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A város erdei biztonságban vannak
Segítséget kapnak, akik fával fűtenek

„A város tulajdonában álló erdők
kivágása nem kerülhet szóba!” –
kezdte bejegyzését a polgármester.
– „Egy évtizede dolgozunk közösen
azért, hogy az erre alkalmas területeket fásítsuk, erdőket telepítsünk,
és ezzel kialakítsuk Fehérvár tüdejét,
ami ellensúlyozza a gazdaságunk
által okozott környezetterhelést. A
Fehérvár Tüdeje programhoz és a
természetvédelmi fejlesztésekhez a
kormány is milliárdokkal járult hozzá.
Fel sem merülhet tehát az alig néhány
éve telepített, közpénzből finanszírozott fiatal erdősávok kivágása.”
Cser-Palkovics András hozzátette,
hogy folytatódnak az erdőtelepítések Fehérváron és környékén,
erről a Vadex Zrt. vezetőivel is
egyeztetett. A Városgondnokság
által végzett fatelepítések is megvalósulnak ősszel: „Álláspontunk
szerint a természetvédelmi területeinken húzódó, idősebb, felbecsülhetetlen

Fotó: Farkas Szilárd

A város tulajdonában álló erdők kivágása nem
kerülhet szóba, de Székesfehérvár önkormányzata is segítséget fog nyújtani azoknak,
akik tűzifával fűtenek – tette közzé szerdán
közösségi oldalán Cser-Palkovics András
polgármester.

A Zöldellő Sárrét Egyesület, a Székeszöldvár és a Gaja Környezetvédő Egyesület békés demonstrációt tartott Fehérvár a fákért elnevezéssel, melynek célja a figyelemfelhívás és egy
széles körű társadalmi egyeztetés indítása volt a múlt héten megjelent, a háború okozta
energiakrízis kockázatainak enyhítése érdekében megalkotott, a fakitermelést is újraszabályozó kormányrendelet tartalmával kapcsolatban

értékű erdők (pl. a Sóstó környékén)
kivágása sem megengedhető. A természetvédelmi, klímastratégiai, valamint
szakmai szempontokat figyelembe
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

véve az önkormányzat és a kormány
milliárdokat invesztált ezeknek az
értékeknek a megmentésébe, fejlesztésébe, melyeknek jelentősége

generációkon átívelő. A kormányzati
intézkedések ezeket a területeket nem
érintik. Az új szabályozás Fehérvár
vonatkozásában tehát elsődlegesen a
magántulajdonban lévő erdőterületek
kapcsán jelenthet gondot. Ha lazításra
kerülnek a kitermelés, a pótlás, az
engedélyeztetés szabályai, az a jelenlegi gazdasági helyzetben fakivágásra
ösztönözheti az ingatlanok tulajdonosait, hiszen nagyon magas piaci áron
tudják értékesíteni tulajdonukat. Jelenleg is vizsgáljuk, mekkora területet
érinthet valójában ez a probléma.”
Székesfehérváron viszonylag
alacsony azoknak a háztartásoknak az aránya, ahol egyáltalán
felmerülhet a fával való fűtés
lehetősége. Ugyanakkor számos
olyan település lehet az országban,
ahol a folyamatos tűzifaellátás
biztosítása elérhető áron emberi
élet kérdése.
A polgármester kiemelte, hogy
az önkormányzat rezsitámogatási
programmal fogja segíteni a rászorulókat, ennek része lesz a tűzifa
árához történő hozzájárulás is. A
tervezett intézkedésekről csütörtökön sajtótájékoztató keretében
számol be a polgármester.

Karbantartási munkák az uszodában
Rába Henrietta
Augusztus elsején karbantartási munkálatok miatt bezárt az uszoda. Az úszóbérlettel
rendelkező vendégeknek, sportolóknak minden
hétköznap a reggeli órákban biztosítanak
úszáslehetőséget a strandon.

Az uszoda minden évben egy
hónapra bezárja kapuit a látogatók
előtt, hogy ha nem is annyira látványos, de szükséges munkálatokat végezhessenek a szakemberek.
Bőcs Zoltánné, a Csitáry G. Emil
Uszoda uszoda- és strandcsoportvezetője elmondta: „Felújítási, karbantartási munkákat végzünk az uszodában. A szaunát újítjuk fel, valamint

a mosdó- és fürdőhelyiségeinket. Az
aulában lévő mellékhelyiségeink teljes
rekonstrukcióját fogjuk végrehajtani.
Tisztasági festést végzünk, továbbá
gépészeti felújítások és karbantartások is zajlanak.”
Ha az uszodában nem is, a strandon továbbra is sportolhatnak az
úszni vágyók. Minden nap a kora
reggeli órákban van erre lehetőség:
„A sportolók és a bérletes vendégek
számára lehetőség van arra, hogy
már reggel hat órától a strandon lévő
nagymedencében ússzanak.”
Bőcs Zoltánné hozzátette: ősztől
áremelkedés várható. A belépő
jegyek ára húsz százalékkal
növekszik.

HORVÁTH SÍRKŐ
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

Fotó: Bácskai Gergely

AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK
AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

Karbantartás, felújítás, takarítás készíti fel az uszodát az óvodás, iskolás csoportok, sportolók,
vendégek fogadására. Az intézmény várhatóan szeptember ötödikén nyit ki újra.
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Nagyszabású felújítások a
város iskoláiban

A fenti négyen túl további hat iskola
vizesblokkjai újulnak meg az idei ősz
folyamán ötszáznegyvenmillió forint
értékben, míg öt másik intézményben
várhatóan az év végén kezdődhetnek meg a munkálatok. A kormány
támogatásának köszönhetően a projekt
keretében további fejlesztések zajlanak
és folyamatosan indulhatnak el a város
oktatási intézményeiben – mondta el
a Hétvezér iskolában tartott szerdai
bejárást követően a város polgármestere. Cser-Palkovics András tájékoztatása
szerint a teljes projekt összkerete több
mint tizenkilencmilliárd forint, mely
tartalmazza tizenöt oktatási intézmény
teljes vagy részleges szociálisblokkfelújítását. Közel tizenhatmilliárd
forint állami támogatás már a korábbi
években megérkezett az önkormányzat
számlájára. Ebből az első négy helyen

Fotó: Simon Erika

Négy oktatási intézmény vizesblokkjainak
felújítása fejeződött be az elmúlt napokban a
Székesfehérvári komplex oktatási célú fejlesztés
elnevezésű projekt keretében. Bruttó kétszázötvenmillió forintból valósult meg a Hétvezér, a
Kossuth Lajos, a Munkácsy Mihály és a Táncsics
Mihály Általános Iskola valamennyi vizesblokkjának felújítása.

A Hétvezér iskolában is felújított vizesblokk várja az új tanévre érkezőket
már elkészült, további hat intézményben idén elkészül, további öt esetében pedig hamarosan megtörténik a
munkaterület átadása – várhatóan még
ebben az évben. A vizesblokk-felújítási

program mellett a Vasvári, a Tóparti
és a Kodolányi gimnáziumok teljes
felújítása, a Kodály Zoltán Általános
Iskola és Gimnázium teljes homlokzatának felújítása, illetve a Barátság Háza

részleges felújítása is megkezdődhet.
Elhangzott, hogy a Vasvári és a Kodolányi esetében a nyílászárócsere fizikai
értelemben is elkezdődött augusztus
elején, a munka határideje az év vége.
E két intézmény esetében a teljes felújítási program tervezése is folyamatban
van. A Tóparti ügyében a teljes felújítás
közbeszerzése zajlik, a kivitelezés
várhatón egy-másfél évet vesz majd
igénybe. A Kodály esetében a köz
beszerzési eljárás folyamatban van, a
szerződéskötés várható időpontja idén
ősz vége.
A polgármester kiemelte, hogy a Barátság Házában is terveznek felújítást. Az
Ányos Pál és a Csitáry utcai szárny esetében a felújítási program a tetőterek
teljes átalakítását és az épületszárnyak
teljes gépészeti és villamossági felújítását, nyílászárócseréjét foglalja magába.
Mészáros Attila alpolgármester lapunknak elmondta, hogy az önkormányzat
jelentős épületenergetikai korszerűsítési programot indított uniós pályázati
forrásból, mely mintegy 1,6 milliárd
forint értékben tizennyolc, kizárólagos
önkormányzati tulajdonban lévő oktatási intézmény energetikai felújítására
nyújt fedezetet.
(Forrás: ÖKK)

Drágul a kenyér
Vakler Lajos

Éder Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke szerint
nem zárható ki, hogy jelentősen
emelkedik a kenyér ára: „Ha a
következő időszakban nem történik
valami érdemi változás a gabonapiacon, ha nem csökkennek a gabonaárak,
és ha tovább tart az energiahordozók
árának, valamint a munkabéreknek
az emelkedése, akkor bizony az is
lehet, hogy az átlagosnak tekintett
fehér kenyér ára eljut az ezer forintos
szintre. Bízom benne, hogy ez nem fog
a közeljövőben megtörténni, de kizárni
nem lehet!”
Mivel a közelmúltban elindultak
az ukrán gabonaszállítmányok,
ez talán megállíthatja a drágulást,
ugyanakkor az energia-, az üzemanyag- és a logisztikai költségek
emelkedése, illetve az alapanyagok
árának folyamatos emelkedése
továbbra is hatással lesz a termékek árára: „Ukrajnában még mintegy húszmillió tonna gabona van a
raktárakban. Ha ez kikerülhetne a
világpiacra, csillapító hatással lehetne
az árakra. Ugyanakkor látjuk azt is,
hogy Magyarországon nagyon gyenge

Fotó: Kiss László

Ismét áremelésre készülnek a pékek: mivel az
alapanyagok mellett az energia ára is rohamosan emelkedik, elkerülhetetlennek tűnik a
kenyér és a többi pékáru további drágulása.

A fogyasztói szokásokat is átalakíthatja az áremelkedés

az idei búzatermés – köszönhetően az
aszálynak – tehát nem valószínű, hogy
jelentősebb árcsökkenés menne végbe
a következő időszakban legfontosabb
kenyérgabonánk, a búza esetében. Ha
reálisan gondolkodunk, azt kell mon-

danom, bizony elképzelhető az árak
jelentős növekedése!”
A pékségek gazdaságos működését
tehát egyre többféle nehézség akadályozza. A kisebb cégek nehezen
bírják a versenyt. S bár a kézműves

pékségek térhódítása azt mutatja,
hogy az utóbbi években megváltozott a vásárlók ízlése, és egyre
kevésbé keresik a nagyobb cégek
tömegesen előállított termékeit, ez
az áremelkedéssel megváltozhat.
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Otthonra lelt a balettszínház
Vakler Lajos

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, hogy
a város számára fontos cél volt
a balettszínház számára méltó
otthont teremteni: „Szeretném
megköszönni Sinkó Ottónak és a
Videoton Holdingnak, hogy az elmúlt
években lehetőséget biztosított a ba
lettszínház működéséhez. Gratulálok
továbbá a társulatnak, hogy végre
beköltözött új helyére! Köszönöm a
népfőiskolának és L. Simon László
főigazgató úrnak, hogy gondoltak a
balettszínházra: azzal keresték meg a
várost, hogy a felújítást részben állami forrásból, részben az alapítvány
önerejéből elvégeznék. Az együttm
űködés keretében az önkormányzat
hat évre előre megfizette a bérleti
díjat, így most egy teljesen felújított
épületet adhatunk át!”
Rodics Eszter, a Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskola elnöke
számára is egyértelmű volt, hogy
az L. Simon László, a népfőiskola

Fotó: Simon Erika

Ünnepélyes keretek között adták át múlt héten
csütörtökön a Székesfehérvári Balettszínház új
otthonát. A Kaszap István utca 6. szám alatti
épületet a következő hat évben az önkormányzat bérli a társulat számára a Kárpát-medencei
Művészeti Népfőiskolától.

Az ünnepélyes átadót követően a társulat egy rövid részletet mutatott be a Fantomfájdalom című előadásából, melynek köszönhetően meghívást
kaptak Erdély legnagyobb kulturális fesztiváljára, a 13. Kolozsvári Magyar Napokra, a kárpát-medencei magyar kulturális élet seregszemléjére is

kurátora által megálmodott projekt megvalósítása a kortárs táncszínházat szolgálja: „A népfőiskola
két legfontosabb feladata az értékmentés és az értékteremtés. Ebben az
épületben mind a kettő érzékelhető
és tetten érhető. Az épület, ami már
hosszú ideje üresen állt, újjászüle-

tett, és az újjászületés keretében a
balett-társulat otthonra lelt.”
Egerházi Attila, a társulat igazgatója köszönetet mondott a
városnak és a népfőiskolának,
hiszen a kortárs táncszínház
otthonra talált Székesfehérváron,
és új színfoltként beépült a város

életébe: „Szavakban nagyon nehéz
kifejezni, mit érzek! Olyan, mint
a műfaj, amit művelünk. Felemelő
érzés, hogy végre olyan otthonba
tudtunk költözni, ahol az iroda és a
próbaterem egy helyen van. Mától
olyan próbatermet tudunk használni,
ami európai szintű!”

Újabb lépés királyaink azonosítása felé
Látrányi Viktória

Bizonyítást nyert, hogy a székesfehérvári osszáriumban
Árpád-házi királyok földi maradványai vannak. A jelenleg elérhető legmodernebb molekuláris
technológiát építették ki a szegedi
laboratóriumban, amivel teljes
örökítőanyag-sorrendet tudnak
leolvasni akár kétezer éves csontmaradványokból is.
Bizonyítást nyert, hogy Fehérváron temették el Halicsi Endrét,
más néven Halicsi András herceget – erről nem szóltak az írásos
források.
„Az osszáriumban találtuk meg őt a
DNS-adatok alapján, tehát Fehérvár
volt, ahová eltemették Halicsi András herceget. A kutatás egy további
hozadékára szeretném felhívni a
figyelmet: nemcsak azoknak az uralkodóknak várhatjuk a DNS-adatait
és a személyazonosságát, akikről
eddig tudtunk, hanem pont András

Fotó: Simon Erika

Közelebb kerültek a kutatók a magyar királyok
Fehérváron őrzött csontjainak azonosításához.
A közelmúltban több száz mintát vettek az
osszáriumban lévő leletekből, a csontok nagy
részét pedig visszaszállítják Székesfehérvárra
a Magyarságkutató Intézet munkatársai.
Kiderült, hogy Fehérváron temették el Halicsi
András herceget is.

Bizonyítást nyert, hogy a székesfehérvári osszáriumban az Árpád-ház tagjainak földi maradványai vannak. Képünkön Pokrovenszki Krisztián múzeumigazgató, Varga Gergely tudományos
munkatárs és Neparáczki Endre, a kutatóközpont igazgatója.

herceg példája mutatja, hogy több
Árpád-házi családtag nyughelye is
lehet Fehérváron.” – mondta el
lapunknak Neparáczki Endre, a
Magyarságkutató Intézet
Archeogenetikai Kutatóközpont-

jának igazgatója.
Az osszáriumban lévő leletanyag
kutatásának előzménye az volt,
hogy Kásler Miklós korábbi miniszter kezdeményezésére az Országos Onkológiai Intézetben meg-

határozták III. Béla csontjaiból az
Árpádok genetikai állományát. Ez
tette lehetővé a Székesfehérváron
nyugvó maradványok, valamint a
győri Szent László-ereklye, illetve
Tihanyban I. András csontjainak
vizsgálatát is.
Az ép koponyamaradványokat digitalizálják a kutatók egy háromdimenziós szkenner segítségével.
Így később az egyének és a népesség történetét olyan virtuális
és muzeális környezetben tudják
bemutatni, ami igazán testközelbe hozza majd a történelmet a
látogatókhoz.
„Ezek a genetikai vizsgálatok új
távlatokat nyithatnak a csontok azonosításában.” – emelte ki a Szent
István Király Múzeum igazgatója,
Pokrovenszki Krisztián a vizsgálat kapcsán, azt is hangsúlyozva,
hogy a csontmaradványok nagy
része most visszakerül városunkba, az osszáriumba, ami a Királyi
Napok alatt augusztus tizenharmadikától ismét látogatható lesz.

A Szent István Király Múzeum kutatási eredményeket bemutató videója
elérhető a város Youtube-csatornáján. Még több részletet tudhatnak
meg a témáról a Paletta magazin
augusztus tizenhatodikai adásában, a
Fehérvár Televízióban.
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Vakler Lajos

Fotók: Simon Erika

Múlt hét végén zajlott az Alba Regia Feszt Székesfehérváron. A rendezvény 2014 óta minden évben
színesíti városunk zenei életét. Három napon keresztül nem volt megállás: hazánk legigényesebb
zenekarai hódították meg a közönség szívét az ingyenesen látogatható koncertekkel.

A Substones bizonyította, hogy valóban a műfaj élvonalába tartozik

A fehérváriak mindhárom napon megtöltötték a Bartók Béla teret

A kép bal oldalán ifj. Egri János és édesapja, a gitároslegenda, aki erre a koncertre csatlakozott
fia csapatához

Szabó Dani a dobnál. A Szabó-Gyányi Quintet is nagy sikert aratott.

Vörös Tamás és a Mits család, akik kilenc éve újraálmodták a fehérvári dzsessztalálkozót

Augusztus 18-21.
TALÁLKOZZUNK MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁN,
A BUDAPESTI PROGRAMSOROZATON!

Csárdafesztivál
Szent István-napi Retró Tabán

08.18–21.
08.18–21.

Aranyvonat-kiállítás
Hold-Fény-Mesék
Időkapszulák
Magyar Ízek Utcája
Mandoki Soulmates koncert
Mesterségek Ünnepe
Művészkert
Operett Korzó
Pannónia hajó
Panorama Classical
Szabadrét Fesztivál
Utcazene Fesztivál és Food Truck Show
Városok Sétánya

08.19–21.
08.19.
08.19–21.
08.19–21.
08.19.
08.19–21.
08.19–21.
08.19–21.
08.19–21.
08.19–21.
08.19–20.
08.19–21.
08.19–21.

Magyar Honvédség Légi Parádé
Díszünnepség és Tisztavatás
Szent Korona-látogatás
Ünnepi szentmise és Szent Jobb-körmenet
a Szent István-bazilikában
Tűz és fények játéka
Divat & Design Fesztivál
Hősök Útja
Kapisztrán téri programok
Road Movie Live
Sporthősök
Varázsliget

08.20.
08.20.
08.20.
08.20.
08.20.
08.20–21.
08.20–21.
08.20–21.
08.20–21.
08.20–21.
08.20–21.

TÖLTSD LE A SZENT ISTVÁN NAP APPLIKÁCIÓT,
HOGY KÖNNYEDÉN ELIGAZODJ A PROGRAMOK
ÉS HELYSZÍNEK KÖZÖTT!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A Google Play és
a Google Play-logó a Google LLC védjegyei. Az App
Store® és az Apple® az Apple Inc. védjegyei.

AUG20_Programos_216x288_0803.indd 1
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Kata után ekho? Lesz, akinek segíthet!
például csak négy órában foglalkoztatják, akkor az ekhós bevételt arányosítani kell, így esetében az éves
bevételi határ harmincmillió forint.

Somos Zoltán
A Pénzügyminisztérium (PM) bejelentette, hogy a
katáról más adónemre áttérő vállalkozók támogatása érdekében több kedvező adóváltozásról döntött
a kormány. Az ezekről szóló kormányrendeletek
kedden jelentek meg a Magyar Közlönyben.

Az ekho csökkenése
Az ekho mértéke tizenhárom százalékponttal csökken, szeptembertől
ugyanis megszűnik az úgynevezett
kifizetői ekho, ami a munkáltatót
terhelte. Szeptember elsejétől csak
a fizetendő ekho marad, ennek
mértéke tizenöt százalék lesz. Ezért

Fotó: Kiss László archív

A PM közleménye szerint akinek
nem felel meg az új kata vagy azt
nem választhatja, más kedvező
adózási mód áll a rendelkezésére. Az
egyéni vállalkozóknak az átalányadózás, a cégeknek a kisvállalati adó
lehet alternatíva. A kedvezőbbé váló
szabályok miatt a művészeknek pedig az egyszerűsített közteherviselési
hozzájárulás (ekho) lehet a legjobb
választás.

Adminisztrációs könnyítés

Előadók, zenészek, a fellépéseken dolgozó technikai személyzet tagjai a kata után az
ekho felé fordulhatnak

az íróknak, az újságíróknak, az
előadóknak, a művészeknek, illetve
az előadásokban segédkező szakmák képviselőinek (például hangmérnökök, díszletezők, statiszták,
sminkesek, jelmezkészítők) megéri
az ekhót választani. Utóbbiak között
különösen sokakat érint a kata számukra kedvezőtlen változása, ezért
prognosztizálja a minisztérium, hogy
át fognak térni az ekhóra.

Tavaly mintegy negyvenegyezren
ekhóztak, de szeptembertől ez a
szám jelentősen megnőhet – véli
a minisztérium. Az ekhót „normál
foglalkozás” mellett évi hatvanmillió
forintos bevételig választhatják az
érintettek, feltéve, hogy a minimálbérig normál módon megtörténik az
adó- és járulékterhek megfizetése.
Viszont ha az adózó jövedelme az
éves minimálbért nem éri el, mert

Nemcsak az adóteher alacsony, hanem az adminisztráció is csekély. Az
ekhós jövedelem ugyanúgy szerepel
az adóhivatal által készített bevallási
tervezetben, mint a munkaviszonyból származó jövedelmek. Ezért az
ekhósoknak nem kell papírmunkával bíbelődniük, ezt a terhet az
adatot szolgáltató kifizetők leveszik
a vállukról – olvasható a Pénzügy
minisztérium közleményében.
A most megjelent kormányrendelet a katás cégek áttérését is segíti.
Egyrészt eltörli a könyvvizsgálati kötelezettséget a katás cégek esetében.
A közkereseti társaságok, a betéti
társaságok, az egyéni cégek és az
ügyvédi irodák a kata megszűnésével
átkerülnek a számviteli törvény hatálya alá, az érintettek azonban ezúttal
mentesülnek a nyitómérlegük könyvvizsgáltatási kötelezettsége alól.

Az Enyingi Agrár Zrt.

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet az
Ágostonpusztai telephelyére

Karbantartó
(mechanikus/elektromos)
Feladatok

Elvárások

Amit kínálunk

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

+36 25/556-036

munka@hankookn.com

www.hankooktire.com/hu

Tápkeverő kezelő, Hegesztő-lakatos,
Traktoros, Szárítókezelő,
Tehergépkocsivezető
Mikrobuszvezető
munkakörök betöltésére.
A tápkeverő kezelő munkakör betöltésénél
a szakmai gyakorlat előnyt jelent.
A hegesztő-lakatos munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség, a szakmai gyakorlat előnyt jelent.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú végzettség, a szakmai gyakorlat előnyt jelent
A szárítókezelő munkakör betöltésénél előnyt jelent a
szakirányú végzettség és a szakmai gyakorlat.
A tehergépkocsivezetôi munkakör betöltésének feltétele:
• ADR vizsga
A mikrobuszvezető munkakör betöltésének feltétele:
• D kategóriás jogosítvány, előnyt jelent a
lajoskomáromi, dégi, középbogárdi lakóhely.

Jelentkezni a 06/30-9272-077
telefonszámon lehet.

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

Papp Brigitta

Az idei nyár egyértelműen
megmutatta, hogy a kertöntözést
– legalábbis, ami a dísznövényeket illeti – amennyire csak lehet,
minimalizálni kell. Arra kell törekedni egy új kert kialakításánál
vagy a meglévő átalakításánál,
hogy a szárazságtűrő növények
kapják a főszerepet! Sőt lassan
a mellék- és statisztaszerep is
kizárólagosan az övék lesz, az
olyan vízigényes növények, mint
a muskátli, a tuja – vagy éppen
a harsogóan zöld és tökéletesre
vágott fű – pedig egyre inkább
háttérbe szorul.
Ha csak a saját, éppen alakuló
félben lévő kertemet nézem,
akkor – azontúl, hogy a szívem
szakad meg a kiégett cserjékért
és fűért – egyértelműen látszik,
hogy komoly kompromisszumokat kell kötnünk. A Fejérvíz idén
is átgondolt vízhasználatot kért a
fogyasztóktól, a jövő nyarai pedig
jó eséllyel hasonlóak vagy éppen
még melegebbek lesznek, mint
az idei.
De mégis, mit ültethetünk, ha
szép kertet szeretnénk? Milyen
fákat, cserjéket és virágokat
érdemes választanunk, ha a szép
kert mellett a minimális vízhasználat is célunk? Homoki Lászlóhoz fordultunk tanácsért:
A már meglévő kerteknél, ahol a
növények egy része vízigényes,
valamilyen módon meg kell oldani
az öntözést. Ha valaki most létesít
kertet, ott egyértelműen olyan növényeket kell választani, amelyek az
éghajlathoz jobban alkalmazkodnak,
vagyis szárazságtűrőek. Minden növénycsoportból lehet ilyet találni?
Az egynyáriak közül a porcsin-

Fotók: Papp Brigitta

Melyik fafajta bírja a legjobban városunk
mikroklímáját? Mivel díszítsünk a vízigényes
muskátli helyett? Mire cseréljük a kiégő
növényeket a kertben? Ki merjük-e ültetni
a szabadba a leandert? Homoki Lászlót, a
Városgondnokság kertészeti divíziójának
vezetőjét kérdeztük tapasztalatairól.

Gazdálkodjunk jól a vízzel, és olyan növényeket ültessünk, amelyek a fehérvári mikroklímában is jól érzik magukat!

rózsát szeretném kiemelni, ami
akár egy csepp vízzel kihúzza
az egész nyarat. Alacsony, pici
növény, nagyon intenzív a virágzása, és a színei is élénkek. Akár
repedésekben, utak mentén is
megél. Egy kicsit magasabbra
nő a pillangóvirág, ami szintén
jól viseli a szárazságot, öntözés
nélkül is szépen virágzik. Elég
nagy a levélzete, így le tudja
árnyékolni magát. Az évelők
közül a varjúhájakat említeném
meg. Elsősorban nem a virágukkal, hanem a különleges alakjukkal, vaskosabb levélzetükkel
díszítenek. A varjúháj pozsgás

Kos 3. 21. – 4. 20.

Fotó: Nick Risinger

A héten óvakodjon attól, hogy elbízza magát, még
akkor is, ha valami teljesen biztosnak látszik! Minden
esetben ellenőrizze saját magát vagy a kapott információt, így elkerülheti a kellemetlenségeket. Nem ártana
jobban odafigyelnie arra, mennyit eszik és mozog!

2022. aug. 11.–aug. 17.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Manapság hajlamos a saját feje után menni és kitartani bizonyos elképzelései mellett, holott környezete is
óva inti. Érdemes lenne meghallgatnia mások tanácsát
illetve álláspontját, így nem tartana egyenesen a baj
felé! Párjával komolyra fordulhat a kapcsolatuk.

növény, ahogy a legtöbbek által
ismert kövirózsa is, ami akár egy
panellakás ablakában is jól elvan
egész évben. Egyre népszerűbb,
így sokfelé látni napcsillagot
vagy más néven délvirágot. Ez
a növény fehér, lila és sárga
virággal is ismert. Picike, de
amikor virágzik, nagyon intenzív
a jelenléte, és szinte minden szélsőséget el tud viselni. Nagyobb
növekedésű a macskamenta:
ennek lila virágzata van, és egy
évben kétszer, háromszor is
virágzik. Ha virágzás után vissza
vágjuk, azzal teszünk vele jót,
mert újra virágozni fog. A sárga

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

cickafark is nagyon jól viseli a
vízszegényebb körülményeket, és
más árnyalatokban is létezik: van
barna, bordó és fehér virágú is.
Megemlíteném még a sóvirágot
és a kokárdavirágot is. Előbbi
kifejezetten szárazságigényes, a
szárazvirág-kötészetben előszeretettel alkalmazzák. Utóbbi szinte
egész nyáron hozza narancsos
árnyalatú virágait. A cserjék
közül kiemelném a levendulát,
ami egyébként is kedvelt növény.
Bár láttam idén pilledő levendulát – igaz, edénybe ültetve – de
ennek szabadföldben bírnia kell
a szárazságot. Az orvosi zsálya is

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ne keseregjen azon, hogy nem ért mindenki egyet önnel, és
másban hisznek vagy mást gondolnak! Ne is akarjon arra
törekedni, hogy meggyőzzön másokat! A napokban kissé
ingatag lehet az önbizalma, de ne az alapján ítélje meg magát,
hogy mások mit gondolnak önről!

Túl sokat akar egyszerre mostanában. Ha mindent meg
akar valósítani egyszerre, annak az lesz a vége, hogy túlságosan leterheli magát: mindenbe belekezd, de semmivel
sem fog végezni. Éppen ezért okosan tenné, ha inkább
fontossági sorrend szerint haladna!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Úgy érzi, mostanában nem azt kapja a szerelmi életétől, mint amit
várna. Ne várja meg, amíg jobban eltávolodnak egymástól, hanem
beszéljen a problémájáról! Máskülönben előbb-utóbb szakítani
fognak, pedig kapcsolatuk megmenthető lenne. Az egyedülállók
szerencsével járhatnak, ha társkeresőn próbálnak új kedvest találni.

Izgalmas és kreatív napok elé néz. Végre lesz valami,
ami igazán lelkesíti, lázba hozza. Emellett élete
egyéb területei is kezdenek kedvezően alakulni. A
szerelemben vigyázzon, mert olyanba szerethet bele,
akibe nem volna szabad!

bátran ültethető, szép, lila virága
van, de ismerjük a fehér szirmú
fajtáját is. A zsályák közül ajánlom még a sudárzsályát, aminek
intenzív, nagy, lila virágzata
van. A cserszömörce szintén egy
olyan díszcserje, ami kevés vízzel
is beéri, nagyon jó a szárazság
tűrése mind a zöld, mind a bordó
levelű változatának. Utóbbi
kimondottan dekoratív, amikor
pedig tavasszal hozza mályvaszínű bugáját, az maga a csúcs!
A díszfüveket is sokan dicsérik.
A díszfüvek közül választhatjuk
az árvalányhajat, ami egyébként
is jellemző növényünk. A mezők
vadvirága, de van már nemesített változata is, és remekül
viselkedik a kertekben! A zabfű
kicsit magasabbra nő, a deres
csenkeszn ek pedig viaszos levele
van, ami korlátozza a párologtatását. A lomblevelű örökzöldek közül a mahóniát, illetve a
borbolyát ajánlanám, az örökzöldek közül pedig a hazánkban
is őshonos borókát. Kiemelném, hogy az ültetést követően
minden növény igényli a kicsit
intenzívebb öntözést! A telepítést
követő évben mondható el, hogy
szárazságtűrőbbek, vagy hogy
öntözés nélkül is elvannak.
A jövőben még nagyobb szerepe
lesz az árnyat adó fáknak. Van-e
olyan díszfafajta, amit kimondottan
ajánlana Székesfehérvárra?
Amivel mindenképpen érdemes
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Csokorba gyűjtöttük a szárazságtűrő virágokat

számolni – néhány éve már a
Városgondnokság is alkalmazza
a városban – az az ezüst hársok közül a Sisi nevű magyar
fajta. Barabics Elemér nemesítette Alsótekeresen. Az ezüst
hárs egyébként is a mediterrán
zónából származik, kitűnő a
várostűrése, tartós a levélzete, és
viszonylag gyorsan növekszik. A
juharok sajnos szenvednek, már
most lehet látni, hogy meg van

égve a levelük, így egyre kevésbé
viselik el a mostanában tapasztalható szélsőségeket.
A cserjék között kimondottan
nagy népszerűségnek örvendenek
mostanság a különböző babérmeggy
fajták. Mennyire bírják a melegebb,
szélsőségesebb klímát?
A babérmeggy is mediterrán
növény, de csak öntözött körülmények között érzi jól magát. Ha
ez megoldott, akkor lehet belőle

A cserjék is szépen virítanak, ha a megfelelő fajtákat ültetjük a kertbe!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában gyakran kell olyasmit megtennie, amihez nincs kedve. Még ha száját is húzva, kedvetlenül,
de érdemes tennie a dolgát, nem fogja megbánni,
meglesz érte a jutalma! Azt viszont ne hagyja, hogy
mások pluszfeladatokat varrjanak a nyakába!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A következő napokban komolyabb hibát véthet, és ez meglehetősen rossz hatással lesz a hangulatára. Lássa be, hogy senki
sem tökéletes, mindenki hibázhat, feleslegesen emészti magát
miatta! Tanuljon belőle és lépjen tovább, már csak azért is,
mert hamarosan új, kedvező lehetőségek várnak önre!

9

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Az nem megoldás, hogy kerülik a konfliktust a partnerével, és egyikük vagy mindketten elrohannak a vita
elől. Szembe kellene nézniük a gondjaikkal, különben
tönkre fog menni a kapcsolatuk! Az egyedülállóknak
sem ártana, ha kicsit több időt töltenének magukkal,
semmint kapcsolatból kapcsolatba akarnának rohanni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha úgy érzi, időre lenne szüksége, hogy átgondolja,
mihez is kezdjen bizonyos dolgokkal, akkor kérjen
időt! Semmit se siessen el a héten, legyen türelmes,
különben rossz döntést fog hozni!

szép növény: télen-nyáron jó a
megjelenése, hiszen lomblevelű
örökzöld. A szárazságot azonban
nem bírja.
Egyre több kertben látható szabadföldbe ültetett leander. Van olyan
mértékű az éghajlatváltozás hazánkban, hogy ez a mediterrán növény
kibírja a teleinket?
A leander szabadban való
teleltetése határesetnek számít. Tőlünk délebbre található
országokban valóban kiültetik. A
kiültetés nem rossz ötlet abban az esetben, ha nem tudjuk
neki folyamatosan biztosítani a
vízutánpótlást. Ám az, hogy télen
kint maradjon, veszélyes, hiszen
mínusz öt fok felett tud biztonságosan áttelelni, hidegebb időben
már kicsi a túlélési esélye.
A Városgondnokság gondozásában
lévő növények hogy bírják az idei
nyarat? Kell majd nagyobb területen
pótolni?
A régi állomány jól vizsgázott.
Már mélyebben be vannak gyökeresedve, ezeket a növényeket nem
is locsoljuk. Az újonnan telepítetteket pedig folyamatosan öntözzük. Szerencsére Fehérvárnak jó
a vízkészlete, az uszoda mellett
található a város nagy, fúrt kútja,
és bőven van kapacitás a vízkivételre. Ebből megoldott az öntözés,
így nincs olyan része a városnak,
ahol nagy területen pusztultak
volna ki a növények. Persze előfordul, hogy itt-ott pótolni kell, de
nem jelentős a veszteség.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szeretne másoknak segíteni a következő napokban, ami
szép gesztus, de ügyeljen arra, hogy senki se érezze azt, hogy
vájkál a magánéletében. Okosan tenné, ha a saját dolgaival
foglalkozna! Lehet, hogy egyes problémákról nem akar
tudomást venni, de azok nem oldódnak meg maguktól.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon sokat dolgozott mostanában, és végre meg
is lesz a jutalma! Pluszpénz állhat a házhoz vagy egy
kivételes lehetőség. Annyi biztos, hogy végre igazán
azt fogja érezni, hogy elismerik a munkáját és az
erőfeszítéseit!
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Pályázat

2022.08.11.

Irodalom

A nyár színei a Sóstón

A puszta gyermekei

Még lehet jelentkezni a fotópályázatra

Olvasmánypályázat Illyés Gyula bűvkörében

Újra fotópályázatot hirdetett a Sóstó-látogató
központ. A fotózást kedvelők a Sóstó nyári
élővilágát bemutató alkotásokkal indulhatnak.
A pályázatra bárki jelentkezhet maximum
három fotóval augusztus 21-ig.

Fotó: Sóstó-látogatóközpont

A látogatóközpont fotópályázatának célja, hogy megmutassák az
idei nyár legszebb, a Sóstó élő
világát bemutató képeit. A fotókat
digitális formában kell benyújtani
akkor is, ha az filmre lett exponálva. Minden pályázatnak tartalmaznia kell a fotós nevét és a beküldött
képek egyedi címét. A fotókat

e-mailben a sosto@szekesfehervar.
hu címre várják.
A beérkezett pályázatokat a látogatóközpont munkatársai kezelik,
és fotográfusok véleményezik.
Minden beküldött pályázatból a
szakmai zsűri kiválaszt egy fotót,
melyet a készítő nevének megjelölésével megosztanak a látogatóközpont nyilvános Facebook-oldalán,
ahol azok szavazáson vesznek
részt. A legtöbb szavazatot – azaz
kedvelést – elérő kép kerül ki győztesen a versenyből. A beküldési
határidő augusztus 21-e éjfél.

Az idei nyár bővelkedik napsütéses nappalokban, lilás naplementékben és csillagfényes estékben, melyek – mint egy csodás díszlet – izgalmas témákat kínálnak a fotózást kedvelőknek

Olvass, kutass, gondolkodj, alkoss! – ez a mottója a Vörösmarty Mihály Könyvtár olvasmánypályázatának, melynek középpontjában Illyés
Gyula munkássága áll. A pályázatra szeptember
19-ig várják az alkotásokat.

A puszta gyermekei című kiírásban Illyés Gyula élete, meséi,
versei témakörökből választhatnak az indulók, akik nemcsak
írásban, hanem képben vagy akár
egy mesegyűjtemény formájában
is megjeleníthetik a százhúsz éve
született író életművét.
A pályázók két korcsoportban indulhatnak. A hét-tíz éves „Mese
gyűjtőket” arra bíztatják, hogy a
Hetvenhét magyar népmeséből
válasszanak ki egy történetet, és
készítsenek hozzá illusztrációt,
vagy írjanak új befejezést a mesének. Aki nem tud egy kedvencet
kiválasztani, annak lehetősége
van megmutatni a saját maga
által, a könyv alapján készített
mesegyűjteményét.
Az „Ifjú titánok”, azaz a tizenegy-tizenhét éves korosztály
pályázói Illyés Gyulának ajánlhatnak kortárs irodalmat, vagy
illusztrálhatják, átírhatják Illyés
egy általuk választott versét, és

AUGUSZTUS 12., péntek

AUGUSZTUS 14., vasárnap

AUGUSZTUS 16., kedd

10.00–19.00 FEHÉRVÁRI MÉZÜNNEP
augusztus 12–14. között a belvárosban

10.00 CSALÁDI PIKNIK A SZÉNA TÉREN

18.00 ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉRDEMREND ÉS DÍJ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA
(Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház)

21.00 MEGNYITÓ A ZICHY-SZÍNPADON
Az Élet pecsétje – Rege az Aranybulláról. Dramatikus történelmi játék táncosokkal, zenészekkel
20.30–23.00 INTERAKTÍV FÉNYFESTÉS
augusztus 12–14. között a Bartók Béla téren
21.30, 22.00, 22.30 MAPPING: zenés 3D
épületvetítés augusztus 12–14. között a Székesfehérvári Járásbíróság homlokzatán

AUGUSZTUS 13., szombat

10.20 MÉZLOVAGRENDEK FELVONULÁSA,
MÉZLOVAGAVATÁS (Fő utca, Országzászló tér)
17.00 KÖRMENET ÉS FOGADALMI SZENTMISE (Szent István-székesegyház)

AUGUSZTUS 15., hétfo
9.00 MEGEMLÉKEZÉS A MAGYAR KIRÁLYI
SZENT ISTVÁN 3. GYALOGEZRED DONI HARCOKBAN ELESETT KATONÁIRÓL
(Lánczos Kornél Gimnázium udvara)

10.00 CSALÁDI PIKNIK a Zichy ligetben

19.00 NAGYBOLDOGASSZONY-NAPI ÜNNEPI SZENTMISE (Szent István-székesegyház)

21.00 A SZENT ISTVÁN-I HAGYOMÁNYOKTÓL AZ ARANYBULLÁIG – bélyeg- és könyvbemutató, tudományos előadás (Hiemer-ház,
Bálterem)

21.00 KERTMOZI: A HÓNAP DOLGOZÓJA
mb. francia vígjáték (12) (Bartók Béla tér)
(Jegyvásárlás: www.baratsagmozi.hu, kedvezőtlen időjárás esetén a vetítés elmarad.)

20.30–23.00 INTERAKTÍV FÉNYFESTÉS
augusztus 12–14. között a Bartók Béla téren
21.30, 22.00, 22.30 MAPPING: zenés 3D épületvetítés augusztus 12–14. között a Székesfehérvári Járásbíróság homlokzatán

21.00 KERTMOZI: CSALÁDBÓL IS MEGÁRT
A SOK 2: IRÁNY PORTUGÁLIA! – mb. francia
vígjáték (12) (Bartók Béla tér)
(Jegyvásárlás: www.baratsagmozi.hu, kedvezőtlen időjárás esetén a vetítés elmarad.)

AUGUSZTUS 17., szerda
10.00 A LÁNCZOS KORNÉL-SZEKFŰ GYULA
ÖSZTÖNDÍJAK, A DEÁK DÉNES-DÍJ, A DEÁK
DÉNES-ÖSZTÖNDÍJ ÉS AZ ARANYBULLA-DÍJ
ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA (Bory-vár)

AUGUSZTUS 18., csütörtök
16.30 KATONAZENEKAROK TÉRZENÉJE
(Alba Plaza előtt, Városház tér, Mátyás királyemlékmű, Zichy liget)
17.00 VIII. FRICSAY RICHÁRD REGIONÁLIS
KATONAZENEKARI FESZTIVÁL
(Zichy-színpad előtt)
19.30 TÉR-ÉLMÉNY II. – AZ ALBA REGIA
SZIMFONIKUS ZENEKAR ÉVADNYITÓ HANGVERSENYE (Bartók Béla tér)
(Kedvezőtlen időjárás esetén a koncert elmarad.)

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu

Fotó: fortepan.hu
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A pályázat a százhúsz éve született Illyés
Gyulának állít emléket

ajánlhatják mellé más szerzők verseit. Aki azonban inkább alkotni
szeret – festeni, rajzolni, ragasztani, e-illusztrációt készíteni – az is
indulhat. Feladatuk a kiírás szerint
az, hogy helyezzék el Illyés Gyula
portréját egy, az alkotó számára
tetszőleges világban.
A pályázatok leadási határideje
szeptember 19. További részletek
a könyvtár honlapján, a www.
vmk.hu oldalon olvashatók.

KIRÁLYI

NAPOK
2022.
AUGUSZTUS 13–17.

FOLKFESZTIVÁL

AUGUSZTUS 13., SZOMBAT
19.00 NYITÓ GÁLA – Közreműködők: az
Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola csoportjai, az Alba Regia Táncegyüttes szenior
csoportja, a Közép-Dunántúl régió gyermek- és ifjúsági tánccsoportjai, az Alba Regia
Táncegyüttes (Zichy-színpad)
22.00 GÓBÉ ZENEKAR (Táncház)
24.00 A TILINKÓ ZENEKAR FOLKESTJE
(Táncház)
AUGUSZTUS 14–17., VASÁRNAP–SZERDA
15.00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
(Táncház)
16.00 ZENÉS-TÁNCOS CSALÁDI PROGRAM
(Táncház)
20.00 VENDÉGEGYÜTTESEK MŰSORA
(Zichy-színpad)
22.00 KONCERT (Táncház)
24.00 FOLKEST (Táncház)
MEGHÍVOTT EGYÜTTESEK:
Fitos Dezső Társulat, Duna Művészegyüttes,
Magyar Állami Népi Együttes, Jászság Népi
Együttes. A koncerteken fellép a Besh O
Drom, a Cimbaliband, az Aurevoir. és a Puszták Népe Front.
Információ és jegyvásárlás:

www.kiralyinapok.hu

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap

Városnézés

Nagycsaládosok napja Pákozdon
Ismét megrendezik a Nagycsaládosok napját
augusztus 13-án a Katonai Emlékpark Pákozd –
Nemzeti Emlékhelyen. A családok interaktív programokon vehetnek részt 10 óra és 15.30 között.

Az érdeklődők belépőjegyük
megváltásával és a NOE-igazolvá-

nyuk felmutatásával jogosultak az
interaktív programelemeken való
részvételre. A további látogatók
számára a szolgáltatások változatlanok, illetve kiegészítőjegy
megvásárlásával vehetnek részt az
interaktív programokon.

Programok
10 óra–10.15: A nagycsaládos rendezvény megnyitása az obeliszknél
10.15–10.45: Külső tárlatvezetés, a Katonai Emlékpark bemutatása
10.30–12 óra: Lézerpuskás céllövés – gyakorlási lehetőség
10.30–12 óra: Vetélkedők és ügyességi feladatok kicsiknek és nagyoknak
11 óra–12 óra: Kézigránát-ismeret és kézigránát célba dobása – gyakorlás
11 óra–11.30: Alaki kiképzés az 1848-as „harczalaki” szabályzat alapján
11.30–12 óra: Huszárságtörténet és a „huszárvágás” elsajátítása
13 óra–15 óra: Raptor lézerharc
13 óra–15.30: Vetélkedők és ügyességi feladatok kicsiknek és nagyoknak
13.30–14 óra: Alaki kiképzés az 1848-as „harczalaki” szabályzat alapján
13.30–14.30: Kézigránát-ismeret és kézigránát célba dobása – verseny
14 óra–14.30: Huszárságtörténet és a „huszárvágás” elsajátítása
13.30–15 óra: Lézerpuskás céllövés – verseny
15.30: A versenyek eredményének kihirdetése, a rendezvény zárása

Fáklyás városnézés,
panorámabusz és kisvonat
Az év legmozgalmasabb napjai következnek Székesfehérváron, hiszen augusztus 12-én, pénteken
kezdődik a Királyi Napok tíznapos programsorozata. Ezen kívül is bőven lesznek érdekességek
a városban: újra rendeznek fáklyás városnézést,
panorámabuszos túrát az Aranybulla-emlékműhöz, illetve kisvonatos kirándulást a Sóstóra.

Augusztus 12-én, pénteken 21 órakor a Tourinform Iroda elől indul
a következő fáklyás városnézés,
melynek keretében Székesfehérvár
titkait, eldugott kis utcáit fedezhetjük fel. Legközelebb augusztus
17-én, szerdán és 26-án, pénteken

rendezik meg a programot.
Augusztus 13-án, szombaton 10
órakor kisvonattal kelhetünk útra a
Sóstóra. A családi kirándulás ökotúrát, kilátólátogatást és sok játékot
tartogat. A találkozó helyszíne a
kisvonat megállóhelye az Ország
alma mellett.
Augusztus 13-án, szombaton 16
órakor, 17.30-kor és 19 órakor indul
a panorámabuszos kirándulás a
buszpályaudvarról az Aranybullaemlékműhöz. A látványos utazás
minden korosztálynak kellemes
kikapcsolódást ígér.

A programokról bővebb ismertető található a Tourinform Iroda honlapján. Ugyanott lehet
regisztrálni is.

Fotó: Tourinform Iroda

Szabadidő
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Szabadidő

Fotó: KEMPP

Családi piknik a Zichy ligetben
Az emlékpark, valamint a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete
közösen rendezi meg a Nagycsaládosok napját

Idén is családi piknik helyszíne lesz a Zichy
liget a Királyi Napok második napján. Sok-sok
játék, meseelőadás, zene, valamint gyerekjátszó táncház várja a vendégeket augusztus
13-án, szombaton.
Az árnyas fák alatt igazi családi
kikapcsolódást kínál a Székes
fehérvári Közösségi és Kulturális
Központ a Zichy ligetbe látogatóknak délelőtt tíz órától. Vedd ölbe,
ringasd, énekelj! címmel Rozványi
Bea és Horváth Irma az egészen
kicsiket és szüleiket hívja közös
éneklésre-játékra 10 órától.
A nagyobbacskák Bergerné Szőnyi
Anna és Varró János hangszer
simogatójában ismerkedhetnek a
zeneszerszámokkal, közöttük igazi
különlegességekkel is. Nemcsak
nézni-hallgatni, de kézbe venni
is lehet a hangszereket – ígérik a
zenepedagógusok, akikkel játszani
is lehet majd a pikniken.
Akik izgalmakra vágynak, azoknak
az Extreme bike show és bringasuli
látványos, hihetetlen mutatványokkal teli bemutatóját ajánljuk, ami
után akár ki is lehet próbálni a
bicikliket.
A Hangerdő Társulat az ördögről
mesél, aztán pedig jöhet a tánc: az
este induló Királyi Napok Folkfesztivál előzeteseként Kneifelné Laczkó
Krisztával és a Szedtevette zenekarral fergeteges gyerekjátszó táncház

kezdődik négy órakor, hogy aztán
a megfáradt közönség a Kompánia
zenekar koncertjével zárja a napot.
Az egyes programok között sem fog
unatkozni, aki a Zichy ligetben tölti
a napot: lesz állatsimogató kecskével, nyulakkal, törpemalaccal. A
Kenderkóc népi játszótér kosaras
körhintával, babakocsival, mindenféle eszközzel felszerelt babakonyhával, ügyességi és logikai játékokkal
várja a gyerekeket, akik a lisztes
játszóban a kenyérkészítés folyamatát is megismerhetik. A kézműves
foglalkozásokon terméscsörgőt,
csuhéból virágokat és magképeket is
készíthetnek a résztvevők.

A részletes program
10 óra: Vedd ölbe, ringasd, énekelj! –
ringatófoglalkozás Rozványi Beával és
Horváth Irmával (0-3 éveseknek)
11 óra–14 óra: Játsszunk, játsszunk valamit! – hangszersimogató, hangszerbemutató és játékok Bergerné Szőnyi Annával
és Varró Jánossal
14 óra: Extreme bike show és bringasuli
15 óra: Az ördög meséje – a Hangerdő
Társulat előadása
16 óra: Királyi játéktér – gyerekjátszó
táncház Kneifelné Laczkó Krisztával és a
Szedtevette zenekarral
17.15: A Kompánia zenekar koncertje
Egész nap: állatsimogató, Kenderkóc népi
játszótér és kézműves foglalkozás.
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Szent Donát napja a város tetején

Bácskai Gergely

Fotók: Bácskai Gergely

Sokan vettek részt a Szent Donát-kápolna vasárnapi búcsúján, melyen Spányi Antal megyés
püspök celebrált szentmisét Székesfehérvár legmagasabb pontján. Az öreghegyiek 1733-ban emelt
kápolnájukat Arezzói Szent Donátról, a borvidékek védőszentjéről nevezték el. Augusztus első
vasárnapján tartják a szent és a kápolna ünnepét.

„Azért gyűltünk össze a város legmagasabb pontján, hogy Istenhez forduljunk és a városért
imádkozzunk!” – köszöntötte a híveket és Spányi Antal megyés püspököt a kápolna búcsúnapján Tornyai Gábor atya

„Sokak számára a kápolna búcsújának elsődleges értelme az, hogy imádkozzunk termésért, jó
időért és azért, hogy amiért az ember megdolgozott, azon legyen Isten áldása. Dolgozhatunk
bármennyit, de ha nem érdemeljük ki Isten áldását, akkor munkánknak nem lesz eredménye!
De vajon tényleg csak ez az indoka annak, hogy összejöjjünk? Nem inkább arra kell törekednünk, hogy fölfedezzük Isten szándékát, megismerjük akaratát és készségesen elfogadjuk és
befogadjuk azt?” – fogalmazott szentbeszédében Spányi Antal.

A székesfehérvári szőlőművelő polgárság kérésére, Donát tiszteletére 1733-ban az Öreghegyen, a
város legmagasabb pontján építettek kápolnát. A második világháborúban megsemmisült épületet 1994-ben újjáépítették, és felelevenítették az augusztus eleji Donát-napi búcsúk évszázados
hagyományát, ami azóta is él.

Ünnep és kultusz
Somos Zoltán

SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK
NYITVATARTÁSA
TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET,
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
SZEPTEMBER 1-TŐL AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:
HÉTFŐ: 7:30 -TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART
SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30 -TÓL 12:00-IG

Az Aranybulla nyolcszáz éves évfordulóján
a Rubicon Intézet is Székesfehérváron idézi
föl Szent István király ünnepének történelmi
hátterét. Ünnep és kultusz címmel rendeznek
vitaestet a Püspöki Palota dísztermében.

Porogi András, a Rubicon Intézet tudományos munkatársa és
Mózessy Gergely főlevéltáros,
a Székesfehérvári Püspöki és a
Székeskáptalani Levéltár igazgatója
osztja meg nézeteit a hallgatósággal. Az augusztus tizenegyedikén,
csütörtökön este hatkor kezdődő
beszélgetést Csurgai Horváth

József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet igazgatója vezeti a Püspöki
Palota dísztermében.
Szent István király napja legrégebbi nemzeti ünnepünk, hivatalos
állami ünnep, egyben a Magyar
Katolikus Egyház egyik főünnepe.
Miért augusztus 20-án ünnepeljük
Szent István királyt? Hogyan függ
össze Nagyboldogasszony és Szent
István király ünnepe? Hogyan
változott az ünnep tartalma, miként módosultak rítusai csaknem
kilencszázötven év alatt? Ezekre
és más, az ünneppel kapcsolatos
kérdésekre keresik a választ a
beszélgetés résztvevői.

A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:
Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig

A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a
személyre szabott felhasználói profil.

Fotó: Kiss László

A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt.
internetes ügyfélszolgálati rendszere.

Szent István napját megelőzően különösen aktuális az államalapítás időszakát felidézni

Közéleti hetilap

Vadvasárnap Sóstón

Somos Zoltán
Sünök, denevérek, egy kuvik és egy vércse is
várta a látogatókat a Sóstó Vadvédelmi Központban, ahol Vadvasárnap címmel szerveztek
programot a családoknak a múlt hét végén. A
tervek szerint a jövőben minden vasárnap lesz a
mostanihoz hasonló program, amikor a kíváncsiak bekukkanthatnak a kulisszák mögé.

rendszeresek lesznek a hasonló
programok: „Minden vasárnap
bemutatjuk majd a tevékenységünket
a látogatók számára. Szeretnénk a
kulisszák mögé engedni az érdeklődőket!” – mondta el lapunknak
Mietsch Rita, a Sóstó Vadvédelmi
Központ vezető állatorvosa.
A heti rendszerességgel tartandó
Vadvasárnapokon az előadások
mellett tanulmányok, különleges esetek bemutatása, valamint
körbevezetés is várja majd a
látogatókat.

FEHÉRVÁR

Fehérváron két helyen is várják az érdeklődőket
Folyamatos a toborzás és a határvadászképzésre való jelentkezés Fejér megyében. Az
érdeklődőket folyamatosan várják a rendőrség
munkatársai a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Központjában.

A rendőrök a jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárásról és a leendő feladatokról is tájékoztatják
az érdeklődőket. Fehérváron két
helyen is lehet érdeklődni, illetve
jelentkezni: a Jancsár utca 25.

alatt, illetve a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálatán, a Deák Ferenc
utca 2. szám alatt adnak információt a határvadászok feladatairól
és a szolgálat feltételeiről. Emellett telefonon is tájékozódhatunk
a tudnivalókról a 22 541 600-as
számon. A rendőrség toborzói
részletes tájékoztatást adnak a jelentkezés feltételeiről és a várható
szolgálati feladatokról is.

Fotó: police.hu

Ez a sün egy kutyatámadás okozta lábtörés miatt lábadozik Sóstón. Gyógyulása után vissza
engedik majd a természetbe.

Bővebb tájékoztatás kaphatunk a rendőrség honlapján is: www.police.hu

Visszaszámlálók segítik a közlekedést
Rába Henrietta
A jelzőlámpákon elhelyezett számlálóberendezésekkel találkozhatnak az autósok Fehérvár
forgalmas kereszteződéseiben. Mindamellett,
hogy a forgalom tempósabban halad a segítségükkel, a környezetszennyezés is csökken.

Darazsak a postaládában

vezetője elmondta: „A visszaszámlálók alapvető célja az, hogy a forgalmat
megpróbáljuk rugalmasabbá tenni, valamennyire gyorsítani, így a kapacitást
javítani. Hiszen ha látom, hogy mikor
fog zöldre váltani a lámpa, időben fel
tudok készülni az indulásra. Nemcsak
az első pozícióból, hanem az ötödik,
hatodik helyről is. Így több gépjármű
tud áthaladni. Másik előnye ennek a
rendszernek, hogy amikor látom, hogy
már csak néhány másodperc van hátra
a zöldből, nem megyek be a csomópontba, ha a kivezető ága telített, mert
nem biztos, hogy el tudom hagyni a
kereszteződést. Tehát van forgalombiztonsági hatása is a számlálónak.”

Kép: Szeifert Richárd

Székesfehérváron tizenhat csomópontban ötvenhét visszaszámlálót
szereltek fel az elmúlt hetekben
a szakemberek. A berendezések segítségével a járművezetők
mérlegelhetik, hogy leállítják-e az
autó motorját, továbbá kiszámíthatóbbá válik a kereszteződésben
töltött idő.
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda
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Zajlik a határvadászok toborzása

Kép: Körtvélyes Tivadar

A kétórás program során a központ állatorvosainak és szakembereinek előadásain vehettek
részt a látogatók. A tervek szerint

Közélet

A visszaszámlálók kapacitásnövelési, közlekedésbiztonsági és klímavédelmi szempontból is hasznosak

Farkas Szilárd
Nyaranta egyre több kellemetlenséget okoznak
a különböző helyekre befészkelő darazsak. A
hívatlan vendégek nemcsak a lakók életét, de a
postások dolgát is megnehezítik.
A nyári időszakban számos rovar
okozhat kellemetlen meglepetést a
ház körül, amennyiben beköltöznek
lakókörnyezetünk számukra otthonosnak vélt zugaiba. A nem várt látogatók többek közt a postások munkáját
is megnehezítik. Antal István méhész
mester véleménye szerint sajnos
nem egyedi és nem meglepő, hogy a
darazsak a postaládákba is befészkelnek: „Meg is tudom érteni a postásokat,

hogy nagyon nehezen és nagyon félve
nyúlnak a postaládákba, mert amint fényt
kap azon a kis nyíláson keresztül a darázs,
azonnal támad.” A szakértő azt mondja,
ha darázsfészket fedezünk fel, ne
próbáljuk meg saját kezűleg eltávolítani, hanem minden esetben bízzuk a
feladatot szakemberre, vagyis hívjunk
szakképzett rovarirtót!
„Semmiképpen ne álljanak neki maszekolni a kedves lakók! A darazsak, ha támadnak, akkor nem kegyelmeznek, jó pár
szúrást be lehet gyűjteni tőlük! Ráadásul
olyan veszélyes méreggel rendelkeznek,
hogy az arra érzékenyek akár kórházba is
kerülhetnek, rosszabb esetben pedig akár
halállal is végződhet egy ilyen kaland!” emelte ki a méhészmester.
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sport

Rekordokkal búcsúzott a
Gyulai Memorial

2022.08.11.

Somos Zoltán

Fotók: Simon Erika

2014 óta rendezték az immár világviszonylatban is kimagasló erősségű Gyulai István Memorial
atlétikai nagydíjat Székesfehérváron. Jövőre az esemény visszatér Budapestre, de utoljára még az
érdeklődéshez és az eddigi színvonalhoz méltó versenyt láthatott hétfőn a Bregyó közi Atlétikai
Centrum telt házas közönsége. Nyolc számban dőlt meg a versenyrekord.

Az idei viadal legnagyobb sztárja a világcsúcsokat halmozó svéd rúdugrózseni, Armand Duplantis
volt, aki ugyan ezúttal nem jutott túl a hat méteren, de 5,80-as versenycsúccsal így is nyert...

A leggyorsabb hölgyek versenyében Shelly-Ann Fraser-Pryce (középen) olyan gyors volt, mint
előtte még senki a verseny történetében! Az olimpiai bajnok jamaicai sprinter 10,67 másodperc
alatt futotta a százat.

...utána pedig a versenyre mindig is jellemző családias, nézőbarát hangulatban mindenkivel
hajlandó volt fotózkodni, aki megkérte rá

Magyar éremnek is tapsolhatott a fehérvári közönség: Halász Bence megközelítette a nyolcvan
métert (79,44), és második lett kalapácsvetésben
És egy „kicsit magyar” sztár, a súlylökést elképesztő sorozattal, simán nyerő amerikai Joe
Kovacs. Ahogy neve sejteti, nagyapja magyar volt, ő pedig meghatottan köszönte meg a
szeretetet, amely itt fogadta.

Csoportkép, utoljára Székesfehérváron. A szervezők minden évben, így idén is elmondták, hogy
fantasztikus otthona volt a város és a Bregyó közi pálya a világ egyik legrangosabb atlétikai
versenyének. Folytatás jövőre az új budapesti atlétikai stadionban.

Napjaink talán legnagyobb csillaga a női atlétikában Sydney McLaughlin. 400 gáton
hatalmas fölénnyel és a valaha Európában futott legjobb idővel nyert (51,68), nem sokkal
azután, hogy a vb-n világcsúcsot javított.

Már jégen a Volán

Somos Zoltán
Szeptember elsején, a Bajnokok Ligája alapszakaszának első mérkőzésével indul a szezon a
Hydro Fehérvár AV19 csapata számára, amikor a
ZSC Lions Zürich együttese érkezik városunkba.
A klub játékosai már megkezdték a felkészülést,
hogy megismételhessék a tavalyi sikereket.

döntőben való részvételért!”
Nagyszerű kihívás lesz, hogy
szeptember elsején már BL-mec�cset játszik a csapat – Szélig Viktor
általános igazgató szerint örömteli,
hogy nem volt nagy „jövés-menés” a
keretben, akik pedig érkeztek, azok
tovább javítják majd a minőséget.
Kevin Constantine vezetőedző
immár a válogatott szövetségi
kapitánya is, de mint mondta,
egyik munkája sem fog a másik
rovására menni.
A szurkolók augusztus tizenharmadikán, szombaton találkozhatnak
a csapattal: a Zichy ligetben lesz az
ünnepélyes szezonnyitó.

FEHÉRVÁR

Megkezdődtek a jeges edzések: kevesebb mint egy hónap van hátra az első tétmérkőzésig

Somos Zoltán
A nemzetközi kupában öt, a bajnokságban négy
gólt lőtt a Mol Fehérvár az elmúlt héten. A
következő napokban utazás és szuperrangadó
is vár a csapatra, miközben a fehérvári lányok
debütálnak az élvonalban.

Az FC Petrocub Hîncesti
, elleni 5-0-s
siker előrevetíti, hogy továbbjutnak
az Európa-konferencialiga selejtezőjének utolsó körébe Fioláék.
Ott a Bundesligában ötödik helyen
végzett Köln várhat rájuk. A visszavágót persze le kell játszani Mol-

dovában, a csütörtöki meccs és az
utazás kötelező penzum. Alighanem
rotálni fogja a csapatot Michael
Boris, hiszen vasárnap már a bajnok
Ferencváros vár a Vidire, idegenben.
A Honvéd ellen 4-0-ra nyert a Fehérvár, vagyis a múlt hét hibátlan volt –
bravúr lenne ezt megismételni!
De nemcsak a fiúkért lehet
szorítani, hiszen sporttörténelmi
eseményként szombaton a klub
női csapata lejátssza első meccsét
az élvonalban. A Szekszárd elleni
debütálást délelőtt tizenegykor
láthatják az érdeklődők.

Kenan Kodro az európai kupában és a bajnokin is gólt szerzett a múlt héten

Hegyre fel!
Augusztus huszadikán ismét lesz Bence-hegyi
futás, aminek különlegessége, hogy felfelé és
lefelé is meg kell tenni az utat a Velence fölé
magasodó csúcsra. Négy távon lehet nevezni.

A rajt ugyanis a kilátó mellett van
a csúcson, innen mintegy két és
fél kilométeren át szinte viszi az
embert a lendület lefelé, hogy utána jöjjön a feketeleves, mert vissza
kell fordulni! A kaptató kőkemény,
kilencvenöt méter a körönkénti
szintemelkedés, de nemcsak egy-,
hanem két-, három- vagy négykörös távra is szoktak nevezni a
kellően edzett futók. Idén is lehet,
kizárólag online előnevezéssel, és
még egy ötszáz méteres örömfutást
is programba illesztett a szervező.
A verseny rajtja az államalapítás
ünnepén reggel 8.30-kor lesz a
Bence-hegyen.

Fotó: Kiss László archív

Kaufer Tamás, aki többek között
a vérteskozmai Rock and roll
futás szervezője és ötletgazdája, a
Bence-hegyi futással is hasonlóan
maradandó élményt kínál a nevezőknek. Évek óta hagyományosan
augusztus huszadikán rendezi az
eseményt, aminek különlegessége,
hogy a hegyre ugyan fel kell futni
– de csak miután lefutottunk róla.

Együtt a fejlődésért

Egy korábbi rajt a Bence-hegyen. Hétéves hagyomány már az ünnepi futás.

Somos Zoltán
Újabb együttműködések biztosítják a MÁV
Előre SC sikeres szakmai tevékenységét. Ezúttal
két szakosztály fűzte szorosabbra együttműködését két, szintén székesfehérvári sportegyesülettel.

Idén már hírt adtunk róla, hogy a
MÁV Előre SC újabb szakosztályokkal bővült, köztük a magyar
sikersportágnak számító vívással.
A munka elindult, most pedig egy
következő szintre lépett: együttműködési megállapodás született
a Székesfehérvári Vívó- és Szabad
idősport-egyesülettel azzal a céllal,
hogy a MÁV Előrén belül ténylege-

sen beinduljon a sportág működése, hosszú távon pedig az SZVSZSE
versenytevékenysége is átkerüljön a
MÁV-hoz.
Hasonló együttműködés köttetett
a MÁV Előre és a Cunder Tömegsport- és Utánpótlás Kézisuli-egyesület között is, ugyancsak azzal a
céllal, hogy a MÁV keretein belül
fejlődésnek induljon a kézilabda
mind a szabadidősport, mind a
versenysport terén.
A MÁV Előre SC célja, hogy egyre
több minőségi sportág képviseltesse magát Székesfehérvár legrégebbi
sportegyesületében, minél változatosabb repertoárt felvonultatva a
városban és környékén élőknek.

Fotó: mavelore.hu

Somos Zoltán
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Gólgazdag játék

Fotó: Kiss László

Gál Péter Pál, a klub elnöke
szezonnyitó sajtótájékoztatóján
elmondta, hogy komoly kihívásokat tartogat az új szezon a csapat
számára szakmai oldalról: „A tavalyi jó szereplés után a cél az osztrák
ligában legalább a rájátszásba jutás,
valamint az, hogy harcban legyünk a

sport

Fotó: molfehervarfc.hu

Közéleti hetilap

A MÁV Előre elnöke, Tálos Péter (középen) a kézilabda-együttműködés aláírásával is elégedett lehet

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 13-tól augusztus 19-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 08. 14. VASÁRNAP

2022. 08. 13. 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

22:00
22:05

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
Mikola József
Diagnózis
Folkfesztivál-megnyitó
– élő közvetítés a
Zichy Színpadról
Hírek – ismétlés
Képes hírek

00:00 Képes hírek
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér Extra – Vendég:
Cser-Palkovics András
13:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:50 Agrárinfó
14:20 Nálatok mizu?
15:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A magyar szent család
ereklyéinek ünnepélyes
átvitele – élő közvetítés
18:00 A hét hírei
18:20 Hitünk és életünk
18:50 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Katona Klaudia
19:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:50 A hét hírei – ismétlés
20:10 Virtuózok és az Alba
Regia Szimfonikus
Zenekar
21:50 Bazilika 250
22:20 A hét hírei – ismétlés
22:40 Képes hírek

2022. 08. 15. 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
14:00
15:15
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55
18:25
19:00

20:00
20:20
20:50
20:55
21:40
22:15
22:35

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Katona Klaudia
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Diagnózis – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Táncvarázs
Géniuszok kézfogója
Szarajevó
Donato Renzetti: Az
olasz maestro
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bakonyi István
A Fehérvár Televízió
archívumából
A Nagyboldogasszonynapi ünnepi szentmise
élő közvetítése a Szent
István-székesegyházból
Híradó – ismétlés
Együtt – ismétlés
Hírek – ismétlés
Verstábor 2020
– zárógála
Üzenet a jövőbe –
Balsay István 75.
születésnapjára
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 16. KEDD
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
09:20
11:00
11:30
12:00
13:30
14:30
15:15
16:00
17:00
17:20
17:50
17:55
18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
21:00
21:30
22:00
22:25
22:45

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Bakonyi István
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Corvinus Alba – Vendég:
Tihanyi Tóth Csaba
Bársony István-portré
Szép magyar énekek
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Iker Józsefné
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Art Café
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Fodor István: A
mindenség harmóniája
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 17. SZERDA
00:00
07:00
07:20
07:50

08:20
08:45
09:35
11:00
11:30
12:00
12:25
13:25
14:20

16:25
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
21:05
21:30
22:05
22:25

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lőrincz Zsuzsa
Honvéd7
Kezdőkör – ismétlés
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Kárpátaljai tragédia
Rendhagyó tárlatvezetés
a Trianon kiállításon
– 1., 2. rész
Makk Károly-portré
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Keller Miklós János – Az
orvosi műszerek doktora
Tiber László-portré
Virtuózok – gálaest
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 18. CSÜTÖRTÖK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
11:00
11:30
12:25
13:25
14:45
15:15
15:55

17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25

21:30

23:30
23:50

Képes hírek
Híradó
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Családőrzők – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
E kávéházi szegleten
Harmonia Albensis
Mese habbal
Székesfehérvári virtuózok
Rendhagyó
tárlatvezetés a Trianon
kiállításon – 3. rész
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
Rendhagyó
tárlatvezetés a Trianon
kiállításon – 4. rész
A VIII. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál
közvetítése felvételről
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 08. 19. PÉNTEK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Köztér – ismétlés
07:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:30 E kávéházi szegleten
14:30 Musica Sacra 2018
16:10 Ünnepi könyvhét
17:00 Híradó
17:20 Úton
17:50 Hírek
17:55 Agrárinfó
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Városrészek titkai
20:25 Két hang, két lélek
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 15. 19:00 A Nagyboldogasszony-napi szentmise élő közvetítése

A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 13-tól augusztus 19-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 08. 13. SZOMBAT

2022. 08. 14. VASÁRNAP

2022. 08. 15. HÉTFŐ

2022. 08. 16. KEDD

2022. 08. 17. SZERDA

2022. 08. 18. CSÜTÖRTÖK

2022. 08. 19. 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 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti harcművészeti
magazin Vendég:
Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi percek Vendég:
dr. Berzeviczy Gábor
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: Pletser Ádám
és Teiszler Éva
17.10 Filmkocka Vendég: Kalmár
Ádám és Buda Andrea
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló, kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári Csilla
Hírszerkesztő: Bóna Éva
09.10 Az egészség
hullámhosszán Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban élő
kutyáknak és macskáknak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.40 Szabadidőben Vendég:
Kulcsárné Németh Mariann
12.10 Csak stílusosan! – a
násznép öltözéke
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: 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
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.

