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A jövő levegőjéről már ma 
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LMP: Szétesőben az ellenzéki összefogás Bemutatkoztak a jelöltek

„A pópa nem volt megfelelő állapotban”

Nem lesz ügyfélfogadás 

Szünetel az ügyfélfogadás június 28-án, pénteken és július 
1-jén, hétfőn a székesfehérvári Polgármesteri Hivatalban. A 
lakosokat kedden reggel 8 órától a megszokott rendben várják 
az Ügyfélszolgálati Irodában, a Kossuth utca 2. szám alatt.

Kovács szilvia, látrányi viKtória látrányi viKtória

lászló-taKács Krisztina

Választókerületi programok

Szétesőben van az ellenzéki összefogás 
– ezt mondta az LMP megyei elnöke 
szerdán. Takács Lajos azt sérelmezi, 
hogy kimaradtak jelöltjeik a körzet- 
leosztásból. Márton Roland az ellenzéki 
összefogás polgármesterjelöltje azt 
mondja, nem tud arról, hogy problé-
ma merült volna fel, az LMP része az 
összefogásnak.

Takács Lajos szerint az euró-
pai parlamenti választás után 
az együttműködésben részt-
vevő pártok kívül helyezték 
az LMP-t a körzetleosztásból, 
miközben továbbra is a széles 
körű összefogást hangsú-
lyozzák. A megyei elnök azt 
mondja, úgy kellene támo-
gatnia pártjának a polgár-
mesterjelöltet, hogy közben 
nem kapnak a városban 
választókörzetet. A párt jövő 
heti közgyűlésén dönt az 
önkormányzati választáson 
való indulásról. Takács Lajos 
szerint pártja 3-4 százalékos 
támogatottsága is befolyásol-
ni tudja a választást: „Jelezték, 
hogy a 7-es körzetben egy másik 
jelölttel számolnak, aki nem 
LMP-s, annak ellenére, hogy mi 
két embert is delegáltunk, hogy 
ők válasszák ki, hogy melyik 
az a jelölt, akit ők elfogadható-
nak tartanak és tudna indulni, 
képviselve az LMP-t ebben az 
együttműködésben. Úgy gon-
doljuk, hogy nem mi vagyunk 
a gátjai ennek, hanem azok a 

A baloldali ellenzéki összefogás közös 
képviselőjelölteket állít mind a tizennégy 
választókerületben Székesfehérváron az 
önkormányzati választásra. A jelölteket 
folyamatosan mutatják be.

A kettes számú választókerület 
képviselőjelöltje Márton Ro-
land. Az MSZP városi elnöke, 
az ellenzéki összefogás pol-
gármesterjelöltje több prob-
lémára keresi a megoldást: „A 
Fűtőerőmű Kft. helyére egy olyan 
egészségügyi diagnosztikai közpon-
tot építünk majd, ami a kerületben 
élőknek egy perces sétára van. 
Ebben térítésmentesen háziorvosi, 
szakorvosi beutaló alapján egy hé-

Botrányba fulladt a Múzeumok éjsza-
kájának Rác utcai koncertje. Az eset 
több internetes honlapon is publicitást 
kapott, az érintettek nem kívánnak 
nyilatkozni az ügyben.

A történetet a Szent Efrém 
Férfikar és a Vox Mirabilis 
kórus koncertjének egyik 
hallgatója írta le először a 
Facebookon. Beszámolója sze-
rint a szerb ortodox templom 
pópája a szombaton rendezett 
koncertre késve érkezett, s a 
kórus fellépése alatt kizavarta 

Új közösségi tér Csalán

A közel húszmillió forintos fejlesztést Székes- 
fehérvár önkormányzata saját forrásból 
valósította meg

lugosi Balázs

Június 21-én, pénteken nyitották meg és mutatták be 
Székesfehérvár új közösségi terét Csalán, az egykori 
Picur büfé helyén. A városrészben élők régi vágya volt 
egy olyan fedett közösségi tér, ahol találkozhatnak, 
különböző programokat, rendezvényeket szervezhetnek.

A városrészben élők régi álma vált 
valóra ezzel, hiszen Östör Annamária 
önkormányzati képviselővel hosszú ideje 
tervezték és keresték a lehetőséget egy 
fedett közösségi tér kialakítására, ahol 
a csalaiak találkozhatnak és különböző 
programokat, rendezvényeket szervez-
hetnek.
„Csala Székesfehérvárhoz tartozó telepü-
lésrész, az itt lakókat is megilletik azok a 
szolgáltatások, amelyek a városban lakókat. 
Nagyon hiányzott egy olyan közösségi tér, 
ahol a csalaiak összejöhetnek és különféle 
rendezvényeket tarthatnak. Most ez megva-
lósult!” – mondta a városrész önkormány-
zati képviselője, Östör Annamária.
„Néhány évvel ezelőtt azt a célt fogalmaztuk 
meg, hogy Fehérvár minden városrészének 
legyen egy közösségi tere, ahol az emberek 
találkozhatnak, különböző rendezvényeket 
szervezhetnek, a közösségi életet megélhetik.” 
– hangsúlyozta Cser-Palkovics András 
polgármester a megnyitón.
Székesfehérvár önkormányzata saját 
forrásból vásárolta meg a (csalai) Fő utca 
1/A. alatti ingatlant nyolc és fél millió 
forintért, továbbá a közösségi funkció 
kialakítása érdekében közel tízmillió 
forint értékű felújítást valósított meg. 
Az ingatlant A Szabadművelődés Háza 
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üzemelteti és gondoskodik a lakosság 
részére szabadidős programok, kulturális 
rendezvények szervezéséről. Így az új 
közösségi tér számos lehetőséget biztosít 
majd minden korosztály számára a sza-
badidő hasznos eltöltésére.
„Örömteli, hogy a csalai közösségi tér lesz 
a Nyitott tornatermek huszadik helyszíne. 
Szeptember 3-tól keddenként és csütörtökön-
ként 18 órától nyugdíjastorna, míg 19 órától 
zenés konditorna lesz az új közösségi térben.” 
– tájékoztatott Magony Tamás, a városhá-
za Közművelődési, Rendezvényszervező, 
Ifjúsági és Sportirodájának munkatársa.

Búrtelep, Köfém-lakótelep, 
Ráchegy, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

A 14. számú önkormányzati választókerület képviselő-
je július 1-jén, hétfőn 15 és 18 óra között Olaszi László 
körzeti megbízottal tart fogadóórát az Erzsébet út 12. 
szám alatti képviselői irodában. Július 2-án, kedden 17 
és 19 óra között Lakatos Gábor körzeti megbízottal a 
Köfém-lakótelep 1. szám alatt várja a lakosságot.

Lakossági fórumok

Palotaváros

Lakossági fórum lesz július 3-án, szerdán az István Király 
Általános Iskolában: a 8. számú választókörzet lakóit 17 
órára várja Viza Attila önkormányzati képviselő. A rendez-
vényen részt vesz Cser-Palkovics András polgármester is. 

Felsőváros

Lakossági fórumot rendez július 2-án, kedden 
17.30-kor a Felsővárosban élőknek a Felsővá-
rosi Művelődési Házban Földi Zoltán, a körzet 
önkormányzati képviselője. A városrész aktuális 
kérdéseiről, a Zámolyi úti kerékpárútról, a 
csapadékvíz-elvezetésről, a tájház kialakításáról 
valamint a HÉSZ módosításáról szóló fórumon 
részt vesz Cser-Palkovics András polgármester is.

A béke szolgálata
Kurucz tünde

Ünnepélyes pillanatokkal és a Béke Lángja emlékmű 
avatásával nyílt meg a VII. Emlékparki Nyár program-
sorozata a Pákozdi Katonai Emlékparkban. A rendez-
vényen került sor az osztrák Béke Lángja Alapítvány 
által alapított Béke Lángja kitüntetés átadására is.

Az alapítvány elnöke, Herta Marga-
rete Habsburg-Lothringen asszony 
beszédében kiemelte, hogy az emlékmű 
arra emlékezteti a látogatókat, hogy 
mindig a béke jegyében és a béke 
szándékával beszéljünk, cselekedjünk 
és tervezzük a jövőt: „Azokra a katonákra, 
békefenntartókra is emlékeztet, akik azért 
indultak útnak, hogy reményt adjanak az 
embereknek. Az emlékmű anyagai közül a 
fa az erő és bátorság, a természeti szépség 
és öntörvényűségének jelképe, míg a kő a 
keménységet, állhatatosságot szimbolizálja.” 
„Két ok miatt jöttünk ma el az emlékparkba, 
mindkettő fontos a mindennapi életünk 
és jövőnk szempontjából. Az első ok a 
nyár köszöntéséről és azokról a fiatalokról 
szól, akik nemcsak a jelenünket, hanem a 
jövőnket is jelentik. Az emlékpark bizonyí-
ték arra, hogy a nyári időszakot lehet úgy 
és olyan helyeken eltölteni, ahol fel lehet 
töltődni és ugyanakkor értékeket is kapni. 
A második ok a Béke Lángja emlékmű 
avatása. Az emlékmű felhívja a figyelmet 
arra, hogy sokat kell tennünk annak érde-
kében, hogy a béke legyen az úr, és legyünk 
hálásak azoknak a katonáknak, akik ma is 
a világ számos pontján tesznek azért, hogy 
szabadon és békében élhessünk.” – fogal-
mazott Cser-Palkovics András.

az oltár mögül az ott várakozó 
női kórustagokat, mert sze-
rinte „félmeztelenül ugráltak 
az oltáron”. Végül a közönsé-
get is hazaküldte, miközben 
kinn óriási vihar tombolt. Az 
Indexnek adott nyilatkozata 
alapján Sándorovits László 
szerint „a pópa nem volt meg-
felelő állapotban”. A Székes-
fehérvári Szerb Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke azt is 
leszögezte, hogy a kórus hölgy-  
tagjai teljesen megszokott 
fellépőruhában voltak, még a 
vállukat is eltakarták kendők-
kel.

pártok, akik szeretnék a pozíci-
ójukat magasabb szintre emelni 
és minél több helyet megszerez-
ni, ahelyett, hogy arra töreked-
nének, hogy a legszélesebb körű 
összefogásban esetleg változást 
lehessen elérni ebben a város-
ban is.” – fogalmazott Takács 
Lajos.
Megkerestük Márton Rolan-
dot is, aki azt mondta, nem 
pártalapon történt a polgár-
mesterjelölt és a tizennégy 
egyéni képviselő kiválasztása 
sem: „A körzetek nagy részében 
pártoktól teljesen független civil 
embereket indítunk, akiknek 
a bemutatása éppen folya-
matban van. Én bízom benne 
hogy az LMP is napirendre 
tud térni. Úgy gondolom, hogy 
ezen a bökkenőn át fogunk 
jutni.” – fogalmazott a polgár- 
mesterjelölt, aki lát esélyt 
arra, hogy le tudják győzni 
minden választókörzetben a 
kormánypártot. Hozzátette: 
mind a sóstói stadion szeny-
nyezett vize, mind a Horvát-
országból idehozott szenny-
víziszap kérdése olyan ügyek, 
amik nem derülhetnének ki, 
ha nem lenne teljes ellenzéki 
együttműködés, mert így van 
elég erőforrásuk felderíteni 
ezeket.
Az ellenzéki politikus azt 
mondja, hogy tud az LMP 
jövő heti közgyűléséről. Ked-
den tárgyalt az LMP pártigaz-
gatójával, ő nem érzékeltette 
vele, hogy gond lenne.

ten belül időpontot kapnak CT-re, 
MR-re, ultrahangos diagnosztikára 
a fehérváriak. Öt éven belül vállal-
juk, hogy ugyanott egy meddőségi 
központot is kialakítunk.” 
A négyes választókerületben 
Barlabás András (Momentum) 
képviseli az ellenzéki együttmű-
ködést: „Azért szeretnék küzdeni, 
hogy megszűnjön az a korábbi 
gyakorlat, miszerint a történelmi 
városrész felvirágoztatása érdeké-
ben feláldozták a peremkerületeket, 
például a 4. számú választókerület!” 
A tizennégyes választókerület-
ben Tóth Nóra Tímea (Jobbik) 
indul: „Évek óta tarthatatlan a 
helyzet és a városvezetés teljes 
mértékben figyelmen kívül hagyja 
az itteni postának az újranyitását!”
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 Intézményvezetői megbízásokról is döntöttek 
a képviselők

Nézze meg a teljes beszélgetést a Fehér-
vár Médiacentrum Youtube-csatornáján
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Klímavédelem és környezetbarát megoldások
látrányi viKtória

Klímavédelem, szemléletformálás, közlekedési 
kérdések és fejlesztések – ezek a témák is 
terítékre kerültek múlt pénteken a Fehérvár 
Televízió Köztér című műsorában, melynek 
vendége volt a város polgármestere. Cser-Pal-
kovics András arról is beszélt, hogy a következő 
években egy jelentős kerékpársáv-fejlesztés 
valósul meg a városban. A közösségi közlekedés 
korszerűsítése pedig az egyik legnagyobb kihí-
vás. Cél, hogy egy modern, egyúttal környezet- 
barát, a klímavédelmet is szolgáló buszcsere 
valósuljon meg. 

Együtt közlekedünk!

Ha a gépkocsik száma továbbra 
is a mostanihoz hasonló ütemben 
növekszik, azok a nehézségek, 
melyek a közlekedésben tapasz-
talhatók, még gyakrabban fognak 
jelentkezni. Cser-Palkovics And-
rás szerint komplex gondolkodásra 
van szükség – ezért fontos a déli 
összekötő út, ami olyan közlekedés- 
hálózati fejlesztés, mely alapve-
tően határozza meg és alakítja át 
a város forgalmi viszonyait. Az 
Auchan melletti körforgalom és az 
elkerülő út kapcsán a polgármes-
ter arról is beszélt, hogy az állam 
a terveket megrendelte, a kivite-
lezés jövőre indulhat. A komplex 
megoldást a negyedik autópálya- 
csomópont jelenti majd, mely a 
megújuló és kibővülő 81-es főút 
beruházásának a részét képezi. A 
kialakítandó hátsó elkerülő úttal 
az Új Csóri út körforgalmát is 
jelentősen lehet tehermentesíteni, 
ahogy a Balatoni utat a Bakony 
utca nyugati elkerülőhöz való 
csatolásával. 

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Fehérváron is lesz okostanterem
gáspár péter

A középiskolai campusról, digitális kompe-
tenciákat növelő oktatási programokról és 
a Fiskális út második ütemének felújítási 
munkálatairól is döntött a közgyűlés múlt 
pénteken.

Tízezer euró a Notre-Dame 
újjáépítésére

A közgyűlés döntött arról is, hogy a 
pénzbeli adományok fogadását végző 
Kárpátok Alapítvány – Magyarország 
szervezetén keresztül juttatják el a 
Notre-Dame újjáépítéséhez nyújtott 
városi támogatást. Cser-Palkovics 
András korábban bejelentette: az 
önkormányzat tízezer euróval segíti a 
nemes célt.

Közel ötven napirendi pontot, köz-
tük számos fontos témát tárgyalt 
a város közgyűlése. A fejlesztések 
közül kiemelkedik a Fiskális út 
második üteme: lezárult a közbe-
szerzési eljárás, az utat felújítják 
és több évtized után megoldódik a 
csapadékvíz-elvezetés problémája 
is.
A közgyűlés oktatási programok-
ról is döntött: létrehozzák a város 
első „okostantermét” a Széna Téri 
Általános Iskolában, ennek kiala-
kítása az Alba Innováron keresztül 
történik meg. Állami beruházásban 
valósul meg egy hasonló „okostan-
terem” a Széchenyi Szakgimnázi-
umban középiskolások számára. 
Az önkormányzat mindkét esetben 
összegyűjti majd a működési ta-
pasztalatokat, hogy hosszabb távon 
minden iskolában meg lehessen 
valósítani ezeket az oktatásfejlesz-
tési programokat.
Az Alba Innovárban mintegy 
negyvenmillió forintból felnőttkép-
zés indul a digitális kompetenciák 
növelésére: „Fontos, hogy a ma 
munkavállalóinak is tudjunk képzési 
lehetőséget kínálni. A cégekkel közösen 

minél több munkavállalót szeretnénk 
biztosítani arról, hogy nemcsak most, 
hanem a következő években is folya-
matosan lesz lehetőségük a városban 
dolgozni.” – fogalmazott a napirend 
kapcsán Cser-Palkovics András 
polgármester.
A közgyűlés döntött arról is, hogy 
megindítja a kiviteli tervek elkészí-
tésére és a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzési eljárást a Székes- 

fehérvári Középiskolai Campus 
megvalósítására. Amennyiben érvé-
nyes és eredményes lesz a közbe-
szerzés, 2020 júniusában indulhat 
a kivitelezés. Lesznek bizonyos 
beavatkozások, melyek már a beru-
házás megkezdése előtt elindulnak. 
A munkálatokról folyamatosan 
tájékoztatni fogják a lakosságot.
Kezdődhet a közbeszerzési eljárás 
a Szent István Király Múzeum kő-
tárának kialakítása érdekében is. A 
kétszakaszos eljárás első szakasza 
eredményes lett, három cég is je-
lentkezett a beruházás elvégzésére. 
A II. szakaszban eldől, melyik cég 
lesz a kivitelező. 

Harminc kilométernyi kerékpárút

A következő években mintegy har-
minc kilométert érintő kerékpárút-  
fejlesztés valósul meg Székesfe-
hérváron: „Bízom benne, hogy akár a 
hétköznapi forgalomban is segítséget 
jelenthet ez, hétvégén pedig ugyanúgy, 
ahogy most elmennek a Velencei-tóra 
egy körre a családok bringával, később 
akár a városon belül, akár Gorsi-
umba vagy a Balaton irányába is el 
lehet majd tekerni.” – fogalmazott 
a polgármester. – „Jó lenne előbb-
utóbb elérni, hogy olyan népszerű 
legyen a kerékpározás, mint amilyen 
Hollandiában vagy a skandináv orszá-
gokban. Ehhez sok minden kell: zárt 
őrzők, adott esetben kerékpártárolók. 
A kerékpárosklub javaslatára éppen 
elindult az ezer új kerékpártámasz 
megvalósítását célzó akció Fehérvá-
ron. Érezhető, hogy szemléletválto-
zásra van szükség, amibe a fiatalokat 
is be kell vonni. Ezt az iskolákon 
keresztül vagy akár egy-egy olyan 
nagyszabású versennyel is segíteni 
tudjuk, mint a nemrégiben fehérvári 
befutóval rendezett Tour de Hongrie 
országúti kerékpárverseny, ahol sok 
ezren szurkolhattak együtt. Egy-egy 
ilyen verseny – amivel a város csodáit 
meg tudjuk mutatni a világnak – ko-
moly városmarketing-értékkel bírnak, 
közben a szemléletformálást is segítik, 
ami szükséges ahhoz, hogy a közle-
kedés terén előre tudjunk lépni. Így 
a város a jövőben is szívesen fogad 
minden ilyen rendezvényt!” – fogal-
mazott a polgármester. 
A kerékpáros-közlekedéshez 
kapcsolódó infrastruktúra-fej-
lesztés mellett törekvés az is, 
hogy gyalogosan is jól lehessen 

közlekedni Fehérváron, ezért a 
Saára Gyula-program az utak és 
parkolók mellett a járdák építését 
és felújítását is célozza.

Buszcsere a láthatáron

Székesfehérváron a közösségi 
közlekedés fejlesztése az egyik 
legnagyobb kihívás, amihez szük-
séges az eszközpark fejlesztése. 
Hatvanöt-hatvanhat busszal szol-
gálják ki a mai hálózatot, aminek 
jelentős része megérett a cserére. 
„Bízom benne, hogy egy korszerű, 
környezetbarát, a klímavédelmet 
is szolgáló buszcserét fogunk tudni 
megvalósítani. Szükség lesz állami 
forrásból vagy európai uniós forrás-
ból kiirt pályázatokra, amire most 
van remény, hiszen a szakminiszté-
rium bejelentette, hogy hatezer busz 
beszerzésére forrást fog biztosítani. 
Az is jó lenne, ha adott esetben a jogi 
keretek betartása mellett Székesfehér-
váron gyártott elektromos buszokat is 
forgalomba lehetne állítani!” – tette 
hozzá a polgármester. 

Középpontban a természetvédelem

A természetvédelem terén 
érdemes mindig megnézni azt, 
milyen alternatív megoldások 
vannak – ilyen a Fecskebarát 
Fehérvár program is: „A fecske a 
legegészségesebb, legbiztonságosabb 
rovarvédelmünk! Nemcsak megvé-
denek a rovarok terjesztette beteg-
ségektől, de biológiai úton, plusz 
környezetterhelés nélkül csökkentik 
a rovarok számát. Gondoljunk 
csak bele: egy fecske napi két kiló 
szúnyogot pusztít, mindeközben 

másnak semmilyen kárt nem okoz, 
és jól megvan a méhekkel is. Ez nem 
azt jelenti, hogy holnap már nincs 
szükség kémiai szúnyogirtásra, de 
az arányokon folyamatosan változ-
tatni kell! Ha komolyan gondoljuk a 
klímavédelemet, akkor bizony ezeket 
a biológiailag természetes megoldá-
sokat kell előnyben részesítenünk 
a következő években, évtizedekben, 
és komoly szemléletformálásra lesz 
szükség!” – hangsúlyozta Cser-Pal-
kovics András. 

Virágos a város 

A Fehérvár tüdeje program vagy a 
Sóstó rehabilitációja mellett nem 
titkolt cél, hogy minden város-
részben legyenek olyan területek, 
ahol fát ültetnek, virágot telepí-
tenek. A közösség ereje egyre na-
gyobb, sokakat érintő és érdeklő 
kérdés a klímavédelem. 
„Érdemes keresni azokat a területe-
ket, ahol zöldfelületeket lehet alakíta-
ni. Keressük is azokat a romos épüle-
teket, ahol nem  feltétlenül új épület 
fog állni, hanem helyette parkosítás-
sal, kertek kialakításával, faültetéssel 
újabb zöld szigeteket lehet létrehozni. 
A zöldterület óriási kincs, ami nem, 
hogy nem csökkenhet, hanem nőnie 
kell!  Több mint 3,4 millió négyzet-
méter az, amit a a Városgondnokság 
kezel közterületként, parkkal, adott 
esetben erdőrészletekkel együtt.  Ez 
a terület folyamatosan nő, és bízom 
benne, hogy meg fogja haladni a 
négymilliót is, aztán pedig mehetünk 
tovább!” 
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Országzászló tér, Túrózsáki szabadidő központ és bregyó sportpálya felújítása

Fejlesztések,
több mint

7,5 Milliárd Ft
értékben

Városfejlesztés

közel 100 db

buszváró

cseréje

30 DB KONDI
ÉS

FITNESZPARKLÉTESÍTÉSE 

EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!
EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!

közel 1.200 db
új parkolóhely

kialakítása

Utak, járdák, parkolók újulnak meg Maroshegyen

A Szilvamag felújítása a végéhez közeledik – 
mondta el Brájer Éva, Maroshegy önkor-
mányzati képviselője

A vállalkozó Székesfehérvár önkormányzatához fordult,, hogy bővíthesse telephelyét, az 
önkormányzat erre nemet mond

BácsKai gergely

Brájer Éva önkormányzati képviselő és 
Cser-Palkovics András polgármester lakossági 
fórumra várta június huszonötödikén, kedden 
kora este a Maroshegyen élőket a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házba.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter elmondta, hogy minden egyes 
városrészben, így Maroshegyen is 
az a cél, hogy legyenek életminő-
séget javító fejlesztések. A Város-
gondnokság útfelújítási programjá-
ban mintegy négyszázmilliós forrás 
áll rendelkezésre maroshegyi út-, 
járda- és parkolófelújításokra az ön-
kormányzati forrásokon felül.
A Vásárhelyi út felújításáról Nagy 
Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője 
tájékoztatta a fórum résztvevő-
it. A Rádió úti csomóponttól az 
iparvágányok utánig újul meg az 
út. Az útpálya kopórétegcseréje 
mellett megújul a pályaszerkezet 
is, ami érinti az iparvágány körül 
a kockakőburkolatot is. Felújítják 
a járdákat az út mellett, illetve 
ahol nincs, ott építenek, továbbá 
két zebra is létesül közvilágítással 
együtt. Az egyik a Repülő utcai 
buszmegállóknál, a másik pedig a 
Rádió utcai kereszteződésnél.
A Batthyány úti orvosi rendelő 
környékének rendezését is érinti a 
Budapest–Balaton kerékpárút épí-
tése. A rendelő előtt párhuzamos 
parkolókat alakítanak ki, felújítják 
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Külföldi szennyvíziszapot is feldolgoznak Fehérváron
ráBa Henrietta

Több országos médiafelületen megjelent, hogy 
egy székesfehérvári cégnél külföldről, Horvát-
országból érkező nagy mennyiségű szennyvíz- 
iszapot raknak le és hasznosítanak. Az ügyben 
nem a város önkormányzata az illetékes, a 
működtetésre a Fejér Megyei Kormányhivatal, 
a külföldi szennyvíziszap behozatalára a Pest 
Megyei Kormányhivatal adta meg az engedélyt.

A Fehérvári Téglaipari Kft. 2016-ban 
kapott engedélyt a Fejér Megyei Kor-
mányhivataltól a szennyvíziszap hasz-
nosítására. Kb. egy-két éve külföldről 
is érkezik iszap, amihez az engedélyt 
a Pest Megyei Kormányhivatal adta 
ki. A szennyvíziszap a cég számára 
talajkeverék előállításához szükséges. 
Az úgynevezett helyettesítő talajközeg 
fák, erdők telepítését segíti kedvezőt-
len felszínű területeken. 
Az üggyel kapcsolatban Székes- 
fehérvár önkormányzata közle-

Átvették diplomájukat

A városháza dísztermében vehette át oklevelét az a tizenegy fő, akik az Alba Innovár és a város 
közös felnőttképzési programjában végeztek 

szaBó MiKlós Bence

Sikerrel zárult az az országosan egyedülálló di-
gitális felnőttképzési program, melyet közösen 
indított az Alba Innovár Digitális Élményköz-
pont, az Arconic és az Óbudai Egyetem Alba 
Regia Műszaki Kara. A januárban kezdődött 320 
órás tanfolyam eredményeként kedden tizen-
egy arconicos dolgozó vette át digitális közép-, 
illetve emeltszintű diplomáját a városházán.

Az intelligens gyártási techno-
lógiák kezelését, menedzselését 
sajátíthatták el az Arconic dolgozói 
– így ők már felkészülten várják a 
digitális világ hozta változásokat. 
A program ötlete a tavalyi évben 
fogalmazódott meg, a képzés pedig 
januárban indult. A 320 órás digitá-
lisszakember-képzési programban 
– ami heti egy-két nap tanulást 
jelentett – a résztvevők intelligens 
gyártási technológiák kezelését, 
menedzselését sajátították el.
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a rendelő mögötti kis utat – ott is 
lesz mintegy harminc parkolóhely 
– továbbá a Kolozsvári utcánál és 
a Homok sornál, a templom előtt 
építenek gyalogos-átkelőhelyeket.
A Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház felújításához kapcsolódva a 
környék rendezése is megtörténik. 
A művelődési ház északi része előtt 
lesznek majd a parkolók, a többi 
részen pedig intenzív zöldterület- 
fejlesztés várható. A volt Ikarus 
étteremnél és a házak közötti 
részen is lesznek parkolók, és a 
bekötőutakat is szilárd burkolattal 
látják majd el a házak között.
A Temesvári utca felújításával 
kapcsolatban a kivitelezés építés-
vezetője arról tájékoztatta a fórum 
résztvevőit, hogy a csapadékcsator-
na építése és a vízvezetékek cseréje 
történik jelenleg. Ezen munkák 
után pedig azonnal kezdődik az út-
építés. Elhangzott, hogy a munká-
latok ütemterv szerint haladnak.

„A jelenleg is zajló digitális átalakulásra 
készíti fel a program a ma munkavál-
lalóit.”– mondta el köszöntőjében a 
város polgármestere. Cser-Palkovics 
András szerint az új generációknál 
a digitális tudás alapkövetelmény, a 
változások azonban már most is zaj-
lanak, sok fehérvári cégnél jelenleg 
is a világ legkorszerűbb technológiá- 
it alkalmazzák – ezért támogatja a 
felnőttképzési programot a jövőben 
is az önkormányzat a költségek egy 
részének finanszírozásával.
A következő képzésben résztvevő 
negyven „diák” hamarosan meg-
kezdi tanulmányait. Az országosan 
egyedülálló program pedig nem 
kizárt, hogy állami támogatásban 
is részesül majd a jövőben – hiszen 
várhatóan beváltja a hozzáfűzött re-
ményeket, vagyis a naprakész szak-
mai tudást, a termelés hatékonysá-
gának növelését és a szakképzett 
munkaerő hiányának enyhítését.

ményt adott ki: „Székesfehérvárnak 
nem érdeke, hogy máshonnan ide-
hozott iszapot rakjanak le és haszno-
sítsanak, így ezt a tevékenységet az 
önkormányzat nem támogatja. Két 
kormányhivatal illetékes a Fehérvári 
Téglaipari Kft. által végzett tevékeny-
ség engedélyezésében. Az engedélyt a 
Fejér Megyei Kormányhivatal adta ki 
– nem veszélyes hulladékok felhasz-
nálásával bányagödör-rekultivációra. 
A külföldről származó szennyvíziszap 
behozatalát pedig a Pest Megyei Kor-
mányhivatal engedélyezte. A vállalko-
zó Székesfehérvár önkormányzatához 
fordult a Helyi Építési Szabályzat 
nagyarányú telephelybővítést engedé-
lyező módosítására vonatkozó kéréssel. 
Az önkormányzat erre természetesen 
nemet mond.” – áll a közleményben. 
Szerkesztőségünk megkereste a két 
említett kormányhivatalt is, melyek 
tájékoztatást ígértek, de válasz 
lapzártánkig nem érkezett.
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Sikeresen záróvizsgáztak a hallgatók

A széchenyisek nyerték a robotépítő versenyt

gáspár péter

Kurucz tünde

A diplomavédéssel lezárult a sportközgazdász mesterképzés első 
évfolyamának munkája a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Cam-
pusán. A hallgatók közül többen kiemelkedő teljesítményt értek el 
tanulmányi eredményük, tudományos teljesítményük terén.

András Krisztina, az egyetem székesfehérvári 
campusának rektori megbízottja kiemelte, hogy 
az infrastrukturális fejlődés mellett kiemelt 
jelentőségű a duális oktatási hagyományok 
megteremtése is. Hozzátette, hogy a pénteki 
napon a duális képzés első hallgatói lezártak egy 
időszakot. Tapasztalataik szerint jól felkészült 
szakemberek kerülnek ki a sportközgazdász 
szakról, akik tisztában vannak a módszertannal 
és gyakorlattal is.
„Egyre nagyobb igény van olyan szakemberekre, akik 
rendelkeznek a sport szeretetével, valamilyen szintű 

A széchenyis Sumákok csapata nyerte a középiskolásoknak szóló 
Bejczy Antal Robotépítő Versenyt, melynek célja, hogy felkeltse 
a műszaki orientáltságú diákok figyelmét, és motiválja őket a 
műszaki, mérnöki életpálya irányába.

A megmérettetésre közel húsz csapat jelentkezett 
tizenegy középiskolából. Mindegyikük kapott 
egy-egy robotépítő készletet, melyekkel három 
feladatot hajtottak végre január 25-e és június 
30-a között. A feladatokat havonta kapták. A 
megoldásról egy kisfilmet kellett beküldeni a 
határidők lejárta előtt, azokat egy háromtagú 
zsűri pontozta.
Mészáros Attila alpolgármester elmondta, 
hogy az önkormányzat a kezdetek óta szívesen 
támogatja a verseny megrendezését. Néhány éve 
az Óbudai Egyetem és az önkormányzat komoly 

Megtalálták a repülős emlékmű maradványaitHuszonöt éves a Vízivárosi Nyugdíjasklub

Közös sütögetés Öreghegyen

Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati képviselője is köszöntötte a huszonöt éves klubot és tagjait

Augusztus végéig újul meg a Vásárhelyi út legrosszabb állapotban lévő szakasza. A beruházás 
során máris izgalmas történelmi emlékek kerültek felszínre: a múlt héten megtalálták egy 
1931-ből származó repülős emlékmű maradványait.                                                                         G. P.

Sütés-főzés, kötetlen beszélgetés – szerdán délután megtartották záró kerti partijukat a nyári szü-
net előtt az Öreghegyi Nyugdíjasklub tagjai a Öreghegyi Közösségi Ház újonnan felújított kertjében. 
Többek között ezt a teret is ünnepli a klub, de a névnaposokról is megemlékeztek.                           H. A.

BácsKai gergely

Huszonöt esztendeje működik a nyugdíjasklub Vízi-
városban – a negyedszázados fennállását ünneplő 
szervezet tagjait és vezetőit a város polgármestere 
köszöntötte kedden a Kiskakas Vendéglőben.

„Ez a közösség huszonöt esztendeje nem 
jöhetett volna létre és nem működhetett 
volna, ha az emberek nem gondolták vol-
na úgy, hogy egy közösséghez szeretnének 
tartozni, hogy egymásnak is jókedvet, 
kellemes kirándulásokat, szebbnél szebb 
programokat tudjanak adni.” – emelte ki 
Cser-Palkovics András.
Homokiné Trampler Emília klubve-
zető megköszönte a klubtagoknak az 
aktív részvételt. Horváth Miklósné, 
Víziváros önkormányzati képviselője 
hangsúlyozta, hogy a gyermekeit már 
felnevelő, unokáknak örülő generáció-
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munkába kezdett, hogy megfelelően képzett 
munkaerővel szolgálják ki a város fejlődő, átala-
kuló iparát.
Györök György, az egyetem fehérvári karának 
dékánja a díjátadón az űrrobotika atyjának 
nevezte Bejczy Antalt, akinek munkássága 
elévülhetetlen. Mint mondta, a kutató olyan 
autonóm vezérléseket valósított meg, melyek 
kommunikáció hiányában is képesek szabá-
lyozástechnikai funkciókat ellátni a beépített 
intelligenciával. Erre jó példa a Marsra bocsátott 
robotok működtetése.
A versenyt a Széchenyi István Műszaki Szakgim-
názium Sumákok nevű csapata nyerte. A diákok 
megkapták többek között a Titkok Háza nagy-
értékű anyagi felajánlását és az egyetemtől azt a 
legó robotépítő készletet, amit a verseny során 
használtak. A második helyen a Teleki végzett, 
harmadik lett a Hunyadi csapata.

ismeretével, de mellette a pénz fogalmával is tisztában 
vannak. A sport területén komoly üzleti vállalkozások-
ról van szó: a rengeteg állami, önkormányzati, európai 
uniós és szponzori támogatás mellett ezek már nem 
követhetők illetve fejleszthetők a jó értelemben vett 
amatőr szemlélettel.” – fogalmazott Cser-Palkovics 
András polgármester a szakértelmet és gyakorla-
tot kívánó munkáról, a képzésről pedig azt mond-
ta, egy hiánypótló kezdeményezésről van szó.
A sportközgazdász mesterképzés keretében 
részben duális, részben hagyományos képzés 
keretében végeztek a hallgatók. Számos hazai 
és nemzetközi sportszakember bevonásával, 
interaktív tanórák keretében tanultak. A képzés 
mögött álló szakmai műhely, a Sportgazdaságtani 
Kutatóközpont évről évre újabb partnerekkel 
veszi fel a kapcsolatot oktatási és kutatási téren, 
aminek eredményei a mesterképzés színvonalá-
nak folyamatos emelkedésében is jelentkeznek.

A székesfehérvári székhelyű Continus Nova Kft.
TMK adminisztrátor – raktárost

keres azonnali belépéssel
 Főbb szakmai feladatok:

• Javítóműhely munkalapjainak naprakész feldolgozása
• Bérfeladások, munkaidő-és szabadságnyilvántartás
• Jármű-és hulladékgyűjtő edényzetjavítások számlázásának előkészítése
• Üzemanyag és egyéb áruk megrendelése
• Üzemanyag, gumi és olajfelhasználások, edényzetmozgások nyilvántartása
• Azonnali anyagfelhasználások bizonylatolása, könyvelése
• Raktáros teljeskörű helyettesítése

Munkakörhöz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség
• Raktározási gyakorlat
• Microsoft Office magabiztos használata
• Rugalmasság
• Terhelhetőség

 Előny:
• Könyvelési ismeretek
• Szervízben töltött gyakorlat

Amit kínálunk:
• Cafeteria juttatás
• Munkába járás támogatása
• Hosszútávú biztos munkalehetőség

Önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a munkaugy@continusnova.hu 
e-mail címre kérjük megküldeni 2019. július 22-ig.

 „Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes 
adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a 
GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre 
megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus 
Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

nak is vannak még céljai: az együttlét, 
a tapasztalatok átadásának az igénye, 
a mindennapok örömének megtalá-
lása. Csetényi Attiláné, az Alba Regia 
Nyugdíjasegyesület elnöke az aktivi-
tás mellett az egymásra való odafi-
gyelésnek és a kapcsolattartásnak a 
fontosságát emelte ki köszöntőjében.
Több klubtag betöltötte már a nyolc-
vanadik életévét, de az aktivitás a régi: 
minden héten kedden összejönnek a 
Szolgáltatóházban, akár csak egy kötet-
len beszélgetésre, vagy éppen szervezett 
programokra. A klubtagok szeretnek 
énekelni, táncolni, verset mondani, 
szívesen vesznek részt a városi rendez-
vényeken, vagy kirándulást szerveznek: 
legutóbb húsvétkor Hollókőn jártak. 
Az ünnepségen közreműködött Sza-
bóné Miklós Eszter, aki Székely János 
Zene című versét mondta el.
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Így bővítik a fehérvári uszodát

Az uszoda épületét a strand nagymedencéje melletti zöldterületen tudják növelni, megkétsze-
rezve ezzel a most rendelkezésre álló vízfelületet

A mostanihoz hasonló nagymedence és egy kisebb tanmedence is szerepel a bővítési tervekben

Az uszoda épületét 1989-ben adták át, azóta kinőtte a város, így bővítésre és korszerűsítésre is 
szükség van a közeljövőben

A városi strand minden generáció szórakozási igényeinek megfelel, de itt is várható még fejlesztés

lászló-taKács Krisztina

A polgármester legutóbbi Facebook-fogadóóráján 
merült fel a kérdés, hogy megújul-e az uszoda, és 
ha igen, milyen fejlesztések várhatók. A válaszból 
kiderült, hogy folyamatban van az uszoda bővíté-
sének tervezése, melynek részeként egy teljesen 
megújult szauna- és wellnessrészleg kerül majd 
kialakításra. S bár a végleges tervek még nem 
készültek el, a koncepcióról megkérdeztük Bozai 
Istvánt, az uszodát és a strandot üzemeltető 
Városgondnokság vezetőjét.

A Fehérvári Vízilabda Egyesület 
TAO-s támogatásra pályázott, mely-
nek értéke százötvenmilió forint. 
Ennyire van szükség az uszoda 
bővítésének és korszerűsítésének 
tervezői szakaszához. A pályázati 
önrészt az önkormányzat biztosí-
totta, a teljes összeg nyár végére 
gyűlik majd össze, ekkor lehet 
aláírni a tervezési szerződést. 
„Nemcsak felújítás történik, hanem 
kibővítjük a mostani épületet.” – tud-
tuk meg Bozai Istvántól. Székes-
fehérvár városgondnoka szerint 
az 1989-ben elkészült uszodára 
igencsak ráfér a felújítás, sőt ennél 
még sürgetőbb feladat a strand 
nagymedencéje gépészetének kor-
szerűsítése. Idén a strand nyitása 
is azért csúszott egy hetet, mert a 
medence 1982-ben lerakott vízfor-
gatórendszerét rendbe kellett tenni. 
Ennek végleges megoldása is a jövő 
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feladata, s bár jelenleg működik a 
rendszer, a medence használható, 
szeptemberben folytatni fogják a 
feltárást, és orvosolják a felmerülő 
problémákat. „Ez a medence sátoros 
medenceként már nem fog tudni 
sokáig üzemelni, ezért jó, hogy ősszel 
elkezdődik az uszoda kibővítésének és 
felújításának tervezése.” – mondta 
Bozai István.

Megduplázódik az uszoda

A terület adott, hiszen a strand 
teherbejáratán beljebb haladva lát-
ható nagy füves tér alkalmas arra, 
hogy L alakban a mostani uszoda 
épülete új szárnnyal bővüljön. A 
jelenleg ott álló trafóházak elbon-
tásra kerülnek illetve beépülnek az 
itt létesítendő új nagymedence alá: 
„Ide egy nagyobb tanmedencét szeret-
nénk építeni, egy huszonötször ötven 
méteres, tízsávos medencét, mellé pedig 
a mostani kicsi tanmedencéhez hasonló 
medencét tervezünk. Ha a strand ősztől 

nyárig sátorral fedett nagymedencéjét 
is beleszámítjuk, akkor a fejlesztés-
nek köszönhetően több mint kétszer 
nagyobb vízfelület áll majd látogatóink 
rendelkezésére.” – részletezte a város-
gondnok.
Az újonnan létesülő nagymedence 
a sátoros medencénél nagyobb 
felületű lesz, ráadásul egész évben 
zavartalanul üzemel majd, hiszen 
a kibővített uszodaépületben kap 
helyet.

Nagyobb és szebb lesz a szauna

A szauna szintén 1989-ben lett ki-
alakítva, azóta csak állagmegóvás, 
karbantartás, kisebb fejlesztések 
történtek – megérett a cserére. A 
jelenlegi helyén öltözőket fognak 
kialakítani. A szauna az új szárny- 
ban kap majd helyet, valahol az 
épület szélén, ahová odasüt a 
nap, és szempont az is, hogy a 
szaunából egy kis kert vagy terasz 
nyíljon, ahová ki lehet menni, ha 
valaki a szabadban szeretne pihen-
ni. A wellness-jelleget erősíti, hogy 
pezsgőmedence is lesz, a mostani- 
nál tehát jóval komfortosabb és 
korszerűbb szaunavilágot alakíta-
nak ki ötszáz-hatszáz négyzet- 
méteren. 
„Ha ősszel megindul az uszoda felújí-
tásának és bővítésének tervezése és 
nyárra meglesznek az engedélyes ter-
vek, a következő néhány évben meg-
történhet a kivitelezés is.” – mondta 
Bozai István. A közel hétmilliárdos 

beruházási költséget TAO-támoga-
tásból illetve állami finanszírozás-
ból szeretnék előteremteni. – „Nem 
kis volumenű fejlesztésről van szó, 
azonban ha ez megvalósul, a követ-
kező húsz-harminc évre megoldja a 
fehérvári vizes sportok és az úszni 
vágyók gondjait.” 

Telt ház van

A délelőttöt és a kora délutánt a 
tanév során az iskolai úszásórák 
foglalják el, utána pedig az intenzív 
sportélet nyer teret magának. Itt edz 
szinte mindenki, aki vizes sport-
ágat űz: az úszók, a vízilabdások, az 
öttusázók, a triatlonosok, a szinkron- 
úszók, de van aquafitnesz is. Ennek 
eredményeképpen hétköznap szinte 
sportuszodaként működik a létesít-
mény, csak két-három úszósáv marad 
a nagyközönségnek: „Most sajnos csak 
itt-ott megtűrve tudunk helyet adni az 
úszni érkező vendégeknek, de jobb lenne, 

ha állandó helyet tudnánk biztosítani, 
nagyobb területen, ezzel egy sokkal 
kiegyensúlyozottabb uszodahasználatot 
érnénk el.” – magyarázza Bozai István.

Élményfürdő és csúszda

A megújult városi strandot tavaly 
adták át, az élménymedencék, a 
csúszdák, a kényelmes napozóágyak 
és más szolgáltatások népszerűsége 
azóta is töretlen. „Már a megnyitó he-
tén szombaton délután négykor ki kellett 
tenni a megtelt táblát, ugyanis ezernégy-
száz fő az a határ, amikor még biztonsá-
gosan lehet üzemeltetni a strandot. A víz 
ugyanis veszélyes üzem, ezért nagyszámú 
személyzet vigyáz a vendégek épségére: 
vízimentők, csúszdafelügyelők, biztonsági 
őrök figyelnek és segítenek, ha szükség 
van rá. Ezért nagyon nem mindegy, 
hogy mennyi ember van a strandon!” – 
mondja a városgondnok. A strando-
lók eloszlása sem kiegyensúlyozott, 
hiszen a legtöbben az élményfürdőt 
és a csúszdát választják, a verseny- 
medencét kevesebben veszik igénybe.

Lesz még fejlesztés a strandon is

Míg az uszoda nagy veszteséget 
termel – az üzemeltetési költségnek 

csupán mintegy negyedét fedezi 
a jegybevétel – addig a strand 
nyereséget hoz: „Az uszoda és a 
strand alapvetően jóléti beruházása 
a városnak, így nem a profit a cél, 
de tény, hogy a nyereséget további 
fejlesztésekre lehet fordítani.” Terv 
az is, hogy ha az uszodabővítés 
megvalósul, a strand nagymeden-
céjét is élménymedencévé alakít-
ják. Az elképzelés egy hullámme-
dence, tengerpartjellegű kiülővel, 
ezzel a legnépszerűbb helyszínek 
zsúfoltsága csökkenne, miközben 
még több élményelem szolgálná a 
fehérváriak pihenését.
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A jövő levegőjéről már ma kell gondoskodni!

A Vadex, a Városgondnokság, az Erdőért Egyesület és az önkormányzat szakemberei együtt 
keresték és találták meg a megoldást a város zöldfelületeinek növelésére

Ezen a területen a következő években jelentős kiterjedésű erdősávokat telepítenek a szakemberek

lászló-taKács Krisztina

A Sóstói Természetvédelmi Terület fejlesz-
tései után újabb állomásához érkezett az a 
hosszú távú törekvés, mely Székesfehérvár 
zöldfelületeit, ezzel klímáját, talajminőségét, 
vízmegtartó-képességét kívánja jobb helyzetbe 
hozni. Évekről, évtizedekről beszélünk, hogy az 
egyre fejlődő nagyváros a zöld innováció által 
képes legyen egyensúlyban maradni természeti 
környezetével. Mit is jelent ez? Ezt járjuk körbe 
összeállításunkban! 

Ma már látható nyomai vannak a 
Zöld város – Fehérvár tüdeje prog-
ramnak. Bár a várt eredmény hosszú 
távon lesz érzékelhető, mégsem 
annyira utópisztikus az elképzelés. 
Látható már ugyanis az a kísérleti 
erdőtelepítés a város határában, 
amelyet az utóbbi négy évben hozott 
létre és gondozott a Vadex, és amely 
mostanra önfenntartóvá vált. A száz-
hektáros tervekhez képest elenyésző-
nek tűnő háromhektáros területet 
idén újabb telepítések követik.
Pár évvel ezelőtt elindult egy közös 
gondolkodás a szakemberek között 
a hozzájuk kapcsolódó civilszer-
vezetekkel. A Vadex, a Város-
gondnokság, az Erdőért Egyesület 
illetve az önkormányzat szakem-
berei együtt keresték meg azokat 
a területeket a város környékén, 
ahol erdősítéssel több célt lehet 
egyszerre szolgálni. Szempont volt 
az életminőség, a klímavédelem, 
és minden olyan dolog, amire ezzel 
összefüggésben egy fejlődő nagyvá-
rosban és környezetében szükség 
van. Ez a folyamat több területen 
elindult, Palotaváros mellett példá-
ul Alsóvárost vagy Maroshegyet is 
bevonva. Ennek első eredménye a 
már említett háromhektáros „kísér-
leti” erdőterület, de említhetjük az 
alsóvárosi rétet is, amely korábbi 
besorolása szerint ipari fejlesztés 
céljából beépíthető területnek 
számított, és magántulajdonban 
volt. Ezt sikerült a Modern Városok 
Program keretein belül az állam 
segítségével megvásárolni mint-
egy egymilliárd forintért. Miután 
önkormányzati tulajdonba került, 
zöldterületté nyilvánították, bizto-
sítva ezzel, hogy a rét továbbra is a 
város közösségét szolgálja.  

Száz hektárnyi erdővel gazdago-
dik a város

A mostanra kialakított háromhek-
táros erdőről jól rálátni Palota-
városra és Szedreskertre, sőt 
Alsóváros széle is látótérbe kerül. 
Az erdő és a város között jelenleg 
termőterület és nádas húzódik. 
Évtizedek múlva azonban erdő-
sávok lesznek itt, amely azt a 
környezeti „tüdőkapacitást” fogja 
biztosítani a város számára, amire 
szükség van. „A következő évek 
egyik legfontosabb fejlesztéséről van 
szó. Ez egy erős iparral rendelkező 
város, ami az egyik oldalon előny, hi-
szen ilyen jellegű fejlesztéseket a gaz-
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daság teljesítményének köszönhetően 
a város finanszírozni tud, hátrány 
viszont, hogy az ipari jelenlét terheli 
a környezetet, így fontos, hogy azt 
ellenpontozzuk. A legsűrűbben lakott 
városrészeinket fogja közvetlen 
szomszédságában érinteni az erdősí-
tés. Nyilván egy erdő esetében nem 
azonnali eredményre kell számítani, 
ezek nem rövid távú programok. Ha 
azonban nem kezdjük el, soha nem 
fognak kialakulni azok az erdősávok, 
amelyekre szükségünk van. Nem kis 
területről van szó, összesen mintegy 
száztíz hektár!” – mondta Cser-Pal-
kovics András polgármester.

Néhány fokkal is enyhítheti a 
meleget

Az erdőnek számtalan előnye van, 
de ezek közül talán a legfontosabb, 
hogy a városi ember ki tud jönni és 
megismerni a természetet, tartal-
mas, természetközeli kikapcsoló-
dásra nyílik lehetősége – véli Viza 
Attila, Palotaváros északi felének 
önkormányzati képviselője, aki 
lapunknak elmondta azt is, hogy 
a palotavárosi tavak környékének 
hamarosan elinduló fejlesztése 
szervesen kapcsolódik a Fehérvár 
Tüdeje programhoz: „Palotaváros 
szélén vagyunk, ezért nagyon fontos 
szempont, hogy az itt létesítendő 
erdősávok megtörik a városrészbe 
beáramló nyugati szél lendületét 
illetve friss levegővel látják majd el a 
városrészt, ami enyhülést jelenthet a 
nyári hőségben a lakótelepeken élők 
számára.”
A szakemberek szerint a tervezett 
erdősáv kedvezően befolyásolja 
a környéken lévő, sűrűn lakott 
területek klímáját. Egy forró nyári 
napon ugyanis a lakótelepeken 
úgynevezett hőszigetek alakulnak 
ki, amelyek megnehezítik a szív- és 
érrendszeri betegségben szenvedők 
mindennapjait. A szakemberek 
szerint ha egy kilométeren belül 
egy hatvan-százhektáros erdő 
létesül, az képes a hőmérsékletet 
két-három fokkal is csökkenteni. 
Az erdő lombkoronája ugyanis 
felfogja a nap sugárzását, és a 
lombkorona alatt nem engedi 

felmelegedni a talajt. Ez a hűvös 
levegő az esti órákban kiáramlik, és 
javítja a környéken lakók életminő-
ségét. Ez húsz-huszonötezer ember 
mindennapjait befolyásolhatja ked-
vezően. A telepítési tervek szerint 
az itt létesülő erdő Szedreskertre, 
Palotavárosra és még a Tóvárosra is 
hatással lesz, hiszen viszonylag szé-
les területen helyezkedik majd el.

Az sem mindegy, milyen fákat 
telepítenek

Mint azt Kálmán Lilla, a Polgár-
mesteri Hivatal Környezetvédelmi 
Irodájának vezetőjétől megtudtuk, 
a mostanra kialakított három hek-
tárnyi erdős terület kísérleti jellegű: 
„Mivel a Mezőföldön vagyunk, és itt 
a bükkös, tölgyes erdő kialakításához 
nem optimális a talaj és az egyéb adott-
ságok, meg kellett találni azokat a fa-
fajtákat, amelyek itt, Székesfehérváron 
alkalmasak erdőtelepítésre. A területen 

jól látszik, hogy az ide választott akác, 
szil, kőris és a hazai nyár fajták reme-
kül megerednek.”
A palotavárosi tavak környékére 
ősszel olyan keménylombú fafaj-
tákat telepítenek, mint például a 
tölgy, a kőris, a juhar, pontosan 
azért, hogy a fehér nyárfából szálló 
pehely ne zavarja a lakosokat. A 
lakott területtől távolabb eső réten 
körülbelül harminc hektáron szürke 
nyárból, szilből és akácból erdősí-
tenek.  

Kicsiből naggyá néhány év alatt

A felmelegedésre és a vízhiányra 
semmilyen más válasz nincs, csak 
az erdőtelepítés – hangsúlyozza 
Tóth Károly, a Vadex Zrt. termelé-
si igazgatója: „Ne csak fogyasszuk 
az energiát és a vizet, de termeljük 
is meg! Egy ipari park helyett egy 
zöldfejlesztés mindenképpen a város 
előnyére válik. A már fákkal bete-
lepített három hektáros terület után 
idén tízszer ekkora részt vállaltunk.” 
Ezt a folyamatot mindig azzal kez-
dik, hogy megvizsgálják a terület 
talajviszonyait, ebből meghatároz-
zák, hogy milyen fafajokkal lehet 
erdősíteni. A frissen telepített fák 
köré vadőrkerítést építenek és 
gondozzák a területet. Ez álta-
lában három évet vesz igénybe, 
utána már gyakorlatilag „kész 
erdőről” beszélhetünk, amely 
önfenntartó, minimális külső 
beavatkozást igényel. Eleget tesz 
minden olyan funkciónak, amely 
egy erdőtől elvárható ökológiai 
és gazdasági szempontból is. „A 
víz- és talajvédelmi funkció mellett 
a levegő tisztasága is elsődleges 
szempont, emellett rekreációs lehe-
tőséget is biztosít.” – magyarázza a 
szakember.
A fejlesztési koncepcióban több 
terület szerepel, és ma még van 
olyan magánkézben lévő zöldfelü-
let, amit a város szeretne előbb-
utóbb állami vagy önkormányzati 
tulajdonban látni. A fejlesztések 
között van olyan, amely európai 
uniós forrásokból valósul meg, 
van, amelyik a Modern Városok 
Program keretében, zömében 
állami forrásból, és vannak saját, 
helyi források, amelyeket erre 

tudnak fordítani. Tehát ez egy 
komplex, sokéves program, de ma 
már látható, hogy négy év alatt is 
látványos eredményt lehet elérni. 
Az erdőtelepítésben érintett terü-
letek között található az Auchan 
áruházat elkerülő út környéke, 
a Balatoni út és az elkerülő út 
közötti rész Maroshegyen illetve 
a feketehegy-szárazréti MOL ipari 
zóna mögötti terület, továbbá a 
Fehérvár Tüdeje programban ki-
választott palotavárosi terület is.
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Több százan voltak az egészségpiacon Flashmob a jóga világnapja alkalmából

Több százan látogattak ki az idei egészségpiacra is

Ötödik alkalommal szerveztek jóga-flashmobot június 20-án délután a Hotel Magyar Király 
előtti téren a jóga világnapja alkalmából. Az indiai test-, légző- és meditációs gyakorlat-
rendszer jótékony hatásait népszerűsítő program széleskörű összefogással valósult meg, 
amibe bekapcsolódott az Öreghegyi Jógacsoport, a csóri Luna Jóga és a székesfehérvári Fizió 
Mozgásstúdió is.                                                                                                                                              K. T.

gáspár péter

Idén is népszerű volt a látogatók körében a 
Fehérvári Egészségpiac, amit hetedik alkalommal 
rendeztek meg a Jancsárkert termelői és biopiacon 
az egészséges életmód és a korszerű, környe-
zetbarát életvitel népszerűsítésére. A szervezők 
minden évben igyekeznek újdonságot csempészni a 
programok közé.

A megnyitón Schultz György, a Jan-
csárkert Piac és Közösség Egyesület 
elnöke kiemelte, hogy az egészséghez 
egészséges ételek és italok szüksége-
sek, amiket háztáji gazdaságokból, 
őstermelőktől vásárolhatunk meg. 
Hozzátette, hogy a táplálkozáson kí-
vül nagyon fontos a mozgás is, amiből 
nem volt hiány a nap folyamán: az A1 
Magma Fitness Wellness Sportköz-
pontban személyi edző várta az érdek-
lődőket, de volt meridiántorna is.
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok a megnyitón el-
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Fél évszázad a betegek gyógyulásáért
Szabó Tamás főorvos kapta a városi elismerést

Szabó Tamás főorvos több mint ötven éve van a pályán

Vakler lajos  

A Semmelweis-nap alkalmából rendezett 
ünnepségen Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntötte az orvosokat, védőnőket, 
egészségügyi dolgozókat, megköszönve 
egész éves magas színvonalú szakmai mun-
kájukat és az egészségügyi ellátásban nap 
mint nap tanúsított elhivatottságukat. 

„Az önkormányzat az egészségügyön 
belül az alapellátásért felel. Szoros 
kapcsolatunk van a háziorvosokkal 
és a háziorvosi körzetekkel, akár a 
szervezés, akár a rendelőintézetek 
felújítása ügyében. Elsősorban nekik 
mondunk köszönetet illetve annak 
a szakmai szervezeti egységünknek, 
akik az alapellátásról gondoskodnak 
Székesfehérváron. Különlegessége 
a napnak, hogy átadjuk a Semmel-
weis-díjat és köszönetet mondunk a 
Humán Szolgáltató Intézet mun-
katársainak, akik az alapellátás 
megszervezésében nyújtanak fontos 
segítséget. Emellett köszöntjük azo-
kat az orvosokat, akik húsz eszten-
deje dolgoznak háziorvosként, akik 
címzetes főorvosként gyógyíthatnak 
a jövőben.” – mondta Cser-Palko-
vics András köszöntőjében.
A jeles napon a hagyományokhoz 
hűen átadták a Székesfehérvár 
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mondta: 2011-ben kezdődött a város 
egészségügyi tervének megvalósítása, 
ehhez jó lehetőséget jelentett, hogy 
Székesfehérvár alapító tagja volt az 
Egészséges Városok Szövetségének. 
A többi tagváros által felhalmozott 
tudást is összegyűjtve, alkalmazva és 
továbbfejlesztve építkezett Székes- 
fehérvár.
Idei újdonság, hogy negyedórás 
váltásokban pódiumbeszélgetéseket 
tartottak az egészségről. Szó volt 
többek között a gyógygombák hatá-
sáról, a tisztított vízről, a méhkaptá-
rak levegőjének gyógyító hatásáról, 
a csomagolásmentes vásárlásról, a 
biozöldség-termesztésről és a bio- 
tojás-fogyasztás előnyeiről.
Ősszel ismét újítanak a Jancsárkert 
rendezvényein. Megszervezik a 
Fehérvári Családi Életmódfesztivált, 
melynek középpontjában a mentális 
egészség, lelkünk és testünk gondozá-
sa áll majd.

Egészségügyéért díjat, ami an-
nak az orvosnak, egészségügyi 
szakdolgozónak adományozha-

tó, aki Székesfehérvár lakóinak 
egészsége, egészséges életmódra 
nevelése érdekében végzett ki-

emelkedő szakmai tevékenységé-
vel a betegek javát és gyógyulását 
szolgálta. 
Idén is egy sokak által ismert 
és elismert szakember, Szabó 
Tamás nyugalmazott belgyógyász 
főorvos, gasztroenterológus lett 
a kitüntetett, aki évtizedeken át 
végzett munkájáért vehette át az 
elismerést: „Végiggondolva fehérvá-
ri pályafutásomat, utolért egy olyan 
kitüntetés, amely nagyon megtiszte-
lő. Elsősorban azért fontos számom-
ra, mert a kollégák voltak azok, 
akik ajánlottak, és ennél nagyobb 
elismerés nem kell egy orvosnak. 
Gyakorlatilag az egész életemet az 
orvoslásra, a betegek gyógyítására 
szántam, és még mindig aktívan 
dolgozom, idestova ötvenhárom 
éve. Nagyon megtisztelő számomra, 
hogy a polgármester úr személyes 
levelével invitáltak meg az ünnep-
ségre. Hálás vagyok az édesapám-
nak, aki ugyanezt a pályát futotta be, 
és Istennek, akitől a talentumaimat 
kaptam.” 
Az ünnepségen olyan gyógyí-
tók vehettek át emléklapot és a 
címzetes főorvosi cím viselésére 
jogosító igazolást, akik több mint 
húsz esztendeje gyakorolják orvo-
si hivatásukat Székesfehérváron.
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Megkerültek az elveszett 
ősnyomtatványok

A Püspöki Palotában mutatták be azt 
a négy ősnyomtatványt, melyeknek 
az 1980-as évek elején, egy kisebb 
renoválás után a püspöki könyvtárból 
nyomuk veszett. 2019 tavaszán egy 
bécsi antikvárius jóindulatából először 
egy, majd kettő, végül mind a négy 
elveszett kötet ingyen visszatérhetett 
Fehérvárra.

Úrnapi körmenet a belvárosban Papszentelés Szent János ünnepén

Úrnapján a püspöki szentmisét követően körmenetben vitték körbe az Oltáriszentséget a 
belvárosban. A virágokkal díszített oltároknál a város papsága, az asszisztencia, a zászlóvivők, 
a képviselőtestületi tagok, az énekkar, virágszóró kisgyerekek és a hívők sokasága énekelt és 
imádkozott együtt.                                                                                                                                         L. B.

A Székesfehérvári Egyházmegye hagyományának megfelelően Keresztelő Szent János születé-
sének ünnepén végzik a pap- és diakónusszentelést. Hétfőn a Prohászka-emléktemplomban 
Spányi Antal megyés püspök pappá szentelte Lindmayer Miklós, Mészáros Barnabás, Mitrovics 
Zsolt és Sisa István Lénárd diakónusokat, valamint diakónussá szentelte Győri Balázs István 
akolitust.                                                                                                                                                         L. B.
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A magyar szent család nyomában

A tervek szerint jövő év júniusára elkészül a tematikus zarándokút

lugosi Balázs

Korszerű látogatóközpont a Püspöki Palota 
szomszédságában, zarándokház Bodajkon és 
mesetér Vértessomlón – csak néhány fejlesz-
tés, amely A magyar szent család nyomában 
tematikus zarándokút része lesz. 

„2011. szeptember 4-én a passaui 
Niedernburg kolostorból személyesen 
hozta el Székesfehérvárra Boldog 
Gizella ereklyéjét Passau püspöke, 
Wilhelm Schraml. Azóta minden 
évben a magyar szentek és boldogok 
ünnepéhez legközelebbi szombaton 
ereklyéik jelenlétében ünnepeljük a 
magyar szent családot.” – mondta el 
lapunknak Spányi Antal megyés 
püspök, majd hozzátette: a zarán-
dokok méltó fogadásához és az 
értékek bemutatásához szükséges 
modern infrastruktúra kialakítása 
meghaladta anyagi lehetőségei-
ket, a források előteremtését csak 
pályázatoktól remélhették.
A Székesfehérvári Egyházmegye 
2017-ben másfél milliárd forint 
vissza nem térítendő támogatást 
nyert az Európai Regionális Fej-
lesztési Alapból (ERFA) A magyar 
szent család tematikus zarándokút 
kialakítására.
A projekt megvalósulása három 
települést és hét helyszínt érint. 
Fő helyszín a fehérvári látogató-
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központ és kiállítótér új épülete. 
A Püspöki Palotában, hazánk leg-
ismertebb copf stílusú épületében 
egy látogatóútvonal és bemutatótér 
kialakítását tervezik. Az egykori 
ferences rendházban komplex tu-
risztikai fejlesztésre, a Szent István 

Hitoktatási és Művelődési Házban 
akadálymentesítésre kerül sor.
Bodajkon a Segítő Szűz Mária-  
kegytemplomot interaktív eszkö-
zökkel szerelik fel valamint kialakít-
ják a Szent Imre Zarándokházat. 
Vértessomlón a Sarlós Boldog- 

asszony-templom mellett a gyerme-
kek örömére Magyar szent család 
mesetér épül.
Törő Gábor országgyűlési képvise-
lő elmondta, hogy a 2014 és 2020 
közötti uniós pályázati ciklusban 
mintegy háromszázmilliárd forint 
jut kulturális fejlesztésekre. A 
magyar szent családhoz köthető 
zarándokhelyek, kegyhelyek, 
templomok, egyházi épületek 
fejlesztése, az új látogatóközpont 
létrehozása a keresztény kultúrát, 
a nemzeti identitást erősítik.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter kiemelte, hogy a zarándokok 
személyében olyan látogatók érkez-
nek majd a térségbe, akik ezeknek 
a fejlesztéseknek köszönhetően 
nem néhány órát, hanem adott 
esetben több napot töltenek el 
városunkban és környékén.



10 2019.06.27.Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Szombaton újra kölyökjuniális!

Nyári koncertek Öreghegyen

Jól bevált kedvencek és újdonságok
Nyári programözön Székesfehérváron

Alba Regia Feszt 2018-ban

Az elmúlt esztendőben is ott volt a juniálison a város apraja-nagyja

koVács V. orsolya

Vakler lajos

 koVács V. orsolya

Dzsessz, operett, népzene, fúvószenekari 
fesztivál, koncertek, előadások – óriási pezsgés 
várható Székesfehérváron a nyár legforróbb 
heteiben.

Júliusban és augusztusban is 
megtelik élettel a város: csokorba 
szedtük a sok éve hagyománynak 
számító és az újdonságként idén 
kezdődő tartalmas nyári progra-
mokat.

Óriásbábok a belvárosban

Július 6-tól augusztus 3-ig minden 
szombaton este hatkor megjelen-
nek az óriásbábok a belvárosban, 
hogy  felhívják a figyelmet az 
augusztusi rendezvényekre. A ki-
rályokat hagyományőrző csapatok 
kísérik, és bemutatókat is tarta-
nak. Az aláfestő zenét a Sub Rosa 
régizenei együttes szolgáltatja. A 
menet 18 órakor indul a Vörös-
marty Színháztól az Országalmáig, 
majd vissza a teátrumhoz.

Királyi Operettnapok

Hagyományteremtő szándékkal 
rendezik meg első alkalommal 
július 26. és 28. között a Királyi 
Operettnapokat Székesfehérváron. 
A Feketehegy-szárazréti Közösség 
Központ szabadtéri színpadán a 
Királyi Operettgála, a Bob herceg 
valamint a Sybill operett látható és 
hallható majd. Az előadások előtt 
és után zenés-táncos műsorral, 
kabaréval ígérnek könnyed nyáresti 
szórakozást a szervezők. Az operett- 
napok felvezetőprogramjaként 
július második és harmadik hétvé-

Az előző öt esztendő sikerei után az idén is 
megrendezik Víziváros kiemelkedő nyári 
gyermekprogramját, a Vízivárosi Kölyök-
juniálist. A június 29-i esemény ezúttal is 
ingyenes lesz, helyszíne pedig a Budai úti 
barkácsáruház parkolója. 

Horváth Miklósné, a városrész 
önkormányzati képviselője saj-
tótájékoztatóján megfogalmazta 
a találkozó célját: „Összehívjuk a 
családokat, és olyan programokat 
készítünk számukra, amit élveznek, 
ahol játékosan tanulják meg az 
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együttélés szabályait, ahol megis-
merik azokat a szervezetek, akik 
értük dolgoznak a városban, akik a 
biztonságukat garantálják. Ezért is 
bővítettük ki ezt az ünnepet olyan 
szervezetek meghívásával, mint a 
katonaság, a rendőrség, a tűzoltóság 
és a mentők. Az a cél, hogy ezen a 
sűrűn lakott területen próbáljuk meg 
összehozni az embereket, hogy talál-
kozzanak egymással és a gyerekek-
nek továbbadjuk hagyományainkat.”
A bemutatók mellett néptánc- 
műsor, játékos vetélkedők és 
bábelőadás színesíti a találkozót.

Az Öreghegyi Közösségi Ház július és augusztus folyamán könnyű, nyári koncertekkel várja 
a zene szerelmeseit. Júniustól immár két helyszínen: a megújult hátsó udvarban valamint 
az előkertben is lehetőség nyílik a kikapcsolódásra. A hagyományteremtő „Kölykök a hátsó 
udvarban” sorozatban sikeres, Fehérvárhoz kötődő zenekarok lépnek majd színpadra.

„Kölykök a hátsó udvarban”

Július 4. (csütörtök) 19 óra
Dr. Jazz Band – Dr. Tóth Gábor 
dzsesszzongorista zenekarával 
hagyományos dzsesszmuzsikát 
játszik.

Július 18. (csütörtök) 19 óra
A Nuntius zenekar A tegnap itt 
van című, Tom Waits dalaiból át-
dogozott-összeállított koncertje.  

Július 31. (szerda) 19 óra
Kivételesen nem csütörtökön 
lesz a koncert a városban zajló 
dzsessznapok miatt. A Pesti Sikk  
– nevéhez hűen – a húszas, har-
mincas évek magyar sanzonjait, 
őszinte zenei vallomásait adja elő.  

Augusztus 14. (csütörtök) 19 óra
Zabos Regina, a 2015-ös Fehér-
vár Hangja győztese egy újszerű 

formációban lép a közönség elé, 
Potesz Tamás zenekarával.
 
Nagy nyári koncertek a ház előtti 
kertben

Július 24. (szerda) 19 óra
Nyáresti Vigadalom Buch Tibor-
ral. Vendégek: Szabó Noémi és 
Kovács Szilárd.

Július 26. (péntek) 
Nosztalgiaest a hatvanas-hetve-
nes évek slágereiből: Aradszky 
László, Szécsi Pál, Koós János, 
Kovács Erzsi dalai csendülnek fel. 
Vendég: Szíj Melinda. 

Augusztus 23-24. (péntek-szom-
bat) 20 óra 
Pénteken a Kormorán zenekar, 
szombaton Varga Miklós kon-
certezik az Öreghegyi Közösségi 
Házban.

géjén a Városház téren csendülnek 
fel a kedvenc operettslágerek, 
amiket a közönség együtt énekel-
het a zenés műfajban is jól ismert 
színészekkel.

Kalandozások a kisvonattal

Ha napközben a gyerekekkel 
kalandoznánk egy kicsit vagy a 

hozzánk érkező vendégeknek 
tartanánk hangulatos városnézést, 
jó, ha tudjuk, hogy a városi kis-
vonat naponta 10 és 18 óra között 
minden egész órakor indul az 
Országalmától. További informá-

ció: www.kisvonatok.hu/szekesfe-
hervar.

Emlékparki nyár

A VII. Emlékparki Nyár megnyitó-
ja június 22-én, szombaton volt a 
KEMPP-ben. Augusztus 10-ig pén-
tekenként és szombatonként kato-
nazenekari koncerteket, előadóes-
teket, kiállításokat és Azimutuló 
gyermekprogramokat kínálnak a 
családoknak ingyenes belépéssel a 
pákozdi katonai emlékparkban.

Alba Regia Feszt

Augusztus 1. és 3. között újra lesz 
Alba Regia Feszt, a nagy érdeklő-
désre való tekintett a korábbinál 
nagyobb helyszínen, a Zichy 
ligetben. Két színpaddal, tizenkét 
ingyenes koncerttel, díjnyertes 
magyar borokkal, fantasztikus éte-
lekkel, civilprogramokkal várják 
az érdeklődőket. Fellépnek többek 
között: a MÖRK, a Vörös Janka 
New-Series, az Éva Muck Trio feat. 
Muck Ferenc vagy a Cymbal Rush. 
Bővebb információ: albaregiafeszt.
hu

Vetítés a bíróság épületén

A tavalyi Székesfehérvári Királyi 
Napok egyik újdonsága és óriá-
si sikere volt az architekturális 
épületvetítés a Székesfehérvári 
Járásbíróság épületén a 3D-ani-
mációi és panoramikus vetítései 
által világhírűvé vált Bordos László 
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A Nemzetközi Néptáncfesztivált lassan negyed évszázada rendezik meg

Tavaly is tömegeket vonzottak a programok

A mennyország kapuja

Miklósa Erika az elmúlt évben is fellépett a Harmonia Albensis templomi koncertsorozaton

Vakler lajos

Monteverdi műve kinyitja a mennyország 
kapuját, de Haydn és Schubert művei mellett 
számos más zenei csemege is várja idén a Har-
monia Albensis koncertsorozat vendégeit. Négy 
helyszínen négy koncert és megannyi élmény 
vár a fehérváriakra a júliusi estéken.

Ismét gyönyörű muzsika csendül 
fel Székesfehérvár templomaiban. 
Júliusban csütörtökönként olyan 
neves művészekkel találkozhatunk, 
mint Miklósa Erika operaénekes, a 
Savaria Barokk Zenekar, Németh 
Pál karnagy, Selmeczi György 
zeneszerző, Megyesi Schwartz Lú-
cia operaénekes és Tóka Ágoston 
orgonaművész. 
Major István, az Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar igazgatója szerint 
Székesfehérvár jelentős kulturális 
értéke a Harmonia Albensis temp-
lomi koncertsorozat, amelyet közel 
két évtizede a művészek generál-
nak, de a közönség tart életben: 
„Ebben a sorozatban összekapcsolódik 
a művészet és a hit. Székesfehérváron 
igen gazdag kincsekkel rendelkezünk 
mind a művészetek, mind a hit terén, 
hiszen csodálatos templomaink van-
nak.” 
„Monteverdi műve kinyitja a menny-  
ország kapuját, és hallhatjuk, ott 
milyen zene szól!” – emelte ki Né-
meth Pál, a július 4-i első koncert 
karmestere, aki ezt a mennyei 
élményt kívánja átadni a fehérvári 
zenekedvelőknek. –  „Azt mondják, 
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ez olyan szép zene, mintha a mennyek-
ből hangozna fel, és a közönség bárhol 
hallgatja a világon, ezt kapja. Ezen az 
estén mi is ezt szeretnénk megismertet-
ni a székesfehérvári zenebarátokkal!” 
Brájer Éva alpolgármester az évről 
évre telt házas zenei program 

kapcsán elmondta:  „A Harmonia 
Albensis koncertsorozat városunk 
komolyzenei életének zászlóshajója. 
Ha kicsit eltávolodunk és messzebbről 
nézünk az elmúlt évekre, rácsodálkoz-
hatunk, milyen fejlődésen mentünk 
keresztül, hihetetlen, hogy milyen 

mennyiségű és minőségű koncertjeink 
voltak az elmúlt időszakban, és lesznek 
az idén is!” 
A sorozat különlegességét egy ősbe-
mutató erősíti: az Ős-Operák dallamai 
–  hagyományt teremtve –  a Szent II. 
János Pál pápa téren csendülnek fel.

Zsolt munkáival. Idén is lesz ilyen 
vetítés: az épület architektúrájához 
igazodó, két- és háromdimenziós 
elemekkel készült tízperces zenés 
anyag nem pusztán színezi, hanem 
meg is mozdítja, átrendezi a felüle-
teket, ennek köszönhetően a nézők 
lenyűgöző látvány részesei lehet-
nek három estén át. A vetítések 
időpontjai: augusztus 9-én, pénte-
ken 21.30-tól 22.40-ig, augusztus 
10-én, szombaton 21 órától 22.40-ig 
és augusztus 11-én, vasárnap 21 
órától 22.40-ig.

az Országalmánál, ezt követően 
a vendégzenekarok koncertjei 
következnek ugyanitt, egészen este 
nyolcig. Ekkor a fúvószenekarok a 
Magyar Király Szállótól a Városház 
térig vonulnak fel.

 Királyi Napok

Minden eddiginél hosszabb lesz a 
Székesfehérvári Királyi Napok: au-
gusztus 9-től 20-ig tart. A Nemzet-
közi Néptáncfesztivált augusztus 
11-től 15-ig rendezik, lesz Népmű-
vészeti Fesztivál augusztus 20-án, 
mindenkit vár a  Koronázási Ünne-
pi Játékok valamint a Koronázási 
Szertartásjáték előadásai augusztus 

17. és 19. között. Utóbbiban a 
Nemzeti Emlékhelyen IV. Béla ko-
ronázása elevenedik meg. A Királyi 
Napok keretén belül népesíti be 
a belvárost a VII. Fricsay Richárd 
Regionális Katonazenekari Feszti-
vál is augusztus 16-án Veszprém, 
Tata, Budapest és Székesfehérvár 
katonazenekaraival. Idén sem ma-
radnak el a könnyűzenei koncertek 
a Zichy színpadon: augusztus 10-én 
a Budapest Bár, augusztus 17-én 
Rúzsa Magdi lép fel, a nyár lezárá-
saként pedig ugyanezen a színpa-
don köszönthetjük majd augusztus 
29-én a Neoton Famíliát. Mindenről 
részletesen a kiralyinapok.szekes-
fehervar.hu oldalon olvashatunk.

Fehérvári Fúvósfesztivál
 
Idén is peregnek a dobok és 
zengnek a trombiták, harsonák és 
kürtök a belvárosban az augusztus 
10-i Fehérvári Fúvósfesztiválon. A 
házigazda, a harmincéves Székes-
fehérvári Ifjúsági Fúvószenekar 
ezúttal a Várpalotai Bányász 
Fúvószenekart, a dunaújvárosi 
Pentele Bandet és a Martonvásári 
Fúvószenekart látja vendégül. A 
program a fehérváriak térzenéjével 
veszi kezdetét délután öt órakor 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a a

rc
hí

v

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a a

rc
hí

v



12 2019.06.27.programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

Szerelmes táncok és királyi bábok
Programok június 28-tól július 7-ig

szaBó petra

Látogatható kiállítások 

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Horoszkóp
június 24. – július 3.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szinte egész héten rossz érzése lesz egy bizonyos ügy 
kapcsán, és sajnos az derülhet ki, hogy nem alap-
talanul. Figyeljen oda jobban a környezetére, mert 
egyesek megpróbálhatják kihasználni a jóhiszeműsé-
gét! Bármiről is kell dönteni, alaposan fontolja meg!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha már meghozott egy döntést, akkor tartson is ki 
mellette, bízzon saját magában! Érdemes hallgatnia a 
megérzéseire, amelyek a napokban megsúgják, kiben 
bízhat és ki az, akiben nem. Sokkal gyorsabban fog 
haladni a feladataival, mint azt remélni merte.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban bölcsen teszi, ha egy kicsit lassít! A nagy 
kapkodásban nemcsak elfelejt dolgokat, de akár komoly 
hibát is véthet. Ha boldogtalan, elégedetlen a kedvesével, 
nézzen szembe vele ahelyett, hogy megpróbálja elrejteni 
érzéseit vagy olyat kényszerítene magára, ami nem megy. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Fáradtnak, erőtlennek érezheti magát. Sőt nem sok 
kedve lesz ahhoz sem, hogy bármit is csináljon. Ép-
pen ezért ne elhamarkodottan döntsön a munkáját 
illetően! Párjával ideje beszélni a gondjaikról, ne 
halogassák tovább!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ha megígért valakinek valamit, akkor azt tartsa is 
be, ha nem akar összeveszni az illetővel. Ugyanez 
igaz a kötelezettségeire is: vannak bizonyos dolgok, 
amik elől nem menekülhet el.  Minden tekintetben 
menjen biztosra, éppen ezért ne is dicsekedjen előre!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egész héten gyakran fogja azt tapasztalni, hogy falakba 
ütközik, semmi sem akar összejönni, olyan, mintha pech- 
szériája lenne. Szerencsére a segítségére siet valaki, aki 
jókedvre deríti, egy kis fényt visz az életébe. Onnantól 
kezdve már nem találja olyan sötétnek a helyzetét.

Június 28.
II. Agárdi Borpart
16 óra, Agárd, szabadstrand
Borok és koncertek várják az érdeklődőket.

Gasztrokalandozás panorámabusszal: a sör és 
a bor találkozása
18 óra, Indulás helye: Skála Áruház parkolója
A busz a 972 Sörfőzdéhez repíti az érdeklő-
dőket, hogy megismerkedjenek a kézműves 
sörfőzés rejtelmeivel. A sörök mellett – ha 
földrajzilag nem is – de az ízélmények terén 
elkalandoznak a móri borvidék felé, és a sör-
kóstolást egy remek borkóstolóval egészíthetik 
ki.

Beszélgetős estek a Magtárban
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Vendég: Horváth Réka festőművész, Hor-
váth Márk gitárművész és Horváth Digó 
István fafaragó. A beszélgetést vezeti: Tarnai 
Ágnes.

Emlékparki Nyár
18 óra, Katonai Emlékpark, Pákozd
Megnyílik a Szuronnyal, ecsettel című kiállítás 
a hadifogoly-művészetről, majd 19 órától a 
Kaposvári Helyőrségi Zenekar térzenéjével 
folytatódik az este.

Mindigmás túra – török séta
19.30, Tourinform Iroda
Ézen a héten a török időkbe kalauzolja az 
érdeklődőket a Tourinform idegenvezetője.

Szerelmes táncok a tánc szerelmeseinek
20.30, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
A Székesfehérvári Balettszínház előadása.

Parlami d’Amore – tre tenori
21 óra, Városház tér
Olasz nyáresti koncert a belvárosban.

Június 29.
Vízivárosi Kölyökjuniális
10 óra, Budai úti barkácsáruház parkolója
Játékok minden mennyiségben.

Pákozdi Gasztrofeszt és Halfőzőnap
10 óra, Pákozd, Hősök tere 9.
Kulturális hagyományőrző programok, 
kézműves kirakodóvásár és a határon túli 
magyar borvidékek bemutatkozása is várja a 
látogatókat.

MozgaTó
10 óra, Agárd
A Velencei-tó sportágválasztója. Többféle spor-
tot és mozgásformát lehet majd kipróbálni, 
emellett sportbemutatók is lesznek, valamint 
az egészségvédelemre is figyelmet fordítanak 
a szervezők.

Nyári kultúrkalandok panorámabusszal: 
Frissítő kultúra
13.30, Tourinform Iroda
A buszos kirándulás Székesfehérvárról 
indul, első állomás a Bence-hegy. Ezután 
a két éve felújított Halász-kastélyt és 
kiállítását csodálhatják meg az érdeklődők, 
egy frissítő sétahajózást követően pedig a 
Fehérvári Püspökség egykori dézsmapincéje 
következik.

Holdkő-koncert
20 óra, Petz Söröző
A Holdkő ír népzenei együttes koncertje.

Július 1.
IV. Velencei Gitáros Napok
19.30, Velence Korzó

Romantikus dallamok fuvolára és gitár-
ra: Török-Papp Tímea és Bernáth Ferenc 
koncertje.

Július 2.
Ásványok Fejér megyében
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
Utcai Tagkönyvtára
Kiállítás a Székesfehérvári Ásványgyűjtők 
Baráti Körének gyűjteményéből. Megtekinthe-
tő július 31-ig.

Népi játszóház
14 óra, Mesterségek Háza
Az apróságok virágcserepeket festhetnek. 
Információ: Pintérné Palkovics Gabriella (20 
269 0096, terepjarodse@gmail.com).

Kiállítás Izsó László János fa- és csont- 
faragó munkáiból
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Megtekinthető június 28-ig.

Madarak és fák napja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor 
fotókiállítása. Megtekinthető június 29-ig.

Textiljáték-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Megtekinthető július 5-ig.

Soproni Kiss Sándor: Valóság-ok
A Szabadművelődés Háza
Festőművészeti kiállítás. Megtekinthető 
július 7-ig.

Gyermekrajz-kiállítás
Európa Klub
Megtekinthető július 13-ig.

Ikarus – A busz
Szent István Király Múzeum Országzászló 
tér 3. alatti kiállítóhelye
Az 1960-as évekre a világ legnagyobb 
autóbuszgyárává előlépő vállalat históriá- 
ja fotók, plakátok, filmek, relikviák és 
makettek segítségével elevenedik meg. 
A kiállítás megtekinthető július 21-ig, 
keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Híresek és képek – Modern irányzatok a 
magyar fotográfiában
Csók István Képtár
André Kertész, Moholy-Nagy László, 
Robert Capa, Brassaï, Martin Munkacsi 
és további közel húsz különleges magyar 
fotográfus százötven izgalmas alkotása 
tekinthető meg szeptember 8-ig.

A Kodály iskola képzőművészeti kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől 
vasárnapig 10 és 18 óra között.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett ál-
landó kiállítás. Megtekinthető szeptember 
22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a baba-
patika, mely egy nagymúltú vajdahunyadi 
gyógyszertár modelljeként készülhetett 
a 19–20. század fordulóján, és amelyet a 
múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye 
számára. Ez a játék, ahogyan a kuriózum-
nak számító eredeti patikaberendezés is, 
arról vall a mai kor emberének, milyen 
is volt a régi idők patikája. A kiállítás 
megtekinthető szeptember 31-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.
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Gyerektáborok július 1-től

A Barátság mozi műsora

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Úgy érzi, mindenki más előrébb van, csak Ön nem. 
Ez semmitől se vegye el a kedvét, és hagyjon fel 
azzal, hogy másokhoz hasonlítja magát, már csak 
azért is, mert hamarosan változhat a helyzete.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Legyen óvatos azzal, hogy kivel viccelődik vagy mit 
mond másoknak! Lehetőség szerint a titkait se teregesse 
ki és vigyázva adjon tanácsokat másoknak, mert a kör-
nyezete tele lesz ingerült emberekkel, akik arra várnak, 
hogy megsértődhessenek vagy összevesszenek magával.  

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mostanában mindent véresen komolyan vesz. Semmin 
sem tud nevetni, sem pedig könnyedén venni. Való-
színűleg azért is van ez, mert közel áll a kiégéshez. So-
kat segítene magán, ha nem kerülné a társaságot meg a 
mozgást, hanem mind a kettőt kicsit sűrűbbé tenné. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A legszívesebben most csak hátradőlne és meg-
várná, hogy alakulnak maguktól a dolgok. Pedig 
most jobb, ha nem bízza magát a sorsra, mert nem 
biztos, hogy elégedett lesz az eredménnyel. Túl sok 
teendője van ,és emellett tele van a feje az egyéb 
gondjaival is.

Bak 12. 21. – 1. 20.

A napokban hajlamos lesz arra, hogy vitába szálljon minden 
apróságért. Nemcsak az igazáért, hanem minden más miatt is 
képes háborút indítani. Ha nem próbálja megfékezni magát, 
csúnyán összeveszhet a környezetével. Talán a túl sok stressz 
okozza ezt, változtasson ezen, és hamarabb megnyugszik! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehet, hogy nem akar bizonyos dolgokról tudomást venni, 
de attól még a probléma nem fog megszűnni. Bölcsebben 
tenné, ha még azelőtt megoldaná a gondjait, hogy rosz-
szabbra fordulna a helyzete. Ne akarja becsapni magát!  
A hét vége felé kifejezetten büszke lehet majd magára.

FEJÉR MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.

Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel.: +36/22/316-443 • +36/22/314-029

www.temetkezeskft.hu • info@temetkezeskft.hu

A Fejér Megyei Önkormányzatok
Kegyeleti Központ Kft. eladásra kínálja fel

a Székesfehérvár Madách tér 6. szám 
alatti üzlethelyiségét. 

 
Az ingatlan adatai

Cím: Székesfehérvár, Madách tér 6. 
HRSZ/8291/9

Telekméret: 56 négyzetméter
Hasznos alapterület: 38 négyzetméter

A vételi pályázatokat zárt borítékban, a vételi ár 
megjelölésével Székesfehérvár Berényi út 15. 
szám alatti telephelyünkre kérjük benyújtani

2019. július 5-ig. 

Kapcsolattartó: Rönkös József ügyvezető igazgató 
(22/316-443)

Hawaii hula és tahiti táncórák
17 óra, Videoton Oktatási Központ
A polinéz szigetvilág két kultúrájának tán-
caival ismerkedhetnek meg a résztvevők: a 
kecses hulával és a vérpezsdítő tahiti tánccal. 
Bővebb információ: agi@polineztancok.hu, 
www.polineztancok.hu, www.facebook.com/
polineztancok.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Szondi Miklós tanár, rovásoktató Hogy ne 
legyen sok a rovásodon – Ismerd meg őseid 
írását! című előadása.

Július 3.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyák-
nak. A programot Pintérné Markovich Marcel-
la vezeti. Információ és jelentkezés: Pintérné 
Palkovics Gabriella (20 269 0096, terepjaro-
dse@gmail.com.

Minden, ami zene!
20 óra, Káponásnyék, Halász-kastély
A Budapest Ragtime Band koncertje.

Július 4.
Ütősest
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Ütősest Mogyoró Kornéllal és Ölvedi Gáborral. 
Az Ütősfesztivál beharangozó estje, koncert és 
fényfestés.

Nyáresti koncertek Öreghegyen
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A Kölykök a hátsó udvarban… című nyáresti 
koncertsorozat egyik állomásaként a Dr. Jazz 
Band lép fel az Öreghegyi Közösségi Házban.

Harmonia Albensis
19.30, Ciszterci templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar templomi 
koncertsorozata Székesfehérváron. Montever-
di: Vespro della Beata Vergine (Esti imádság a 
Boldogságos Szűz tiszteletére).

Július 5.
Szabó Nóra és Üveges Mónika: Összejáték
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Képzőművészeti kiállítás. A 18 órakor kezdődő 
eseményen köszöntőt mond Östör Annamária 
önkormányzati képviselő, a tárlatot Szerda- 
helyi Orsolya művészettörténész nyitja meg.  
A kiállítás augusztus 2-ig látogatható.

Kiss G. Group koncert
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Koncertműsorukban a 2010-ben megjelent 
Honnanhová című lemezük anyagát adják elő 
új értelmezésben és hangszerelésben.

Mindigmás túra – Csontok a bazilikából
19.30, Tourinform Iroda
A Tourinform péntek esti városnéző túráján 
ezúttal a bazilika csontjainak nyomába és a 
középkori betegségek világába kalauzoljuk el 
az érdeklődőket izgalmas, olykor hajmeresztő 
történetekkel. Milyen testi elváltozások gyötör-
ték III. Béla királyunkat és feleségét, Anna ki-
rálynét? Mérgezésnek tulajdonítható-e a király 
csontjaiban az ezüst, a királynő csontjaiban az 
arzén és higany átlagosnál magasabb jelenléte? 
Milyen betegségektől szenvedtek a középkori 
Fehérvár polgárai? 

Képmás-est
20 óra, Káponásnyék, Halász-kastély
Különleges este Miklósa Erika operaénekessel 
és fiatal zenésztehetségekkel. Dallamok és 
fontos gondolatok a gyerekek zenei nevelé-
séról. Beszélgetőpartner Szám Kati, a Képmás 
magazin főszerkesztője.

Július 6.
Sóstó-ökotúra
9 óra, Sóstó-látogatóközpont
Szombatonként ökotúrára invitálják a termé-
szet szerelmeseit a megújult Sóstó Tanösvény-
re. A másfél órás séta során szakmai vezetéssel 
ismerkedhetünk meg a tanösvény állat- és 
növényvilágával.

Királyok a belvárosban
18 óra, Fő utca
A júliusi hétvégék már a Székesfehérvári 
Királyi Napokra hangolnak: augusztus 3-ig 
minden szombaton este hatkor megjelennek 
az óriásbábok a Fő utcán, hogy felhívják a 
figyelmet a rendezvényekre. A királyokat 
ezúttal is hagyományőrző csapatok kísérik 
végig a Fő utcán, és bemutatókat is tartanak: 
az első estén a Fejér Baranta Hse tagjai 
vesznek részt a menetben, az aláfestő zenét 
a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. 
A menet 18 órakor indul a Vörösmarty 
Színháztól az Országalmáig, majd visszatér 
a teátrumhoz.

Bor, mámor, szerelem
19 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
Július 6-án és 7-én kerül megrendezésre a 
Bor, mámor, szerelem a Feketehegy-szárazréti 
Közösségi Központban. Az esemény mind a 
két napon 19 órakor kezdődik.

Kastélykoncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Sebestyén Márta a népzene, Andrejszki Judit 
a régizene emblematikus alakja. Ezúttal közös 
koncerttel készülnek.

Július 7.
Nemzetiségi nap
9 óra, Szerb ortodox templom kertje
Lesz kézműves bemutató és vásár valamint 
színpadi programok.

V. Cerbona Fehérvár Félmaraton
12 óra, belváros
Különböző távok kicsiknek és nagyoknak.

Angoltábor óvodásoknak
Erika English Nyelvstúdió
Nagycsoportos óvodásokat és elsős iskolá-
sokat várnak a táborba. Izgalmas, játékos 
formában ismerhetik meg a gyerkőcök az 
angol nyelvet. Nyelvtudás nem feltétel.

Nyári úszótábor
Csitáry G. Emil Uszoda
A Delfin Sportegyesület szervezésében. A 
táborban nemcsak úszás, hanem rengeteg 
játék és móka várja a gyerkőcöket. Infor-
máció: delfinsportegyesulet@t-online.hu, 
30 939 3138.

Nyári kézműves tábor
Öreghegyi Közösségi Ház
A 7 és 12 év közötti gyerekeket fafaragás, 
társasjáték-készítés, kovácsolás, agyagozás, 
nemezelés és kirándulás várja. A részvétel 
díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Jelent-
kezni lehet: top@aszmh.hu, cser-palkovics.
zita@aszmh.hu.

Múltunk érték, a hagyomány kötelez – 
napközis tábor
Mesterségek Háza
Kézműves és hagyományőrző tábor 8-12 
éves korú gyerekeknek. Információ: 20 296 
0096, e-mail: terepjarodse@gmail.com.

Június 28.
18 óra: Casanova – Az utolsó szerelem
20 óra: Rocketman

Június 29.
10 óra: Toy Story 4.
16 óra: Toy Story 4.
17.30: Bajnokok
20 óra: Rocketman

Július 1.
18 óra: Fájdalom és dicsőség
20 óra: A szavak ereje

Július 2.
18 óra: Zöld könyv – Útmutató az élethez
20.15: A hűséges férfi

Július 3.
18 óra: Pécsi szál
20 óra: Átkozottul veszett, sokkolóan 
gonosz és hitvány

Július 4.
17.30: Bajnokok
19.30: A szívek királynője

Július 5.
18 óra: A hűséges férfi
19.30: Rocketman

Július 6.
10 óra: Toy Story 4.
18 óra: Rocketman
20 óra: Yesterday
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Vihar elől múzeumba!

Csellóval indultak neki az éjszakának a Budenz-házban: Hérics Csenge és Mády-Szabó Eszter 
koncertjét hallgathatta a nagyérdemű

Bár későre járt, az óramúzeum embernagyságú óraszerkezetei visszarepítettek az időbe

Alkalmi esőkabát kukazsákból – így is lehet múzeumba járni!

Vajon milyen lehet a város a polgármester íróasztala mögül nézve? Ezt is kipróbálhatták a lá-
togatók a Városházán tartott rendhagyó bejáráson. A közel kétszáz érdeklődőt a polgármester 
köszöntötte és vezette végig az épületen.

Modern dzsessz szólt a Híresek és képek kiállítás különleges fotói között

lászló-taKács Krisztina

csapó raMóna

Szombaton a kora esti vihar okozott némi fennakadást a városban, de láthatóan nem szegte kedvét 
a kultúra iránt érdeklődőknek. S bár a Múzeumok éjszakájának esti kültéri programjai elmaradtak, 
számtalan kulturális intézmény nyitotta meg kapuit a különleges estére, hogy többet, érdekeseb-
bet láttasson kincseiből, s mindezt egy kicsit másként.
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A téravatóra rengetegen kíváncsiak voltak

Felavatták a Szent II. János Pál pápa teret

A múzeumok éjszakáján avatták fel a Szent 
II. János Pál pápa teret. Ezzel egy törté-
nelmi jelentőségű közterület újult meg 
Székesfehérváron.

A tér megújítását régészeti 
feltárás előzte meg, majd az 
útburkolat cseréje is megtörtént. 
Ez a hely nem csupán Székes-
fehérvárnak jelentős, hanem 
az egész magyar nemzetnek is, 
hiszen fontos központi szerepet 
tölt be – fogalmazott a polgár-
mester: „Szent István királyunk, 
aki az ország legfontosabb és 
legnagyobb egyházi létesítményét, a 
Szűz Mária prépostsági templomot 
– közismert nevén a koronázó- 
bazilikát – megépíttette, nem a 
város legmagasabb kiemelkedésén 
tette ezt, hanem egy építészeti-

leg kevésbé előkelő helyszínen. 
Ennek oka – a történeti kutatások 
szerint – az lehetett, hogy itt, a mai 
székesegyház helyén már állt egy 
fontos épület. Ez az a templom, 
mely Géza fejdelem sírját őrizte, 
s első királyunk számára sokat 
jelentő, megőrzendő érték volt. Ez 
is jól jelzi, hogy szimbolikus a hely, 
ahol állunk. Ezért volt fontos az 
egyházmegyével együttműködve e 
tér megújítása is!”
„A történelem során ez a hely 
rangban különböző mértékben 
töltötte be funkcióját. Az emberek 
azonban valahogy mindig tudták, 
hogy ez a hely nem olyan, mint a 
város bármelyik másik tere. Mindig 
különleges, szent helynek tartották, 
történelmünk bölcsőjének, ha úgy 
tetszik, történelmünk egyik megha-
tározó helyének.” – hangsúlyozta 
Spányi Antal megyés püspök.
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A patikamúzeum előadóterme is zsúfolásig megtelt

A Múzeumok éjszakájához csatlakozott a Széphő Zrt., mely idén ünnepli fennállásának hetve-
nedik évfordulóját. A Király sori fűtőerőmű ez alkalomból nyitotta meg kapuit a távhőszolgál-
tatás történelme iránt érdeklődők számára.

Elűzték a betegséget és a lányok termékenységéért is táncoltak a Prohászka ligetben. 
Szent Iván éjjelén egy különleges hagyományőrző játékra, tűzgyújtásra hívták az érdek-
lődőket. A Szent Iván-napi szertartásos tűzugrásnak egészség- és szerelemvarázsló ereje 
van – így tartották elődeink és így tartja a népszokás ma is. „A tűzgyújtás a nap erejét 
hivatott növelni, hogy az év leghosszabb napja minél tovább tartson. De nemcsak a napba 
vetett hit volt a fontos, hanem a termékenységvarázslás, a szerelemvarázslás és mindezek 
mellett az egészségre való törekvés, hiszen a tűz a megtisztulás jelképe is.” – mondta 
Hahn-Kakas István, a tűzugrást bemutató Táncol”KODO” együttes művészeti vezetője.
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A tűz és a vas ünnepe

„Hálával tartozunk azoknak, akik a Rác utca csodáját megmentették és napjainkban is ápolják. 
Alapvetően rajtunk, embereken múlik, hogy az értékeinket hogyan őrizzük meg és hogy tudjuk 
azokat hagyományként az utódainknak átadni.” – fogalmazott Cser-Palkovics András polgár-
mester. Viza Attila, Palotaváros önkormányzati képviselője egy hagyományos kovácsműhely 
meglátogatása után felszögelte a fesztiválnak emléket állító táblát.

A Szerb ortodox templom udvarán színpadi programokkal és népies játékokkal, körhintával 
várták az érdeklődőket. A  kirakodóvásáron kizárólag kézműves termékeket lehetett vásárolni, 
sőt a késesek zsűriztették is portékájukat. 

Hajdanában a bugylibicskának nagy becsülete volt a 
környéken: Csákberény címerében szerepel ez az eszköz, a 
verekedő csákberényieket pedig bugylibicskásoknak hívták. A 
tréfás-verses csúfolókból az is kiderül, hogy a magyaralmásiak 
ezzel az eszközzel hámozták a tormát, a sörédiek pedig a békát. 

A fesztiválra Magyarország minden pontjáról, sőt Szlovákiá-
ból, Ukrajnából és Csehországból is érkeztek késes kézműves 
mesterek A bátrabbak a korabeli borbélyműhelyt is kipróbálhatták

Kurucz tünde

Borotvaéles bicskák, izzó parázs és kézműves vásár – június 22-én, szombaton tartották a Rác utcai 
skanzenben a 16. Tűzzel-vassal Fesztivált, melyen ötvennél is több késes, kovács és fegyverkovács 
mutatta be portékáját.
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A Trianoni Szemle a Dispután

Bobory Zoltán és a Trianoni Szemle szerkesztői az Öreghegyi Közösségi Házban

Vakler lajos

Folytatódott az Öreghegyi Disputa című 
beszélgetéssorozat. A témát ezúttal a trianoni 
békediktátum adta.

Bobory Zoltán Szidiropulosz 
Archimédesszel, a Trianoni Szemle 
főszerkesztőjével, a Trianon Kutató- 
intézet Közhasznú Alapítvány 
kuratóriumi elnökével valamint 
Domonkos László és Sipos Endre 
szerkesztőkkel mutatta be a folyó-
irat legújabb számát, melyben a 
trianoni trauma történéseit idézték 
fel a szerzők. 
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Táncdráma és mesebalett
BácsKai gergely

gáspár péter

Cselekményes balett, táncdráma, kortárs balettekből 
álló táncszínházi est és gyerekeknek szóló mesebalett 
is szerepel a Székesfehérvári Balettszínház következő 
évadtervében. A város balettszínháza négy új bemutatót 
tervez, és ezek mellett műsoron tartja a most zárult évad 
produkcióit is.

A múlt héten zárult a város tavaly 
alapított új intézményének első évada: 
a Székesfehérvári Balettszínház két 
nagyszínházi produkciót – a Diótörő című 
családi balettet és a Rómeó és Júlia című 
táncdrámát – valamint több kisebb, egy-
felvonásos balettet és táncszínházi estet 
mutatott be Fehérváron, a Vörösmarty 
Színházban és a Művészetek Házában. 
A társulat több hazai és nemzetközi 
fesztiválfelkérést kapott, vendégjátékokat 
vitt más városokba, így többek között a 
prágai, a budapesti, a dunaújvárosi és a 
veszprémi közönség is megismerhette 
városunk balettszínházát.
A társulat nyáron sem pihen túl sokat: 
részt vesznek a Feketehegy-szárazréti 
Nyár rendezvénysorozatában, ahol 
június 28-án Szerelmes táncok – a tánc 
szerelmeseinek címmel mutatnak be egy 
táncestet, és idén is szerepet vállalnak az 
augusztusi Székesfehérvári Királyi Napok 
megnyitójának műsorában.
Brájer Éva alpolgármester elmondta: 
minden előadás telt házas volt, és öröm-
mel fogadták a fehérváriak az együttest. 
Kiemelte, hogy a Vörösmarty Színház-
ban az év szinte minden napján történik 
valami. Következő lépésként nagy 
szükség lenne egy koncertteremre és 
balettszínházi épületre, ahol a komolyze-
nei koncerteket és a balettelőadásokat is 
meg lehet tartani.

A tervezett átalakítás elsősorban a diákok biztonságát szolgálná – tudtuk meg Viza Attilától és Cser-Palkovics Andrástól
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Egerházi Attila elmondta, hogy a kö-
vetkező évadot október 16-án indítják a 
Vörösmarty Színházban a Karma című 
táncszínházi esttel, melyben két egyfelvo-
násos kortárs balettet láthat majd a táncot 
kedvelő közönség. Az egyik, az Eltűnőben 
címet viselő költői hangvételű táncmű az 
emberi kapcsolatok törékenységéről, sérü-
lékenységéről szól. A Kristian Ole Tangen 
norvég koreográfus által nyolc tánc- 
művészre komponált darab lesz az első 
olyan mű a Székesfehérvári Balettszínház 
repertoárján, melyet vendégkoreográfus 
készít a társulat számára. A másik, a 
Homok című darab, amit Egerházi Attila 
rendez és koreografál, költői képet rajzol 
az elmúlásról, miközben a táncosi lét 
tiszavirág-életű mivoltáról szól.
Második bemutatóját 2020 januárjára 
tervezi a társulat: a Kafka című tánc- 
dráma Franz Kafka alakjáról, munkássá-
gáról szól a tánc nyelvén.
Az évad második felében, várhatóan 
áprilisban tűzik műsorra az Aladdin 
című, gyerekeknek szóló mesebalettet, és 
júniusban vagy a következő év szeptem-
berében tervezik bemutatni az Idegenek 
című cselekményes táncdrámát, amit 
a Trianon-évforduló kapcsán a Nem-
zeti Táncszínházzal közösen állítanak 
színpadra. A produkció cselekményét L. 
Simon László, zenéjét Kocsák Tibor írja, a 
rendező-koreográfus Egerházi Attila.
Műsoron maradnak az előző évad 
produkciói: a Diótörő című családi balett 
valamint a Rómeó és Júlia című táncd- 
ráma mellett továbbra is láthatóak lesz-
nek az egyfelvonásos táncetűdök, mint 
a Blablabla és a Bolero. Az intézmény 
bérlettel is kedveskedni szándékozik né-
zőinek, ennek részleteiről augusztusban 
adnak részletes és pontos információkat.

A főszerkesztő visszatekintett a 
trianoni tárgyalásokat megelőző 
eseményekre, Tisza István miniszter- 
elnök meggyilkolására, Károlyi 
Mihály szerepére, és élesen bírálta 
azokat a történészeket, elemzőket, 
akik vitatják a tárgyalások törvény- és 
jogszerűségének sutba dobását. A 
rangos folyóirat munkatársai olyan 
mélységében ismertették meg a ma-
gyar tárgyalódelegáció kínos magára 
utaltságát, amiből kiviláglik: a határo-
zat, melynek következtében Magyar-
országot területének és lakosságának 
kétharmadától megfosztották, egy 
előre elhatározott döntés volt.

Átalakítják a György Oszkár teret
A Vasvári Pál Általános Iskola előtti tér 
felújításának terveiről tartott helyszínbejárást 
és tájékoztatta a lakókat Cser-Palkovics András 
polgármester és Viza Attila önkormányzati 
képviselő. A tervezett átalakításról – mely 
elsősorban a diákok biztonságát szolgálná 
– koncepcióterv készült, amit megvitatnak a 
lakókkal.

Székesfehérváron sorra újulnak 
meg a közösségi terek az oktatási 
intézmények előtt, a  Vasvári Pál 
Általános Iskola előtti téren is a 
megfelelő közlekedés biztosítása és 
a gyermekek biztonságának növelé-
se a legfontosabb.
Viza Attila önkormányzati képvi-
selő elmondta: a közgyűlés néhány 
éve indította el azt a programot, 
hogy lehetőleg olyan közösségi 
tereket hozzanak létre az iskolák 
előtt, ahol a szülők és gyerekek 
biztonságban tudnak várakozni, be-
szélgetni, találkozni. Jó példa erre a 
Salétrom utca felújítása, a Munká-
csy iskola előtti átalakítás illetve a 
Liget soron, a Vörösmarty iskolánál 
történt felújítás, térrendezés.
A helyszínbejáráson részt vettek 
az Alba Ház lakóinak képviselői is, 
akik közül eddig tizen véleményez-
ték a terveket, nyolcan támogatják, 
ketten pedig ellenzik az átalakítást. 

Nagy Zsolt közlekedési irodavezető 
elmondta, hogy a fák és a növé-
nyek megtartásával úgy alakítanák 
át a teret, hogy a park murvás 
részein létrehoznák a parkolókat, 
a mostani aszfaltos felületet pedig 
elbontanák és helyette egy integrált 

park jönne létre az iskola előtti 
zöldfelület folytatásaként. A közle-
kedési irodavezető szerint jelenleg 
huszonnyolc-harminc autó tud 
megállni a területen, az átalakítás 
után pedig mintegy negyven-negy-
vennégy parkolóhely lenne.

A helyszínbejáráson az önkor-
mányzat részéről Cser-Palkovics 
András polgármester, Lantay 
Attila főépítész, Viza Attila ön-
kormányzati képviselő és Nagy 
Zsolt közlekedési irodavezető vett 
részt.
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Alumíniumipari tábor a Váciban
Kovács szilvia

Kalapáltak, hajlítottak, reszeltek, de sok más érdekes munkafolyamatot is tanul-
hattak a pályaválasztás előtt álló diákok a Váci Mihály Ipari Szakképzőben. A nyári 
szünet első hetében az alumíniumipar iránt érdeklődő fiatalokat várta az intéz-
mény az Arconic Alapítvány pályázatának köszönhetően.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, 

családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos 
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás, 

falazás, betonozás, szivattyúzás
Amit kérünk:

• 8 általános iskolai végzettség;
Előny lehet:

• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

 TAKARÍTÓ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó, 

családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés 
és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• Széphő Zrt. saját tulajdonában álló és kezelt ingatlanjainak 

takarítása.
• Céges rendezvényeken használt eszközök előkészítése, 

tisztántartása, ki- és elpakolása.
Amit kérünk: 

• 8 általános iskolai végzettség
Előny lehet:

• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit mi ajánlunk:

• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

RAKTÁRAK,
M Ű H E LY E K
22 / 500-153

Egységek már 200 m2
-től

Tizenkét hatodik és hetedik 
osztályos diáknak tartottak 
az oktatók pályaorientációt 
elősegítő, alumíniumiparral 
és autószereléssel foglal-

iskola az Arconic Alapítvány 
támogatásával valósította 
meg a tábort. 
„Az idei pályázatba beterveztük 
ezt a tábort is, amit sikerült 
most megvalósítani. Délelőtt a 
tanműhelyben, délután pedig 
kinti üzemekben tettek látoga-
tást a diákok, és természetesen 
a napközbeni ellátásukról is 
gondoskodunk.” – mondta 
lapunknak Gróf Valéria, a 

Székesfehérvári Szakképzési 
Centrum Váci Mihály Ipari 
Szakgimnáziumának igazga-
tója. 
Az alkotótábor öt napja alatt 
a gyerekeknek lehetőségük 
nyílt megismerkedni az ipar-
ágakban használatos alap-
anyagokkal és a különböző 
szerszámokkal. A fiatalok a 
tábor során előállított tárgya-
kat haza is vihették.

kozó nyári tábort. Kreatív 
munkavégzéssel töltötték 
a gyerekek a hetet, a cél a 
kétkezi alkotómunka örömé-
nek megismertetése volt. Az 
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Tudta-e?

Hogyan készítsük fel autónkat a nyaralásra?

Fontos, hogy időben nézessük át járművünket!

pál loránd

Bár már javában zajlik a nyár, a főszezon csak 
most indul. Ilyenkor sokan belevetik magukat 
az ismeretlenbe, ám a legtöbben az utolsó pil-
lanatra hagyják a gépjármű ellenőrzését. Adja 
magát a kérdés: mire figyeljünk, ha gépkocsival 
indulunk nyaralni? Íme néhány hasznos tanács, 
hogy ne kerüljünk bajba!

A pótkulcs életmentő lehet!

Az egyik, ha nem a legfontosabb 
összetevője a biztonságos és 
problémamentes nyaralásnak, hogy 
gondoltunk-e arra, mit történne, 
ha kirándulás közben valamilyen 
véletlen folytán elhagynánk az 
autókulcsot és nem lenne nálunk 
pótkulcs.
„Van pár telefonunk nyaranta, 
kérdezik, hogy tudunk-e új kulcsot 
csináltatni. Tudunk, ez azonban több 
hétig is eltart, így ha otthon nincs meg 
a pótkulcs vagy nincs, aki kivigye, az 
ügyfél kénytelen hazaszállíttatni az 
autót, és ez többszázezres kiadást is je-
lenthet!” – tudtuk meg Slezák Péter 
szervizvezetőtől.
Azt javasolja a szakember, hogy 
minden esetben legyen nálunk 
pótkulcs – amit ne az autóban és 
ne is a másik kulccsal egy helyen 
tároljunk – illetve ha véletlenül 
mégis otthon maradna, akkor köny-
nyen megtalálható helyen legyen, 
hogy rokonainknak vagy szomszé-
dainknak ne jelentsen problémát a 
felkutatása.

Az optimális guminyomás 
a pénztárcánkat is kíméli

Triviális dolognak tűnik, de 
lényeges, hogy a gumiabroncsok 
megfelelő nyomásértéken legyenek, 
ugyanis nyaraláskor a csomagtartó-
ban gyakran nagy a súlytöbblet, és 
jellemzően bent ül az egész család 
is. Az alacsony guminyomás túlfo-
gyasztást és rendellenes gumiko-
pást idézhet elő, nem is beszélve az 
úttartásról. Indulás előtt érdemes 
ellenőrizni a pótkerék állapotát és 
nyomását, és azt is, hogy megvan-
nak-e a hozzá tartozó rögzítő csa-
varok, ugyanis előfordulhat, hogy 
a pótkerékhez teljesen különböző 
csavarok tartoznak, mint a jármű-
vön található felniken.

Érdemes tisztítani a klímát!

A klíma tisztítása évi rendszeres-
séggel mindenképpen javasolt a 
pollenszűrő cseréjével egybekötve. 
„Itt oszlatnék el egy tévhitet, miszerint 
az eljárás után a légkondi hidegebbet 
fúj. A klíma tisztítása a légkondicio-
náló hatásfokára semmilyen hatással 
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AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ
8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 

(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)
Tel/Fax: 06-22/313-167 

Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

Július elsejétől lehet megpályázni azt a tá-
mogatást, mellyel az állam két és fél millió 
forinttal teszi könnyebbé a nagycsaládosok 
hétülésesautó-vásárlását. 

Az ártámogatás összege legfel-
jebb az autó bruttó vételárának 
ötven százaléka, de maximum 
két és fél millió forint lehet. A 
támogatást olyan magyarországi 
lakcímmel rendelkező nagycsalá-
dosok igényelhetik, akik legalább 
három gyermek után jogosultak 
családi pótlékra. (Nem feltétel, 
hogy a gyerekek tizennyolc év 
alattiak legyenek.) Ebbe beletar-
toznak az elvált illetve özvegy 
szülők is.
Fontos, hogy a támogatásra 
pályázó vagy házastársa, élettársa 
rendelkezzen B kategóriás jogo-
sítvánnyal. Egyikőjüknek sem 
lehet köztartozása, nem beszélve 
a büntetlen előéletről.
A támogatási kérelmet 2019. 
július elseje és 2022. december 
31-e között tudják benyújtani 
legalább hétszemélyes új gépjár-
műre. Az árra vonatkozóan nincs 

megkötés, ötmillió forint alatti 
kocsi esetén a vételár felét fizeti 
ki az állam.
A támogatás egyszer igényelhető, 
az autót pedig három évig nem 
szabad eladni vagy átalakítani. 
Ezenfelül a járgányokon a keres-
kedőnek el kell helyeznie a Csa-
ládbarát Magyarország matricát, 
amit három évig rajta kell hagyni 
a járművön.
Milyen esetben kell visszafizetni 
a támogatást? Ha az igénylési 
nyilatkozat hamis adatokat 
tartalmaz, ha az igénylő nem 
teljesíti az elidegenítési tilalom 
bejegyeztetésére vonatkozó 
kötelezettségét, netalántán 
három éven belül házassága vagy 
élettársi kapcsolata úgy szűnik 
meg, hogy a gyerekek elhelyezése 
szempontjából már nem minősül 
nagycsaládosnak.
További információt a hétüléses 
autók támogatásáról a kormány-
zati ügyfélvonalon (a 1818-as 
telefonszámon) vagy a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesületénél 
kaphatunk.

nincs, tehát egy tisztított légkondicio-
náló nem feltétlenül fúj hidegebbet.” 
– tájékoztatott Slezák Péter, majd 
azzal folytatta, hogy a klímatisztí-
tás a párologtatón található atkák, 
penészgombák eltüntetésére, a 
rendszer fertőtlenítésére szolgál és 
nem műszaki, hanem egészségügyi 
szempontból lényeges. A klíma 
hatásosságát digitális műszerekkel 
jól lehet mérni és szükség szerint 
beavatkozni.

Ne engedjük túlmelegedni 
járművünket!

Ha hosszú útra indulunk, győződ-
jünk meg róla, hogy az autó hűtő-
rendszere megfelelően működik. 
„A klímakondenzátor és a vízhűtő 
között felgyülemlett szennyeződés 
befolyásolhatja az autó működését.” 
– nyomatékosítja szakértőnk. 
Ennek első jelei ráadásul pont 
autópálya-tempónál jelentkeznek, 
még úgy is, hogy korábban semmi 
rendellenesség nem volt tapasztal-
ható. Karbantartása tökéletesen 
megoldható: a szervizben kisze-
relik és kitisztítják a hűtőradiátort, 
az iszapos hűtőfolyadék helyett 
újjal töltik fel.

Mindig legyen nálunk motorolaj 
és hűtővíz!

A hűtővíz segíthet, ha jelzi a 
műszerfal, hogy túlmelegszik a 
motor. „Ha látótávolságban van egy 
benzinkút, oda az utántöltött hűtőfo-
lyadékkal el lehet még menni, és nem 
kell a leállósávban várni az autó-

mentőre.” – mondta a szervizvezető. 
Az intenzív, nagy sebességű utazás 
során nagyobb igénybevételnek 
vannak kitéve az autók, ezért meg-
csappanhat az olajszint. Mivel nem 
mindegy, melyik kocsiba milyen 
olajat öntünk, egyszerűbb, ha van 
nálunk egy kevés, és azzal magunk 
is utántölthetjük a motort.

A korszerű dízelmotorok 
védelmében

Az úgynevezett AdBlue folya-
dék nélkülözhetetlen a korszerű 
dízelmotorral rendelkező autók-
ban. Ez egy olyan adalékanyag, 
melynek hiánya esetén nem indul 
az autó. A 2016 januárjától gyár-
tott dízelautóknál már kötelező 
kellék, lényege, hogy semlegesíti 
a nitrogén-oxidokat a kipufogó-
rendszerben. Környezetvédelmi 
szempontból ez ma már elenged-
hetetlen.
„Egy feltöltés egy átlagos gépkocsi 
esetében húszezer kilométerig elég. 
A gond akkor kezdődik, amikor az 
ember nem ellenőrzi a feltöltöttség 
állapotát, és hosszú útra indul. Bár a 
gépkocsi jelzi ennek alacsony szintjét, 
bizonyos modelleknél az utántöltés 
nehézkes lehet.” – emelte ki Slezák 
Péter.

Időben vizsgáltassuk át autónkat!

Tapasztalatok szerint a nyaralási 
szezonban telítettek az autó-
szerelő műhelyek, sokszor csak 
egy-másfél hétre előre adnak idő-
pontot. Bár maga a vizsgálat pár 
órán belül lezajlik, indulás előtt 
két-három héttel érdemes beter-
vezni egy átvizsgálást. Annyit 
biztosan megér, hogy nyugodtan 
induljunk útnak! 
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Hozzávalók

egy kiló csirkecomb

az első páchoz:
• egy citrom leve
• egy teáskanál chili
• egy teáskanál só

a második páchoz:
• egy pohár sűrű natúr joghurt
• három gerezd fokhagyma
• egy teáskanál római kömény
• egy teáskanál kurkuma
• egy teáskanál garam masala
• ízlés szerint bors

a raitához:
• két deci joghurt
• egy kígyóuborka
• egy evőkanál római kömény
• ízlés szerint só, bors
• néhány mentalevél

Mi az a raita?

Fűszeres, általában joghurtalapú 
mártogatószósz, amit számtalan ételhez, 
köztük húsokhoz, de salátaként is, 
legtöbbször hidegen fogyasztanak.

Garam masala

Barnás színű, általában csípős 
fűszerkeverék. Általában tesznek bele 
fahéjat, babérlevelet, római köményt, 
koriandert, kardamomot, borsot és 
szerecsendió-virágot, de létezik sze-
zámmagos és fokhagymás változata is, 
ha csípős, akkor van benne valamilyen 
chili is. Az arányok családonként 
változnak. Ez a fűszerkeverék remekül 
illik zöldségekhez, például a cukkinihez 
és a padlizsánhoz.

Joghurtos indiai csirkecomb kétszer pácolva

A joghurtos csirkét néhány friss korianderlevéllel tálaljuk

Nagyjából tizenöt-húsz perc alatt átsülnek a combok

Minél többet pihen a hűtőben, annál jobban összeérnek az ízek

Kurucz tünde

A pácolás a grillezés lelke! Igaz, sokszor 
egyszerűbb elrohanni a legközelebbi boltba 
egy tálca pikáns tarjáért meg grillkolbászért, 
de néha nem árt a fűszerekkel kísérletezgetni! 
Mi most egy indiai joghurtos csirkecombot 
grilleztünk, amihez uborkás raitát készítettünk. 
Vigyázat, hosszú lesz a hozzávalók listája, de 
nem kell megijedni! A pácokat nagyjából tíz 
perc alatt el lehet készíteni.
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Székesfehérvár, Budai út 140.

Szeretettel várunk Székesfehérváron a Saveur 
Kávézó és Cukrászdában a hét minden napján, 

reggel 9-től este 19 óráig!

Rendelhetsz nálunk szülinapi, esküvői tortát. 
Süti kínálatunkban mindenki megtalálja a 

kedvére való finomságot. Vegán, nyers vegán, 
cukormentes vagy hagyományos sütemények 

között válogathatsz.

Ha betérsz hozzánk, próbáld ki teraszunkat 
is, ahol zöld környezetben fogyaszthatod el 

kávédat, sütidet, reggelidet!
Tortarendeléssel kapcsolatban keress minket 

telefonon: 0620/466-5363 vagy add le rendelésedet 
honlapunkon: www.saveur.hu

A csirkecombokat bedörzsöljük 
a chilivel, a sóval és ráfacsarjuk 
a citrom levét. Ezután nagyjából 
félórára egy alufóliával lefedett 
tálban betesszük a hűtőbe. Közben 
összeállítjuk a második pácot! A 
joghurtba (sűrű, natúr, leginkább 
talán a görög joghurtként árult 

termékekből válasszunk) beletesz-
szük a római köményt, a kurkumát 
és a garam masalát. Ezek ma már 
nem csak ázsiai boltokban kap-
hatók. Alaposan összekeverjük, 

pihentetjük legalább két-három 
órán keresztül.
Amíg a csirke magába szívja a 
fűszereket, addig elkészítjük a 
raitát, azaz a mártogatószószt. A 

római köményt szárazon megpirít-
juk egy serpenyőben és meghint-
jük vele a meghámozott, apróra 
vágott kígyóuborkát. Rácsurgatjuk 
a joghurtot, végül sóval, borssal, 
mentával ízesítjük.
A kontaktgrillt felforrósítjuk. 
(Ha faszenes grillt használunk, 
akkor megvárjuk, amíg szürke 
hamuréteg képződik a faszén 
tetején.) Ráhelyezzük a combokat 

majd belereszeljük a gyömbért és a 
fokhagymát. A masszát ezután gon-
dosan rákanalazzuk a csirkecom-
bokra, mellé tesszük a negyedelt 
citromokat, és az egészet hűtőben 

és teljesen átsütjük. Ez nagyjából 
húsz perc.
Miután kivettük őket, hogy töké-
letesek legyenek az ízek, alufólia 
alatt húsz percig pihentetjük. Né-
hány levél korianderrel, a raitával 
és – ha hozzájutunk vagy meg-
sütjük magunk – naan kenyérrel 
tálaljuk!
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Legutóbbi rejtvényünk kérdései egy olyan ismert rádióshoz kötődtek, aki 
– bár most lett hivatalosan nyugdíjas korú – nem hagyja cserben a hallga-
tókat, mert továbbra is találkozhatunk műsoraival a Vörösmarty Rádióban. 
Lapunkban is olvashattak róla. A megfejtés a hölgy neve volt: Sasvári Csilla.
Másodikként arra voltunk kíváncsiak, hogy rádiósunk hol kezdte média-
karrierjét. A helyes válasz: a Gárdonyi Televíziónál.
Az utolsó megfejtés nem volt más, mint egy intézmény, az a hely, ahol an-
nak idején a Vörösmarty Rádió adása elindult: Kodolányi János Főiskola.

E heti rejtvényünk első megfejtése egy a Szent Iván-éjhez kapcsolódó 
népszokást rejt. 
A második megoldásból kiderül, melyik az a fesztivál, amelynek 
keretében találkoznak az ország késes, kovács- és fegyverkovács- 
mesterei. 
A harmadik megfejtés egy fehérvári rendezőt takar, akivel a következő 
lapszámunkban beszélgetünk a második világháború utolsó magyarorszá-
gi hónapjait bemutató kisfilmjéről.

2

3
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Romzsa Tódor és a Fedinecz család

Dr. Fedinecz Sándor és felesége sírja az ungvári temetőben

Giricz Vera 2019-ben Ferenc pápával a Vatikánban

Romzsa Tódor ereklyéi az ungvári székesegyházban

asztalos taMás

A Jézus szíve görögkatolikus templomot, vagy ahogyan 
Székesfehérváron ismerik, a Vizivárosi templomot Bory 
Jenő terve alapján építették és 1911. szeptember 17-én 
szentelték fel. Magyarországon ez az első vasbeton 
szerkezetű templom.

Ugyanebben az évben, április 14-én 
született a kárpátaljai Nagybocskón egy 
Romzsa Tódor nevű gyermek, akinek 
felmenői között több görögkatolikus pap 
volt. A gyermek kitűnően tanult, így a 
Huszton szerzett érettségijét követően – a 
Munkácsi Görögkatolikus Egyházme-
gye püspökének segítségével – Rómába 
került, ahol négy esztendőn keresztül a 
Collegium Germanicum et Hungaricum, 
majd 1937-ig a Collegium Russicum 
növendékeként megszerezte diplomáját 
a Gergely Pápai Egyetemen. A Gregoria-
numban folytatta tanulmányait korábban 
Pauer János és Prohászka Ottokár későbbi 
székesfehérvári püspökök valamint Erdő 
Péter jelenlegi bíboros is.
Romzsa Tódort 1936-ban Rómában  
szentelték pappá, ahonnan egy évvel 
később hazatért és kisebb máramaros- 
szigeti falvak görögkatolikus közösségei-
ben szolgált. Amikor 1939-ben Kárpátalja 
magyar fennhatóság alá került, Romzsa 
az Ungvári Szeminárium lelki vezetője és 
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filozófiatanára lett. XII. Piusz pápa 1943-
ban pápai káplánná nevezte ki, majd 1944 
szeptemberében segédpüspökké szen-
telték appiai címzetes püspöki címmel. 
A Kárpátalját megszálló szovjet csapatok 
megérkezésekor már Romzsa Tódor állt az 
egyházmegye élén.
Az a Kárpátalja, ami mintegy ezer eszten-
deig Magyarországhoz, majd a trianoni 
békediktátumot követően Csehszlovákiá- 
hoz tartozott, a második világháborút 
követően a szovjetek uniójának részévé 
vált. A bolsevikok Sztálin által vezetett 
állama a görögkatolikus egyház megszün-
tetését és annak az ortodox egyházba 
olvasztását kitüntetett céljának tekintette. 
E hatalmi téboly útjában állt Romzsa 
püspök, aki elutasította a Rómával való 
egység megtagadását és a pravoszláv egy-
házba való betagozódást. Papjait és híveit 
békés ellenállásra, kitartásra szólította 
fel. Az akkori ukrán kommunista párt 
első titkára, Nyikita Hruscsov Sztálinhoz 
fordult, hogy engedélyezze számára az 
egész görögkatolikus egyházi felsőbbség 
likvidálását a volt magyar városban, 

Ungváron. A kommunista likvidátorok 
– precíz adminisztrátorok lévén – megne-
vezték leendő gyilkosságaik indítékát és 
okát, ami szerint Romzsa együttműködött 
az ukrán banderista mozgalom vezetőivel 
és az egyházi állam titkos küldötteivel 
a Vatikán terroristafészkében – ahogy 
Sztálin Ungvárt nevezte.
Miközben az NKVD, azaz a Belügyi 
Népbiztosság a merényletre készült, 

Krisztus Király ünnepének napján, 
október 26-án Romzsa Tódor kíséreté-
vel a munkácsi járás Lóka községében 
elkészült templom fölszentelésére indult. 
A püspök papjai segédletével fölszentelte 
a templomot, majd miután katonai ru-
hában lévő idegenek jelentek meg a falu 
szélén teherautóval, a helyi hívek egész 
éjjel őrizték a parókiát, ahol Romzsa és 
kísérete megszállt. Reggel az egyházi 
emberek lovas kocsijukkal hazaindultak. 
Egy tizenkét kerekű katonai Studebaker 
teherautó – amit még az amerikaiaktól 
kaptak a szovjetek – azonban követte 
őket, majd teljes erővel nekik hajtott. 
A kispapok lerepültek, a kocsis a lovak 
közé esett, a püspök és Bereznay Dániel 
atya az úttestre zuhant. A pribékek 
mindenkit „vaskesztyűvel” ütöttek. A 
kocsisnak nyílt seb volt a fején, Dániel 
atya meghalt, Bacsinszky atya pedig ko-
ponyaalapi törést szenvedett. A püspököt 
kétszeres állkapocstöréssel, megmaradt 
hét (más források szerint nyolc) fogával, 
nyílt sebekkel a lábán, zúzódásokkal 
a teste minden részén vitték a hívek a 

munkácsi Közkórházba, ahol dr. Fedi-
necz Sándor, a híres sebész főorvos vette 
gondjába a többi sérülttel együtt.
Fedinecz professzor Kisrákócon szü-
letett 1897. június 13-án. Középiskolai 
tanulmányait Ungváron végezte, majd az 
első világháborúban teljesített több mint 
háromévnyi frontszolgálatot. Miután had-
nagyként leszerelt, megkezdte egyetemi 
tanulmányait Budapesten az orvosi egyete-
men, amit a prágai egyetemen folytatott, 
ahol 1924-ben avatták orvosdoktorrá. Az 
ungvári Városi Kórházban kezdett dolgoz-
ni alorvosként, majd a pozsonyi egyetem 
sebészeti klinikáján tanársegédként tevé-
kenykedett. 1932-től a munkácsi Állami 
Kórház, 1936-tól az ungvári Közkórház 
sebész főorvosa, 1939-től a nagyszőlősi 
Közkórház igazgatója, 1941-től 1952-ig a 
munkácsi Közkórház sebész főorvosa volt. 
Alapító tagja az Ungvári Állami Egyetemi 
Orvostudományi Karnak, ahol 1952-től 
1975-ig a sebészet tanszékvezető egyetemi 
tanáraként, egyben a Sebészeti Klinika 
igazgatójaként munkálkodott.
Fedinecz doktor a pajzsmirigybetegségek, 
azaz a golyva gyógyításának specialistája-
ként is ismert volt. Tudásának híre eljutott 
Sztálin fülébe is, aki golyvában szenve-
dett, s operáló orvost keresetett. Szakmai 
hírnevén túl azért választotta Fedinecz 
Sándort műtőorvosának, mert Fedinecz 
nem volt párttag, így nem kellett attól tar-
tania, hogy „véletlenül elvéti” a műtétet.
Fedinecz doktor Romzsa Tódor életét is 
megmentette, és sérült kíséretének tagjait 
is meggyógyította. A püspök, miután a 
műtéteket követően magához tért, megkö-
szönte a főorvosnak, hogy megmentette őt 

és kísérete tagjait. Felajánlotta a doktor-
nak, hogyha bármiben viszonozhatja a 
segítségét, azt meg fogja tenni. Fedinecz 
Sándor azt kérte a püspöktől, hogy áldja 
meg két kisfiát, Sándort és Atanázt. A 
gyermekeket bevitte a kórházba, a püspök 
pedig megáldotta őket.
Ekkor érkezett meg a kórházba Maj-
ranovszkij, a KGB ügynöke, egyben a 
fővárosi toxikológiai laboratórium főnöke 
Romzsa likvidálásának parancsával. Dr. 
Bergmann, a kórház főorvosa hazaparan-
csolta Fedineczet, majd éjjel az ügynök 
egy kuráreinjekcióval – ezt a növényi 
eredetű anyagot a dél-amerikai indiánok 
vadászatnál nyílméregként használják – 
megmérgezte a püspököt. (Más források 
szerint egy takarítónőnek öltözött ügynök 
volt a gyilkos.)
Romzsa Tódort 1947. november 4-én 
temették el az ungvári görögkatolikus ka-
tedrális kriptájában. A katedrálist az állam 
1949-ben átadta a pravoszláv egyháznak, 
így a görögkatolikusok évtizedekig nem 
látogathatták templomukat. 1998. június 
3-án Puskás László, Romzsa életrajzírója 
megtalálta a püspök ereklyéit, melyek ma 
a székesegyház Szent Kereszt-mellékoltá-
rában vannak elhelyezve.
II. János Pál pápa 2001. június 27-én Lviv-
ben boldoggá avatta a vértanú Romzsa 
Tódor görögkatolikus püspököt.
Fedinecz Sándor 1987-ben Ungváron 
hunyt el. Három gyermeke Magyarország-
ra került. Sándor Budapesten, Alexandra 
Gödöllőn él. Atanáz, akinek a „fehér 
vértanúként” ismert Chira Sándor püspök 
volt a keresztapja, röntgenorvos lett és 
festőművésszé képezte magát. Hosszú 
évtizedekig az aszódi szakrendelőben 
gyógyította a betegeket, számtalan 
kiállítása a tengerentúlon is ismertté tette 
művészetét. Székesfehérváron 2012-ben, 
halála évében, a Szabadművelődés Házá-
ban rendezett kiállításon találkozhattak 
Hrabal-pannójával a Múzeumok Éjszakája 
látogatói.
Fedinecz Atanáz élete társa, Giricz Vera 
hosszabb ideig az Országos Ruszin 
Kisebbségi Önkormányzat elnöke 
volt, 2014-től ő az Országgyűlés ruszin 
nemzetiségi szószólója. Idén március 
27-én Kocsis Fülöp érsek-metropolitával 
és Kramarenko Viktorral, az Országos 
Ruszin Önkormányzat jelenlegi elnöké-
vel részt vett a Vatikánban tartott pápai 
audiencián. Ferenc pápa megáldotta azt a 
fából faragott keresztet és ruszin címert, 
amiket a Debrecenben épülő Görögkato-
likus Ruszin Közösségi Ház homlokzatára 
szántak a hívek.
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Története legnagyobb sikerét aratta az Enthroners, és még nincs vége a szezonnak!

Már feltehetik a koronát!
néMetH Krisztián

A HFL-döntő eredményétől függetlenül 
már magyar bajnoknak vallhatja magát a 
Fehérvár Enthroners, miután egyetlen magyar 
csapatként jutott be a Hungarian Bowlba. A 
történelmi sikert a Budapest Cowbells hazai 
legyőzésével érte el a fehérvári amerikaifut-
ball-csapat.

Eddigi legnagyobb sikerét érte el 
a Fehérvár Enthroners, mely két 
legyet ütött egy csapásra vasárnap 
este: a fővárosi kolomposok „elné-
mítása” egyfelől magyar bajnoki 
címet ért – mivel a másik ágon az 
ukrán Kijev Capitals jutott a HFL 
döntőjébe – másrészről a legma-
gasabban jegyzett hazai pontva-
dászat fináléjába is bejutottak a 
Koronázók.
A fehérváriak hangulatát és 
lelkes szurkolóinak köszönhe-
tően esélyét is javította, hogy az 
ellenfél pályagondjai miatt a First 
Field adott otthont a HFL elődön-
tőjének, azaz pályaválasztóként 
a Cowbells lépett pályára, de 
Fehérváron. 
A derbin a második negyedben 
tört meg a jég: egy mezőnygóllal 
3-0-s vezetést szereztek a fehérvá-
riak, de jött a válasz a Cowbellstől: 
touchdown és egy kimaradt extra 
pont – 6-3-as vezetésre tettek szert 

Egy győzelem, egy vereség

A labdát bűvölő Futács Márkó az edzőtáborban megkezdte a góltermelést erre a szezonra

Remekeltek az Eb-n

Minden nyakba jutott érem

soMos zoltán Kaiser taMás

Két felkészülési mérkőzést játszott eddig 
Ausztriában a Vidi. Az edzőtáborozó fehérvá-
riak kikaptak a Groznijtól, majd legyőzték a 
Wolfsberger AC-t.

Két dolog tart igazán érdeklődésre 
számot a felkészülési időszakban 
a szurkolók részéről: az edző-
meccsek illetve az átigazolások. 
Utóbbiak tekintetében eddig 
inkább csak pletykák vannak a 
Vidi háza tájáról, a klub szokása 
szerint ezekre nem reagál. Amit 
pedig hivatalosan is bejelentett, az 
a romániai Rus Adrián leigazolása. 
A huszonhárom éves, szatmár- 
németi születésű, román utánpótlás- 
válogatott védő rutint szerzett 
már Magyarországon és legutóbb 

A Kid Rock and Roll SE három fehérvári 
különítménye is rajthoz állt a Látványtánc 
Európa-bajnokságon, ráadásul egy arany- 
és két ezüstéremmel a nyakukban tértek 
haza a lányok.

Még a májusi MLTSZ (Magyar 
Látványtánc Szövetség) országos 
bajnokságról kvalifikálta magát 
a Kid Rock and Roll SE három 
csapata is a balatonboglári X. 
Látványtánc Európa-bajnokság-
ra. A gyermek korcsoportban 
az aranyéremről mindösszesen 

Fo
tó

: T
en

k L
ás

zló
 (d

ig
ita

lsp
or

t.h
u)

teljesen megérdemelten az Enthro-
ners felé billent a mérleg nyelve. 
A játékrész elején Tóth Csaba 
touchdownjának örülhettünk, 
de a 9-6-os vezetés megint csak 
átmeneti volt: 13-9-re fordítottak a 
budapestiek. A meccs hajrájában 
az Enthroners irányítójának és  
futójátékosának sem remegett 
meg a keze: Gombos Bence 
parádésan passzolt Bakonyvári 
Patriknak, aki sérülten sprintelt 
úgy, hogy csak egyetlen yarddal 
a vonal előtt tudták földre vinni. 
Nem sokkal később innen vitte be 
a döntő „találatot” Tóth Csaba. 
A Fehérvár Enthroners megtar-
totta 16-13-as vezetését, amivel 
magyar bajnoki címet nyert és 
kiharcolta a jogot a Hungarian 
Football League, a magyar bajnok-
ság döntőjében való részvételre.
„Nagyszerű érzés egy ilyen mérkőzést 
megnyerni!” – értékelt Jim Ward, 
az Enthroners vezetőedzője, aki 
első szezonjában döntőbe vezette 
a Koronázókat. – „Mindkét együttes 
mindent beletett ebbe az óriási küz-
delembe, de az én csapatom jobban 
akarta a győzelmet. Hiába kerültünk 
hátrányba, most sem adtuk fel, ez 
igazi csapatmunka volt!”
A Hungarian Bowlra július hato-
dikán a fővárosban, a Hidegkúti 
Nándor stadionban kerül sor. 

a bajnoki címet tavalyelőtt behúzó 
fővárosiak.

A mindent eldöntő negyedik 
negyedben fantasztikus csatában 

0,1 ponttal lemaradva lett végül 
második Country Girls nevű 
formációjuk, mely egy különdíjat 
is bezsebelt, mint az év során 
legnagyobb ívű fejlődést mutató 
csapat. 
A juniorok versenyében a 
LaFiesta ezüstérmes lett, míg a 
SoulSisters-nél senki sem muta-
tott be szebb, jobb produkciót, 
így ez a formáció Európa-bajnoki 
címet szerzett! Köbli-Mohr László 
és Köbli-Mohr Bernadett tanít-
ványai nem pihennek, a héten 
kemény edzőtáborral „köszöntöt-
ték” a nyarat.
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Romániában is. Az Ausztriában 
edzőtáborozó csapatban még nem 
mutatkozott be, a júliustól MOL 
Fehérvár néven szereplő gárda 
több fiatallal illetve a megszo-
kott törzsgárdára építve játszotta 
le két eddigi edzőmeccsét. Az 
Ahmat Groznij a második félidő-
ben fordított a Vidi ellen, Huszti 
tizenegyes-gólja így csak a 2-1-es 
vereséghez volt elég. Az osztrák 
bronzérmes Wolfsbergert viszont 
Futács hajrában lőtt góljával 1-0-ra 
legyőzte Marko Nikolics csapa-
ta, mely még a Baník Ostravával 
találkozik. 
Az is eldőlt, hogy július 11-én 
Podgoricában kezdi az Európa-liga 
selejtezőjét a Vidi, az FK Zeta elleni 
visszavágó pedig itthon lesz egy 
héttel később.
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Két négyes a mezen, négy év az Albában – emblematikus játékos távozik Lóránt Péter személyében

Távozók után érkezők
soMos zoltán

Elkezdte kialakítani keretét a következő 
szezonra az Alba Fehérvár. A bajnokságban 
csalódást keltő kosarasok célja a renomé 
helyreállítása.

Sokáig úgy tűnt, csak távozókról 
tudunk beszámolni a fehérvári 
kosárcsapatnál. A légióskon-
tingens egyetlen tagjának sem 
kínált új szerződést a vezetőség, 
ami – figyelembe véve a több 
évtizedes mélypontként jelle-
mezhető tizenegyedik helyezést 
– nem meglepő. Sokan már azon 
csodálkoztak, hogy Jesus Rami-
rez edző maradhat a csapat élén, 
de mivel a következő lesz az első 
szezon, amelyben kezdettől a 
kispadon ülhet, tehát a csapat 
kialakítása az első perctől a ke-
zében van, megkapta a bizalmat. 
Más kérdés, hogy Simon Balázs 
ügyvezető korábban azt nyilat-
kozta: az új légiósok kiválasztá-
sánál nem lesz kizárólagos hatás-
köre a vezetőedzőnek. 
Aztán nemcsak a külföldiek, a 
magyarok száma is csappanni 
kezdett. Tóth Péter a MAFC-hoz 
távozott, és azt is bejelentették, 
hogy négy év után nem újítja 
meg szerződését a csapatka-
pitány, Lóránt Péter. Az egyik 

Szuperliga-bronz és vidékbajnoki arany

Az érem azért összejött Udvardy Pannáéknak

Fehérvár-Győr hokis tengely

Ezután Győrben is hazai pályán ünnepelhetnek a Fehérvári Titánok hokisai

Kaiser taMás soMos zoltán

Budaörsön értek véget vasárnap a női 
Szuperliga csapatbajnoki küzdelmei. A Kiskút 
Teniszklub győzelemmel és bronzéremmel zárta 
a sorozatot. Az utánpótlás-korosztályban pedig 
vidékbajnoki csapataranyat hozott össze a klub 
L14-es gárdája.

Az már a hét közepén eldőlt, hogy 
győri veresége után a bronzérem 
maradt, mint reális cél a fehérvári 
Kiskút Teniszklub szuperligás csa-
pata számára. Udvardy Pannáék 
pénteken nyertek Pécsett is, va-
sárnap pedig már az egyesek után 
eldőlt a Budaörs elleni mérkőzés. 

Együttműködési megállapodás jött létre a 
Fehérvár AV19 SC és a Győri ETO HC között, 
melynek célja a következő három évben 
a fehérvári klub által újraindított Titá-
nok-projekt közös fejlesztése. Ennek 
része az Erste ligás csapat Győrben való 
szerepeltetése.

Az együttműködés és a két klub által 
indított program hosszú távú célja 
egyrészt egy stabil győri férfi első osz-
tályú csapat kialakítása, másrészről a 
ma még Magyarországon egyedülálló, 
ugyanakkor szakmailag előrelépést 
jelentő és gazdaságilag is fenntart-
ható úgynevezett farmcsapat-jellegű 
együttműködés létrehozása.
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legjobb magyar kosaras távo-
zása mindenképpen érzékeny 
veszteség, igazi vezéregyéniség 
volt. „Köszönöm az összes Fehér-
vár-szurkolónak a felejthetetlen 

pillanatokat, a szeretetet és támoga-
tást, amit kezdettől adtatok nekem!” 
– búcsúzott közösségi oldalán az 
Albával bajnoki és kupagyőzel-
met is szerző center, aki Pakson 

ismét a volt fehérvári sikeredző, 
Dzunics Braniszlav keze alatt 
dolgozhat. 
Mivel az igencsak erősödő, bár 
hivatalossá még nem váló híresz-
telések szerint Filipovics Márkó 
és (az egyébként szerződéssel 
rendelkező) Keller Iván sem az 
Albában képzeli jövőjét, úgy 
tűnt, a magyar magot tekintve 
nagyon meggyengül a csapat. 
Ezért is volt fontos a hét elején 
bejelentett két igazolás, egyben 
az első erősítések a 2019/20-as 
szezonra. Csorvási Milán és Mol-
nár Márton is 208 centi magas, 
személyükben tehát centerpárost 
igazolt az Alba. Alighanem egy-
mást váltva harcol majd a palánk 
alatt a két, válogatottat is meg-
járt kosaras. Simon Balázs úgy 
nyilatkozott, ezek után külföldi 
centert nem szerződtet a klub, 
aztán kedden mégis bejelentet-
ték a szerb Szlaven Csupkovics 
érkezését. Ő csak egy centivel 
„kisebb” az említett magyar cen-
tereknél, viszont mozgékonyabb, 
mezőnyben is használható és 
kintről is jól dob. Összessé-
gében tehát úgy tűnik, magas 
emberekből megvan a rotáció, 
jöhet a többi igazolás! Idő van, 
a felkészülés csak augusztusban 
kezdődik.

A hároméves megállapodás első 
ütemében a Fehérvári Titánok 
csapata legalább tizenkét hazai 
mérkőzését Győrben, a 2019-
ben átadásra kerülő Nemak Jég-
csarnokban rendezi meg (ezekre 
indít majd szurkolói buszokat 
Fehérvárról a győri klub), majd 
a második évben a gárda összes 
hazai mérkőzésének helyszíne 
Győr lesz. Az együttműködés 
harmadik évére az együttes 
megjelenésében, megnevezésé-
ben is markánsan megjelenik 
a győri klub, emellett folyama-
tosan beépítik az erre szakmai 
értelemben alkalmas székes- 
fehérvári és győri, saját nevelé-
sű játékosokat is. 

A Kiskút magabiztosan, 5:2 arány-
ban győzött az utolsó fordulóban, 
és a két évvel ezelőtti bajnoki cím 
valamint a 2018-as ezüst után idén 
bronzérmet szerzett a női Szuper-
ligában.
A klub utánpótlás játékosai pedig 
Balatonbogláron szerepeltek a 
Vidékbajnokságon – ez az ob 
utáni legrangosabb seregszemle. 
A tizennégy éves lányok csapat-
bajnoki küzdelmeit a Farkaslaki- 
Hints Flóra, Tóth Kata Martina, 
Udvardy Luca összeállítású gárda 
nyerte. Ezzel a Kiskút csapata 
jogot szerzett, hogy ott legyen az 
országos döntőben.
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00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Sasvári Csilla 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, 
közlekedés, napi 
aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla és Kiss György
10:10 Műsorvezető: 

Kiss György 
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin. Készül 
a Médiatanács 
támogatásával a Magyar 
Média Mecenatúra 
Program keretében. 
Szerkesztő: Bóna Éva

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

2019. 6. 30. Vasárnap 2019. 7. 1. Hétfő 2019. 7. 2. Kedd 2019. 7. 3. szerda 2019. 7. 4. CsütörtöK 2019. 7. 5. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Egész napos 
közvetítéssel jelentkezik 
a Vörösmarty Rádió 
Látványstúdiója a Szőlős 
Pákozd Gasztro-Feszt 
helyszínéről, Pákozdról. 

 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ 
Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szőllösi Attila Témák: 
műsorajánló, naptár, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltán

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos 
Témák: aktualitások, 
érdekességek

17.10 A Királyi Napokra 
hangolódva - IV. 
Béláról Belegrai 
Tamással beszélget 
a műsorvezető, 
Sasvári Csilla

18.10 Könyvespolc irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szőllösi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 A Család Vendég: Pap 
Csilla és Tornyai Gábor

12.10 Fitness anyuka - II. 
rész Vendég: Szabó-
Farkas Lilla 

13.10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 6. 29. szOMBat

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
11.10 Műsorvezető: Bóna Éva 
11.10 Munkaügyek Vendég: 

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divat magazin Vendég: 

Kernya Mariann
15.10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Nyelvstúdió Vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19.10 Pénzügyi percek 
Vendég: Potolák Gábor

20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával 
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Szőllösi Attila

10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bóna Éva
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Praktiker – Barkács 

Vendég: Gábori Márton
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

20.10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: 

Kiss György 
10.10 Lánglovagok –

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

13.10 Környezetbarát Vendég: 
Mihály Gyula

14.10 Autóvásár Vendég: 
Wilcsek Róbert

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: 

Kiss György 
10.10 Lánglovagok – 

katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei 

Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla 
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15.10 Motorsport Vendég: 

Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Bóna Éva
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

A Fehérvár Televízió műsora június 29-től július 5-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kelemen	István	
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Turbók	János	
„Turnina”,	az	Agárdi	Popstrand	
alapítója	és	szervezője

14:20 Egészségünkre! 31-
32.	rész	–	ismétlés	

14:35 Honvéd7 – ismétlés 
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Sinka	Jenő	(12)

15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45	 Hanna,	Anna	meg	a	mamut	

–	dokumentumfilm
16:15	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok	2017	–	Király	Viktor	
és Bebe koncertje

16:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Éva	ügyvezető	
igazgató,	Karsai	Alba	
Műanyagfeldolgozó	Kft.

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Időzített	bombák	–	

dokumentumfilm
20:15	 A	vád:	emberölés	–	

amerikai	krimi	(12)
21:30	 Velencei-tavi	Ütős	

Fesztivál 2017
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2019. 6. 30. VASárnAp 2019. 7. 1. Hétfő 2019. 7. 2. Kedd 2019. 7. 3. SZerdA 2019. 7. 4. CSüTörTöK 2019. 7. 5. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kiss	Éva

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 VIII.	Székelyföldi	Varga	

Sándor	Verstábor	–	
Misztrál-est,	közreműködik:	
Nacsinák	Gergely

14:40	 Napi	színes	–	ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kelemen	István	
15:15 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából	
17:00	 Portrék	a	Királykúton	2018	

–	Tolcsvay-est:	Lélekdal
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Szabó-
Farkas	Lilla	testépítő	bajnok

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Finisszázs
	 A	Trianon	kiállítás	záró	

beszélgetése	Jankovics	
Marcell	grafikusművész,	
filmrendezővel.	A	művész	
beszélgetőpartnere	Látrányi	
Viktória	újságíró,	a	Fehérvár	
Médiacentrum	hírigazgatója

20:55	 VI.	Fricsay	Richard	
Katonazenekari Fesztivál

22:35	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	Lascsik	
Mátyás	és	Varga	Bence

16:40	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kozáry	
Ferenc	színművész	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:20	 Vendégségben	a	
természetben – 
ismeretterjesztő	film	

20:50 Koronázási Szertartásjáték 
2018	–	II.	András	

22:10 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek  – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kozáry	
Ferenc	színművész	

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Vásáry	
André	énekes

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:20 Fehérvári beszélgetések extra 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Rost	
Andrea	operaénekes	

20:45	 Két	hang,	két	lélek	–	Rost	
Andrea	és	Harazdy	Eszter	
koncertje	Székesfehérváron	

22:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Vásáry	
André	énekes

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Papp	
István	ENSZ-békefenntartó,	
téma:	túszként	Szudánban

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Egészségünkre!	35-36.	
rész,	Honvéd7	és	Hírek

20:20 Mindennapi szemetünk 
–	ismeretterjesztő	film	

20:50	 XXI.	Nemzetközi	
Néptáncfesztivál	
nyitógálája	1.	rész	

22:35 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Egészségünkre! 35-
36.	rész	–	ismétlés	

11:00 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Papp	
István	ENSZ-békefenntartó,	
téma:	túszként	Szudánban

17:00 Egészségünkre! 35-
36.	rész	–	ismétlés	

17:15 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	András	Krisztina	
sportközgazdász

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:20	 XXI.	Nemzetközi	
Néptáncfesztivál	
nyitógálája	2.	rész	

22:25 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése  

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

11:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	András	Krisztina	
sportközgazdász

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Sinka	Jenő,	
téma: a szovjet csapatok 
kivonulása	6.	rész	(12)

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfó	és	Hírek

20:40	 Európa-diplomás	
természeti kincseink – 
ismeretterjesztő	film

21:10	 VII.	Csíki	Versünnep
22:10 Híradó és Köztér  – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 1. 20:20 Vendégségben a természetben – ismeretterjesztő film


