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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

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



2 2021.06.10.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Tiltakozik az önkormányzat

Székesfehérvár önkormányzata tiltakozik Dobrev Klára európai parlamenti képviselő kijelentése ellen – erről Cser-Palkovics 
András polgármester adott ki közleményt. A DK-s képviselő székesfehérvári kampányrendezvénye után azt írta közösségi 
oldalán: „Senki sem mondta, hogy mennyire hiányzik már neki, hogy Kásler Miklós megtalálja Mátyás király csontjait.”
A polgármester minderre így reagált: „Képviselő asszony jellegzetes budapesti, populista attitűddel Székesfehérvár városának 
egyik legfontosabb történelmi örökségét, ezzel pedig a több várost is érintő fejlesztést tartalmazó Árpád-ház-programot, 
valamint a Nemzeti Emlékhely méltó kialakítására vonatkozó elképzelést titulálja „semminek”. Városunkat, közösségünket 
alapvető identitásában alázza meg a kijelentés, mely egyben erős figyelmeztetés a fehérvári polgárok számára, hiszen mind 
tartalmában, mind időzítésében mutatja, hogy képviselő asszony érzéketlen a magyar történelem, a közösségi tudat, a lokális 
ügyek és Székesfehérvár iránt is.”
Cser-Palkovics András arra kéri a helyi ellenzéki képviselőket, hogy határozottan álljanak ki a képviselő asszony városunkat 
megalázó kijelentése ellen, és biztosítsák a fehérváriakat arról, hogy közéleti tevékenységük során a város, nem pedig politikai 
pártjuk, párttársaik érdekeit fogják képviselni, valamint hogy támogatják a Nemzeti Emlékhely méltó kialakításának gondolatát.

Fontos a közszférában dolgozók elismerése!

„Nem indulok az országgyűlési választáson” Dobrev Klára Fehérváron járt

Rába HenRietta

Rába HenRietta

Az Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért 
az idén is keresi azokat a személyeket városunkban, 
akik állami, önkormányzati intézménynél, szervezetnél, 
vállalkozásnál dolgoznak, és sokat tettek, tesznek a város 
közösségéért.

Már ötödik alkalommal tervezi átadni az 
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztó- 
védelemért azokat az elismerő okleveleket, 
amelyeket minden évben olyan személyek 
érdemelhetnek ki, akik legalább öt éve dol-
goznak állami, önkormányzati intézmény-
nél, szervezetnél, vállalkozásnál, és a város 
közössége sokat köszönhet nekik.
Németh László, az Alapítvány a Székes-
fehérvári Fogyasztóvédelemért kurátora 
elmondta: „Feltűnt nekem, hogy a közszol-
gálatban dolgozók nem mindig kerülnek a 
nyilvánosság elé. Pedig vannak közöttük 
olyan emberek, akik nagyon sokat tesznek 

„Nem indulok jelöltként a 2022-es ország- 
gyűlési választáson, folytatom polgármesteri 
szolgálatomat az önöknek tett ígéretem és 
esküm szerint!” – jelentette be a múlt héten 
közösségi oldalán Cser-Palkovics András.

Kiemelte: amióta polgármester, 
minden egyes országos választás 
előtt felmerül a városi közbeszéd-
ben, hogy indul-e a parlamenti 
székért, várja-e az országos 
politikában valamilyen tisztség 
vagy megbízatás, mely félbe- 
szakítja a polgármesteri munkát. 
Mint mondta, 2014-ig jelen volt az 
országos politika frontvonalában, 
és pontosan ez az a tapasztalat, ami 
alapot és felhatalmazást ad arra, 
hogy a helyi és országos közélet 
elválasztása mellett teljes erővel 
kiálljon: „Pontosan látom, hogy az 
önkormányzat, ez a néha lenézett, de 
gyökereiben sok száz éves intézmény 
mire képes, és mennyivel nagyobb telje-
sítményre hivatott, mint amire az orszá-
gos politika vagy néhány politikus- 
társam tartja. Akadnak, akik puszta 
sznobizmusból vagy arroganciából 
néznek át az önkormányzatok felett, de 
ami sokkal veszélyesebb, hogy vannak, 
akik csupán az ambícióik, a politikai 
karrierjük egyszerű eszközeként tekin-

Ősszel elővalasztást tart az ellenzék. Júniusban újabb or-
szágjárásra indult Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció 
miniszterelnök-jelöltje, aki hétfőn délután kampánya 
székesfehérvári állomására érkezett.

A Demokratikus Koalíció miniszterelnök- 
jelöltje június folyamán huszonkét városba 
látogat el tervei szerint. Eger, Miskolc, 
Dunakeszi és Érd után érkezett Székes- 
fehérvárra. Mint mondja, azért indult 
országjárásra, hogy személyesen találkoz-
zon a lakossággal az előválasztás előtt: 
„Szerintem az a jó politikus, aki nem fantasz-
tikus beszédeket mond és frappánsan válaszol 
minden kérdésre, hanem az, aki képes hallgatni, 
képes megérteni, képes kérdéseket feltenni. 
Nekem a politikában az egyik legfontosabb, 
hogy személyesen találkozzak az emberekkel, 
mert úgy lehet majd jó döntéseket hozni. Az 

Folytatja polgármesteri munkáját Cser- 
Palkovics András

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület 
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSM-
modullal ellátott beléptetőrendszer működik.

Garázs:
A Honvéd u. 3/A szám alatti teremgarázsban 15 m2 alapterületű 
teremgarázs-beálló bérelhető.

Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára 
egyaránt alkalmasak.

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését, 
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Új műsorok a  Vörösmarty Rádióban

FM 99,2 vagy myonlineradio.hu/vorosmarty-radio

Segít a Pedagógiai Szakszolgálat
szerdánként 9 és 10 óra között

Tiszta szex!
szerdánként 17 és 18 óra között

Hangolódjunk az Eb-re!
péntekenként 10 és 11 óra között

a közösségért, és nagyon sokszor fordulnak 
hozzájuk a civilszervezetek, hogy segítsenek a 
munkánkban.”
A civilszervezeteknek fontos partnerei 
a helyi közszolgáltatások szervezői, a 
közszolgáltató cégek, az állami szervezetek 
munkatársai. Róth Péter, Székesfehérvár 
alpolgármestere hangsúlyozta: „Az elmúlt 
másfél év bebizonyította, mennyire nélkülözhe-
tetlen a sok ezer közszolgálati dolgozó munká-
ja. Az ő tevékenységük a legtöbb esetben nem 
látható, viszont nélkülük sokkal nehezebben 
lettünk volna túl az elmúlt másfél év nehézsé-
gein. Minden fehérvári hálás lehet nekik, és ez 
egy lehetőség a hálánk kifejezésére!”
Az elismerő oklevél évente három fő 
részére adományozható. Javaslatot  
bárki tehet az alapítvány e-mail-címén 
(fogyvedalap@gmail.com) augusztus hu-
szadikáig. Az okleveleket szeptemberben, 
a Székesfehérvári Civilnapon adják át a 
jutalmazottaknak.

egyik ígéretem az, hogy én miniszterelnökként 
is vissza fogok jönni, és beszélgetni fogok.”
Dobrev Klára szerint itt az ideje, hogy a 
nők és a férfiak egyformán szerepet vállal-
janak a politikai életben, és Magyarország-
nak női miniszterelnöke legyen.
Az országjárás székesfehérvári házigazdá-
ja Ráczné Földi Judit, a DK előválasztási 
jelöltje volt, aki elmondta: több szívügyük 
is van, többek között a nyugdíjak, a 
rokkantnyugdíjak kérdése, a családok, az 
egyedülálló anyák támogatása, a bölcső-
dei, óvodai dolgozók, a tanárok bérének 
rendezése.
Dobrev Klára kampányrendezvényén 
kiderült, hogy az ellenzéki előválasztáson 
induló jelöltek köre a Fejér megyei 1-es 
választókerületben máris szűkült, hiszen  a 
DK és a Jobbik előre megállapodott, hogy 
utóbbi is Ráczné Földi Juditot támogatja, 
saját jelöltet nem indít.

tenek rá. Ezeknek a politikusoknak el 
kell majd számolni a lelkiismeretükkel, 
mert mint minden eszközként használt 
dolog, így az önkormányzatiság is 
elkopik egyszer!”
Cser-Palkovics András hozzátette: 
azok, akik az önkormányzatokat 
az országos ambícióiknak rendelik 
alá, hiteltelenítik minden addigi, a 
településüket és az önkormányza-
tukat féltő megszólalásukat, hiszen 
ha képesek elhagyni alig másfél éve 
vállalt kötelességüket, akkor eddig 
sem a városukat féltették, azt csak 
eszköznek tekintették saját hatalmi 
ambícióikhoz.
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A közösségek fejlesztése a cél Bűnmegelőzési Központ nyílt a Jancsár utcában

Aláírást gyűjt a Momentum

A központ munkájának fókuszában a prevenció áll

Kovács szilvia vaKleR lajos

Rába HenRietta

A városi, térségi digitális fejlesztéseket, kiemelten a 
közlekedést állította középpontba az az online konfe-
rencia, amit szerdán rendeztek Székesfehérváron. Az 
előadásokon szó volt a meghonosítható megoldásokról, 
a Digitális Jólét Program eredményeiről és a közösségi 
közlekedésről.

Online konferenciát szerveztek a helyi 
és térségi közösségek digitális fejlesztési 
programjaihoz, valamint az okosváros- 
fejlesztésekhez kapcsolódó témákban, 
fókuszban a közlekedéssel. A Hét Határ 
Határon Átnyúló Önkormányzati Szövet-
ség a Kárpát-medencében Egyesület – a 
Digitális Jólét Programmal együttműködve 
– hívta szakmai fórumra az érdeklődőket, 
azzal a céllal, hogy ösztönözzék a helyi és 
határon túli közösségek digitális fejlesztési 

Szerdán ünnepélyes keretek között adták át 
a Bűnmegelőzési Központ új székhelyét. A 
Jancsár utca 25. szám alatt Vörös Ferencné al-
ezredes, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
ság osztályvezetője irányításával kezdődhet 
meg az a prevenciós munka, melynek során 
a segítségre szoruló polgárokat, közösségek 
képviselőit hallgatják meg a jövőben.

„Az a legjobb megelőzés, ami társadal-
mi összefogáson alapul. Az állam-
polgárok, közösségek nélkül igazi 
bűnmegelőzést nem lehet végezni!” – 
hangsúlyozta a megnyitón Hatala 
József, a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács elnöke.
Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében elmondta: 

Egy hete kezdte Székesfehérváron a Momentum Mozga-
lom az Ellopták? Vegyük vissza! elnevezésű kampányát.

A piac mellett és a Liszt Ferenc utcában 
a párt városi elnöke és önkéntesei az 
elmúlt években közpénzből meggazdago-
dott személyek vagyonosodásának kivizs-
gálásért, és a korrupcióellenes ügyészség 
felállításáért gyűjtik az aláírásokat.
Barlabás András, a párt városi elnöke 
elmondta: „Az elrabolt közvagyon 
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Új koncepció a közművelődésbenVisszatérnek a rendezvények a városba
nováK Rital. taKács KRisztina

Az idei évtől egy intézmény felel Székes- 
fehérváron a városi programok szervezésé-
ért és a művelődési házak üzemeltetéséért. 
A kulturális élet átalakítására a polgár-
mester szerint a tartalom és az infrastruk-
túra fejlesztése érdekében volt szükség.

A közgyűlési döntést követően 
két különböző feladatkör egye-
sült: a közművelődési intézmé-
nyeket és az egykori Fehérvári 
Programszervező Kft. feladatait 
magába foglaló új intézmény, a 
Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ hatékonyabb 
és fenntarthatóbb működést 
biztosít ezen a területen – nyi-
latkozta lapunknak a polgár-
mester. Cser-Palkovics András 
hozzátette: a cél a tartalmi, 
infrastrukturális és szemlélet- 
beli megújulás.
Az intézmény központját, 
A Szabadművelődés Házát 
nagyjából félmilliárd forintból 
szeretnék megújítani – a beru-
házást saját forrásból és pályá-
zati pénzből finanszíroznák. A 
központi épület a tervek szerint 
egy multifunkcionális tér lesz, 
benne rendezvényhelyszínnel, 
galériával, kávéházzal, kreatív 
ipari stúdiókkal, digitális alko-
tásra alkalmas helyszínekkel és 
panorámaterasszal. A tartalmat 
tekintve – mint azt az intézmény 
igazgatója elmondta – a robo-

A Múzeumok Éjszakájától a Királyi Napokon át 
a Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztiválig, 
valamint a labdarúgó Európa-bajnoksághoz 
kapcsolódó fehérvári programokról is szót 
ejtett Székesfehérvár polgármestere szerda 
délutáni lakossági tájékoztatójában.

A pénteken kezdődő labdarúgó-Eb 
nyitja a nyári rendezvények sorát. 
Az Európa-bajnokság idején 
éjszaka 11 és 12 óra a teraszok 
nyitvatartása, hogy a mérkőzéseket 
végigszurkolhassák az érdeklődők. 
Az Eb Sóstóra is megérkezik: e hét 
péntektől a versenysorozat minden 
mérkőzését óriáskivetítőn nézhetik 
a szurkolók a MOL Aréna Sóstónál.
Június 20-án rendezik idén az Em-
lékhelyek napját. Erre a Nemzeti 
Emlékhelyen Fehérvár is színes 
kínálattal készül. Ugyanígy a Mú-
zeumok éjszakájára is, mely június 
26-án lesz. Nemcsak a kiállító- 
helyek lesznek nyitva az esti 
órákban, hanem a Városházán is 
tudnak csoportokat fogadni.
A szervezők döntése nyomán 
az idén is elmarad a Fezen. Lesz 
azonban Liget, amit a szervezők 
eredetileg júniustól szeptember 
végéig szerettek volna megtartani. 
„Önkormányzatunk álláspontja sze-
rint ez sok idő és terhelés a koncertek-
nek otthont adó területnek és főként 
a környékbeli lakosságnak. Így csak 
júliusban lesznek koncertek a Fezen 
Ligetben, magyar előadókkal és este 

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!

tika és a digitalizáció irányába 
való elmozdulás is cél. Juhász 
Zsófia hozzátette: azt szeretnék, 
ha az idősebbek mellett otthont 
találna a művelődési házakban a 
fiatal korosztály is.
A Fürdő sori központ megújí-
tása mellett a településrésze-
ken működő közösségi házak, 
közösségi terek is fokozatosan 
megújulnak: a fejlesztés végez-
tével modern eszközök, felújí-
tott, letisztult, otthonos épüle-
tek és közösségi terek, valamint 
hozzáértő és megbecsült csapat 
várja az intézmény házaiba beté-
rőket.

visszaszerzéséért gyűjtünk aláírásokat. 
A Fidesz a magyar állam vagyonát 
alapítványokba kezdte el kiszervezni. Ez 
azt jelenti, hogy nemcsak az elhíresült 
egyetemek, hanem kikötők, színházak, kli-
nikák, földbirtokok, részvények kerültek 
ki a magyar állam és a magyar emberek 
ellenőrzése alól alapítványokba, ami az 
állam és a magyar emberek vagyonának 
elrablása.”
Barlabás András hozzátette: azért gyűj-
tik az aláírásokat, hogy kormányváltás 
esetén visszaszerezzék a vagyont.

programjait az ismeretátadás, a képzés és 
az oktatás területén.
A konferencia résztvevőit Cser-Palkovics 
András polgármester, az egyesület elnöke 
köszöntötte, majd Urkuti György, Magyar- 
ország helsinki nagykövete, a finn, nálunk is 
meghonosítható okosváros-megoldásokról, 
tapasztalatokról és partnerségi lehetőségek-
ről beszélt. Ezt követően Gál András Levente, 
a program szakmai vezetője foglalta össze a 
Digitális Jólét Program előrehaladását, majd 
Pukler Gábor, a Jövő Mobilitása Szövetség el-
nöke beszélt arról, hogyan csináljunk divatot 
a közösségi közlekedésből.
A konferencia utolsó programeleme az 
Alba Innovár Digitális Élményközpontot 
és a Fehérvár-mobilalkalmazást mutatta be 
Laufer Tamás, a Székesfehérvár Fejlő-
déséért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
előadásában.

amikor a központ rendelkezésére 
bocsátották a hatvan négyzetmé-
teres Jancsár utcai ingatlant, már 
tudatában voltak annak, hogy 
bár évről évre jobb közbiztonsági 
helyzetet mutatnak a statisztikák 
Székesfehérváron és közvetlen 
környezetében, az is látható, hogy 
szakmailag csak úgy lehet tovább 
javítani a helyzeten, ha a prevenci-
ós munkát erősítik.
Varga Péter dandártábornok, a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője kiemelte: egy olyan 
komplexum került átadásra, 
mely azt a célt szolgálja, hogy 
minél több állampolgárt tudjanak 
megismertetni a bűnmegelőzés 
alapjaival, az óvodáskorúaktól a 
nyugdíjasokig.

tízórás befejezéssel.” – írta bejegyzé-
sében a polgármester.
A júliusi és augusztusi szombato-
kon – július 3-tól augusztus 7-ig 
– visszahozzák a Kultúrkorzót, 
melynek keretében 17 órakor a Vá-
rosház téren és 18 órakor a Zichy 
ligetben várják majd hangulatos 
zenei produkciók az arra sétálókat.
A tervek szerint augusztusban 
megrendezik az Alba Regia Jazz-
fesztet is a megújult Bartók Béla 
téren, erről már folynak az egyezte-
tések a szervezőkkel.
„A Székesfehérvári Királyi Napok 
városunk legfontosabb fesztiválja. 
Tavaly a járványhelyzet miatt a 
hagyományosnál jóval visszafogottabb 
programot tudtunk megvalósítani, 
amihez képest az idén már színesebb 
és bővebb kínálattal készülünk! Fontos 
azonban hangsúlyozni, hogy még 
mindig nem tudunk a teljes fesztivál- 
programra visszatérni, de reméljük, 
hogy a 2022-es ünnepi évben már 
erre is lehetőségünk lesz!” – írta a 
polgármester.
Augusztus 13. és 22. között zajlik 
majd a Királyi Napok rendezvény-
sorozata, melynek programjai a 
megnyitót követően a Néptáncfesz-
tivállal folytatódnak zárt helyszí-
nen, a Táncházban. A létszámkor-
látozás és a biztonsági előírások 
betartatása miatt a Koronázási 
szertartásjáték esetében is hasonló 
döntést kellett hozni: idén minden 
bizonnyal a Vörösmarty Színház-
ban várják majd a nézőket.
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A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlant:

Móri u. 8. szám alatti irodaépület:
Az újonnan épült irodaépület külön bejáratú alsó szintjét kínáljuk 

bérbeadásra.
Az ingatlanrész alapterülete összesen 89 m2, melyben két 

irodahelyiség, előtér, váróhelyiség, konyharész és mosdóhelyiségek 
kerültek kialakításra.

A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza. 
Az áram- és vízfogyasztás almérőórák, a fűtés légköbméter 

alapján, utólagosan kerül továbbszámlázásra.

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, 

hogy 2021. június 16-án, szerdán 
ügyfélszolgálatunk zárva tart.

SZÉPHŐ Zrt.

Itthon is keverik majd a vakcinákat A járvány próbatétel!

A széles körű átoltottságnak köszönhetően a koronavírus-járvány harmadik hulláma Magyar-
országon gyakorlatilag lecsengett. A hazai oltási politika sikerét nem csak ez jelzi: más uniós 
országok még mindig az általunk egy hónapja magunk mögött hagyott korlátozásokat nyögik.

„A járvány krízisállapotot, próbatételt hozott a társadalomnak. Az emberek rájöttek arra, hogy 
milyen fontosak azok a dolgok, amelyek addig természetesek voltak.”

vaKleR lajosMagyarország már tizenkét állammal kötött kétoldalú megállapodást a védettségi igazolások 
kölcsönös elfogadásáról – mondta el Kiss Róbert, a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelő 
operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese keddi online sajtótájékoztatóján.
Müller Cecília országos tisztifőorvos hozzátette, hogy Magyarországon gyakorlatilag lecsengett 
a koronavírus-járvány harmadik hulláma. Az is elhangzott, hogy hazánkban is lehetővé teszik 
az emberek két eltérő típusú vakcinával való beoltását. Erre azonban csak azoknál kerülhet sor, 
akiknél az első dózis beadását követően súlyos reakciók jelentkeztek, ezért az oltóorvos másodjára 
egy másfajta vakcina beadását javasolja.

Lukácsy József volt az Öreghegyi Közösségi Ház 
keddi vendége. Az Öreghegyi disputa című beszél-
getéssorozat házigazdája, Bobory Zoltán a járvány 
idején kialakult helyzetről kérdezte a a Vörösmarty 
Társaság alelnökét, akinek számtalan írása jelent 
meg a sajtóban az elmúlt időszakban is.

„Minden évben várom Lukácsy Józseffel 
a beszélgetést, mert egy rendkívül 
tájékozott, sokoldalú, széles látókörű 
ember, akivel jó eszmét cserélni. Ráadásul 
meggyőződésem, hogy ebben az időszak-
ban nagyon sok mindent tanulhatunk 
abból, amit mond nekünk.” – mutatta be 
vendégét Bobory Zoltán.
A közönség nem csalódhatott, Luká-
csy József a tőle megszokott nagy ívű 
elemzésében a koronavírus-járvány 
nyomán kialakult helyzet vizsgálata 
során a globális történések mellett 
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érintette a lokális kulturális élet 
legfontosabb kérdéseit is: „A termé-
szettudomány és a társadalomtudomány 
jeles szereplői közül sokan leírták vagy el-
mondták, hogy a világjárvány figyelmez-
tetés volt az élet részéről, hogy egészség-, 
környezet- és világpusztító életmódot 
folytatunk. Egy a nagyböjt időszakában 
megjelent írásomban ezt úgy fogalmaztam 
meg: feléljük a teremtést. És ha teljesen 
feléltük, utána mi fog következni? Az 
elmúlt évtizedekben sok mindenen keresz-
tülmentünk. Ráment az életünk a külön-
böző történelmi periódusok megélésére, 
szenvedésekkel, problémákkal, örömökkel. 
Az ember ilyenkor mindig a gyermekeire, 
unokáira gondol. Meg tudják-e majd szer-
vezni a társadalmukat az adott éghajlati 
és szociális körülmények között abból a 
nevelésből és azokból az értékekből, amit 
mi átadunk nekik?” – emelte ki a beszél-
getés során Lukácsy József.
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Országos jelentőségű postafejlesztés Fehérváron

Tizennyolcmilliárdból fejleszt a Hanon

A Székesfehérvári Logisztikai Üzem évente mintegy három és fél millió csomagot kezel, ami csúcsidőszakban akár napi húszezer küldemény 
feldolgozási és kézbesítési feladatait jelenti. Az üzem teljes ellátási körzetébe közel ötszáz település tartozik.

A Hanon Systems Hungary Kft. székesfehérvári üzemében csaknem ezerhatszáz munkavállalót foglalkoztat, és az általuk előállított termékeket 
használja többek között a Ford, az Audi, a Volvo és a Renault is

FaRKas sziláRd

FaRKas sziláRd

Hétfőn átadták a Magyar Posta Zrt. új 
logisztikai üzemét az Alba Ipari Parkban. Az 
átköltözés a székesfehérvári kettes postáról 
történt meg, melyhez képest az új épületben 
minden szempontból hatékonyabban zajlik 
majd a munkavégzés. A beruházás értéke közel 
kétmilliárd forint.

Az új épület a mai kor követelmé-
nyeinek mindenben megfelel, az ott 
dolgozók modern munkakörülmé-
nyek között végezhetik munkáju-
kat. A csarnok klimatizált, kiváló 
megvilágítású, ideális feltételeket 
biztosít az ott dolgozó mintegy 
kétszázötven munkatársnak.
„Logisztikai, csomaglogisztikai fejlesz-
tési programunk részeként megújítjuk a 
teljes depóhálózatot. Automatizáljuk a 
csomagfeldolgozást, modern infor-
matikai és szervezési folyamatokat 
vezetünk be. Ennek fontos szereplője 
a székesfehérvári depó, mely jelentős 
volument kezel, és az ország nyugati 
felére is nagy hatással van.” – mondta 
Varga János logisztikai üzemeltetési 
igazgató.
Juhász Edit nemzeti pénzügyi szol-
gáltatásokért és közműszolgáltatá-
sokért felelős államtitkár kiemelte, 
hogy a mai átadás építőkövét képe-
zi egy országos rendszernek: „Ebben 

Több mint négy és fél milliárd forintos 
állami támogatással valósulhat meg a 
Hanon Systems Hungary Kft. összességében 
tizennyolcmilliárdos fejlesztése, mely a cég 
székesfehérvári üzemét is érinti. A fejlesztés 
az elektromos autókba kerülő klímarendsze-
rek gyártókapacitását bővíti.

A Hanon Systems Hungary Kft. 
ezzel a beruházással kíván inno-
vatív választ adni a kihívásokra: 
a fenntartható és környezetbarát 
fejlesztések mellett a megfelelő 
gyártási technológiát bevezetni.
Min Sung, a koreai cég magyar-
országi egységének vezérigazga-
tója a hétfőn, Budapesten tartott 
sajtótájékoztatón kiemelte, hogy 
a beruházással a vállalat negyven 
új munkahelyet is teremt, így 
magyarországi alkalmazottainak 
száma meghaladja a kétezer főt. 
A vezérigazgató köszönetet mon-
dott a 4,6 milliárd forintos állami 
támogatásért is, valamint Székes-
fehérvár, Pécs és Rétság önkor-
mányzatainak a több évtizedes 
támogató együttműködésért.
Vargha Tamás országgyűlési kép-
viselő városunk nevében mondott 
köszönetet a kormányzati támo-
gatásért: „Székesfehérváron ismét 
történt valami jó, egy jó beruházás, 
amit a magyar kormány támogatott. 
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az országos rendszerben technológiai 
megújulás valósul meg: a munkafolya-
matok korszerűbbek lesznek, és másfaj-
ta munkakörülmények között tudják a 
postai dolgozók végezni a feladatukat. 
Mindennek a pozitív hozadékát az 
ügyfelek érzik majd, hiszen a csomagok 

gyorsabban, nagyobb biztonsággal 
érkeznek meg.”
Lehrner Zsolt, Székesfehérvár 
alpolgármestere lapunknak el-
mondta, hogy több szempontból is 
sokat jelent a város számára az új 
logisztikai üzem: „A város számára 

kétszázötven munkahelyet jelent ez 
a csarnok, mely közel ötezer-ötszáz 
négyzetméteres. Nemcsak Fehérvár, 
Fejér megye, de egy hatalmas ország-
rész, a Nyugat-Dunántúl logisztikai 
kiszolgálását irányítják és végzik 
innen.”

Szeretném megköszönni külügy- 
miniszter úrnak és munkatársainak, 
hogy nemcsak a járvány nehéz idő-
szaka alatt, hanem előtte és utána is 
felkarolják a jó ügyeket!”
Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter szerint a gazda-
sági újraindítás sikerét jelzi, hogy 
a minisztérium hétfőn három be-

ruházást is bejelenthetett: „Csak 
ez a három beruházás négyszázhar-
mincöt új munkahely létrehozásához 
járult hozzá. Ez a három, ma bejelen-
tett, összesen kilencvenhatmilliárd 
forint értékű beruházás világosan 
mutatja a gazdaság újraindításának 
sikerességét Magyarországon!”
A miniszter kiemelte a gazdaság 

újraindításához elengedhetetlenül 
szükséges oltási kampány sike-
rességét és a munkahelyteremtő 
hazai gazdaságpolitika jelentősé-
gét, valamint hangsúlyozta, hogy 
Magyarországnak tovább kell 
erősítenie gazdasági kapcsolatait 
a világgazdaságot egyre inkább 
meghatározó Távol-Kelettel.
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Trianonra emlékeztek a nemzeti összetartozás napján

Három esztendővel ezelőtt ezen a napon avatták fel a megújított Országzászló teret és a névadó 
Országzászló-emlékművet

A nemzeti összetartozás napján Cser-Palkovics András polgármester, Vargha Tamás ország- 
gyűlési képviselő és a városi Fidesz-frakció együtt koszorúzott az Országzászló téren

vaKleR lajos

Június negyedikén, a nemzeti összetartozás 
napján, a trianoni békediktátum aláírásának 
százegyedik évfordulóján, 16 óra 32 perckor 
Székesfehérváron is megszólaltak a harangok. 
Az Országos Védnöki Testület felkérésére, a 
Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, a 
Fejér Szövetség és a Válasz Egyesület felhívá-
sára emlékezhettünk nemzeti sorstragédiánkra.

Az Országalmától az Országzász-
ló térre vonultak az emlékezők, 
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Új parancsnok a Magyar Honvédség élénMária anya – Mária anyánk

Ruszin-Szendi Romulusz vezetésével folytatódik a Magyar Honvédség átalakítása és fejlesztéseA kötet szerkesztői és Spányi Antal megyés püspök a könyvbemutatón

vaKleR lajosvaKleR lajos

Szombaton a Parlament Kupolatermében rendezett 
ünnepségen lépett hivatalba Ruszin-Szendi Romulusz, a 
Magyar Honvédség új parancsnoka. Áder János köztár-
sasági elnök határozata szerint Ruszin-Szendi Romulusz 
kinevezése június 3-tól 2026. május 31-ig szól.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter 
ünnepi köszöntőjében kiemelte: a 
csapatzászló a hazához, a nemzethez, 
az eskühöz és a csapathoz való kitartó 
hűség, valamint a bátorság, a katonai 
becsület és a bajtársiasság jelképe, 
mely önmagában is szimbóluma egy 
adott katonai szervezetnek, jelen eset-
ben a teljes Magyar Honvédségnek.
Az eseményen Orbán Viktor kö-
szönetet mondott a Korom Ferenc 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban 
mutatták be a Mária anya – Mária anyánk című 
kötetet, mely Medgyesy S. Norbert szerkeszté-
sében jelent meg Szűz Mária életéről, alakjáról 
a magyar népi Mária-költészetében – Erdélyi 
Zsuzsanna gyűjtése alapján.

Spányi Antal megyés püspök 
köszöntőjében kiemelte az alkotók 
elkötelezettségét: „Erdélyi Zsuzsanna 
munkája, fáradhatatlan tevékenysége 
nagy értéket teremtett. Megmentette 
az utókor számára azokat az archaikus 
imádságokat, amelyek a magyar lélekből 
fakadtak, és amelyek nemzedékeken 
keresztül a magyar lelket táplálták. Ezek-
nek a dallamvilágát megtalálni, a mai 
ember számára elérhető közelségbe hozni 
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nagyon fontos dolog. Nagy ajándék, 
hogy lássuk Máriát azzal a hittel, azzal a 
szeretettel, amivel a régiek is látták, de a 
magunk gondjaival, a magunk szereteté-
vel és a magunk örömeivel tegyük ezt!”
A gyűjtemény azokat a magyar nyel-
vű Mária-énekeket teszi közkincs-
csé, melyek elsősorban Szűz Mária 
életére vonatkoznak.
Vakler Anna népzenetanár Németh 
István népzenegyűjtővel együtt 
tevőleges részese volt a kötet meg-
születésének: „Ez nem egyszerűen egy 
kultúrtörténeti kiadvány, hanem konkrét 
célja van, ami megegyezik a gyűjtő-pub-
likáló Erdélyi Zsuzsanna céljaival, hogy 
a jelennek adjon muníciót. Azoknak, 
akiknek fontos ma is, hogy a hitüket 
kifejezzék az elmúlt ezer év legszebb 
Mária-imáival, Mária-énekeivel.”

ahol ünnepélyes keretek között 
felhúzták a társadalmi összefogás 
lobogóját, amit Brückner Előd atya 
áldott meg. Boór Ferenc, a Fejér 
Szövetség társelnöke, a megem-
lékezés szervezőjeként megnyug-
vással vette tudomásul, hogy a 
székesfehérváriak nagy számban 
jelentek meg a megemlékezésen: 
„Három évvel azt követően, hogy 
társadalmi összefogással a város- 
vezetés helyreállította az Ország-
zászló teret, az országzászlót, illetve 

a Trianon-emlékművet, lehetőségünk 
van arra, hogy valóban emlékezzünk, 
és az összetartozásunkat erősítsük 
elszakított testvéreinkkel. Örömmel 
látom, hogy most is sokan tisztelték 
meg a zászlót és erősítették meg azt, 
amit az országzászló jelképez: nemzeti 
összetartozásunk fontosságát. Legyen 
ez a nap abból a szempontból ünnep, 
hogy az összetartozás megerősödik, 

és legyen abból a szempontból gyász, 
hogy soha nem felejtjük el, mi az 
igazságos magyar nemzeti élettér a 
Kárpát-medencében!”
A megemlékezés végén Boór 
Ferenc felsorolta a hatvannégy 
vármegye örökbefogadóit, akik 
az emlékezőkkel együtt egy-egy 
szál fehér szegfűt helyeztek el a 
talapzaton.

tábornok vezetésével eddig elvégzett 
munkáért, mely megteremtette az 
alapját egy korszerű eszközökkel 
felszerelt, ütőképes haderőnek. 
Eredményesen hajtotta végre a 
Magyar Honvédség parancsnoksá-
gának megalakítását, megkezdte a 
NATO-parancsnoksági struktúrába 
illeszkedő székesfehérvári Közép- 
európai Többnemzeti Hadosztály- 
parancsnokság létrehozását. A 
kormányfő hangsúlyozta: az új 
parancsnok feladata, hogy a had-
sereget – fegyelmezett belső rendje 
és a katonaeszmények megőrzése 
mellett – beillessze a társadalomba, 
nyerje meg, készítse fel, képezze ki 
a fiatalokat a haza védelmére és a 
katonaeszmények tiszteletére.
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Működik az oltás!
Eredményes tudományos kutatás a kórházban

A Gervain Judit által vezetett kutatócsapat 
komoly megállapításokra jutott

vaKleR lajos

Gervain Judit gasztroenterológus, a Szent 
György Kórház osztályvezető főorvosa szakmai 
irányításával az I. Belgyógyászat Gasztro-
enterológiai Ultrahang-laboratóriumának 
munkatársai tudományos munkát végeztek a 
koronavírus-fertőzött és a beoltott kórházi dol-
gozók ellenanyagszintjének monitorozásával, 
így követték a védettség humorális oldalának 
változását.

2020 júniusában kértünk etikai 
engedélyt a vizsgálatra, hogy a 
kórházi dolgozók között, helyben 
monitorozhassuk, követhessük a 
fertőzésen átesetteket és az olyan 
csoportokat, akik védőoltást 
kaptak. Szerettük volna megtudni, 
hogy az ellenanyagszintjük hogyan 
változik. Néztünk bizonyos élet-
tani paramétereket, betegségeket, 
gyógyszereket, hogy megállapítsuk, 
van-e összefüggés ezek és az ellen- 
anyag kialakulásának mennyisége 
és ideje között. Még egy nagyon 
fontos dolgot vizsgáltunk, hogy 
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00:00 Képes hírek
07:00 A hét hírei 
07:20 Épí-tech
07:55 Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Hagymásy László 
nőgyógyász

08:25 Hitünk és életünk 
09:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 Épí-tech
11:30 Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Hagymásy László 
nőgyógyász – ismétlés

12:00 Hitünk és életünk
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:40 Farmerzseb 
16:10 III. Kolbásztöltő Fesztivál
16:35 Egészségempórium 

családoknak 
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kű Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke

18:25 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25 Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
21:00 Diákszínpad: Makrancos Kata
22:20 Híradó – ismétlés
22:40 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Együtt magazin
07:50 Fehérvári beszélgetések 
08:20 Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
08:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:20 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00 Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Arató Antal, az örök 

könyvtáros
16:05 Barcelona World Race 

2015 – A Spirit of 
Hungary megérkezik

16:35 Egészségempórium 
családoknak 

17:00 Híradó
17:20 Paletta 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szarvas József sebész  

18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör 
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 Kezdőkör – ismétlés
21:35 Molnár Dániel: Elszakadni 

a földtől – 1.,2. rész
23:05 Híradó – ismétlés
23:25 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Paletta 
07:50 Fehérvári beszélgetések 
08:20 Honvéd7 
08:50 Kezdőkör 
09:40 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:40 Dávid Gyula-portré
16:35 Egészségempórium 

családoknak 
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők
17:50 Hírek 
17:55 E kávéházi szegleten
18:20 Snooker magazin
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Snooker magazin – ismétlés
20:05 Parlami d’Amore – 

olasz nyáresti koncert 
a belvárosban 

21:50 Székesfehérvár tele élettel
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Családőrzők 

07:50 Snooker magazin 

08:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

09:25 Képes hírek

10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak 

11:00 Családőrzők – ismétlés

11:30 Snooker magazin – ismétlés

11:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

12:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:36 Seuso Kedd – Szabó Imre 

téma: Vadászat az ókorban, 

a Seuso-tál vadászjelenetei

16:35 Egészségempórium 

családoknak 

17:00 Híradó

17:20 Bajnokok városa

17:50 Hírek

17:55 Köztér – hírmagazin

18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Bajnokok városa – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Köztér – ismétlés

20:30 Musica Sacra (2018)

22:10 Híradó – ismétlés

22:30 Képes hírek 

2021. 06. 18. pénTeK

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Bajnokok városa 

07:50 Köztér – ismétlés

08:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50 Képes hírek

10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak

11:00 Bajnokok városa – ismétlés

11:30 Köztér – ismétlés

12:05 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:35 Aranybulla Művészeti 

Fesztivál (2015) 

 1.,2. rész

16:35 Egészségempórium 

családoknak 

17:00 Híradó

17:20 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:55 Nálatok mizu?

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Nálatok mizu?– ismétlés

21:00 Fricsay Katonazenekari 

Fesztivál (2017)

22:55 Híradó – ismétlés

23:15 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: június 13. 20:55 Fehérvár Enthroners–Győr-amerikaifutballmérkőzés közvetítése felvételről

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Köztér
07:55 Városrészek titkai
09:00 Úton
09:30 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak 
09:40 Együtt magazin 
10:10 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Rónai László idegsebész

10:40 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– Sasvári Csilla vendégei 
Galántai Zsuzsi, a Vörösmarty 
Rádió műsorvezetője és Séllei 
Györgyi szexológus tanácsadó

11:40 Paletta magazin 
12:10 Euroinfó
12:40 Híradó 
13:00 Fehérvári beszélgetések 

– Schéda Zoltán vendégei 
Takács Milán és Takács 
Martin kosárlabdázók

13:3 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:15 Honvéd7
14:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
15:00 Agrárinfó 
15:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
16:35 Egészségempórium 

családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – Kovács 

Áron útikalauza
17:55 Fehérvári beszélgetések – 

Vakler Lajos vendége Szabóné 
Miklós Eszter versmondó

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Épí-tech
19:40 Mezőföldi Néptáncgála 

– 2. rész
20:20 Thornton Wilder: A 

mi kis városunk
22:05 Magyar–madjar-találkozó
22:45 Hírek – ismétlés
22:50 Képes hírek 

00:00 Képes hírek
07:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
08:00 Snooker magazin 
08:10 Kezdőkör
09:00 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Szabóné Miklós 
Eszter versmondó 

09:30 Egészségempórium 
nyugdíjasoknak

09:40 A Fehérvár Televízió 
archívumából

10:00 Hírek 
10:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
10:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
11:35 Bajnokok városa
12:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:40 Hírek
12:45 Köztér 
13:20 Családőrzők 
13:50 Agrárinfó 
14:20 Úton 
14:50 Városrészek titkai
15:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
16:35 Egészségempórium 

családoknak
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Hagymásy László 
nőgyógyász

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Láttál-e már könnycseppet 

esőnek?
20:25 Zorán és barátai 
20:55 Fehérvár Enthroners–Győr-

amerikaifutballmérkőzés 
közvetítése felvételről

23:15 A hét hírei – ismétlés
23:35 Képes hírek

akiknek kialakult az ellenanyaga, 
újrafertőződnek-e.
Milyen eredményeket hozott a kutatás?
Ez egy valós idejű vizsgálat volt, te-
hát nem egy kiválasztott csoportnál 
végeztük, hanem a kórházban, a 
mindennapi betegellátásban dolgo-
zó, önkéntes jelentkezőkön. Közel 
száz dolgozót vizsgáltunk. Annál a 
csoportnál, akik átfertőződtek, az 
ellenanyagszint csökkenésének a 
középértékét hat hónap után érté-
keltük: általában volt még ellen- 
anyaguk, de lecsökkent. A másik 
csoportban, akiknél decemberben 
kezdték el a védőoltás beadását, 
megállapítottuk, hogy az első oltás 
után is kialakult egy alacsonynak 
mondható ellenanyagszint, de az 
a huszonegy nap után megkapott 
második oltásnál átlagosan a 
huszonötszörösére emelkedett. Ez 
azt jelenti, hogy aki egy védőoltást 
adat be magának, annak nagyon 
alacsony marad az ellenanyagszint-
je. Tehát az első és legfontosabb 
üzenete a vizsgálatnak, hogy min-

denki adassa be magának mindkét 
védőoltást! Sokan kérdezik, hogy 
mi a legnagyobb haszna a védő- 
oltásnak. Erre is megadta a választ 
a kutatás: a vizsgált személyek 
tizenöt százalékánál azt figyeltük 
meg, hogy újra megfertőződhettek, 
illetve újra találkoztak a vírussal, 

hiszen ők a koronavírus-fertőzöttek 
osztályán, az infektológián, illetve 
az ambulancián dolgoztak. Tehát 
fölment az ellenanyagszintjük, de 
nem volt tünetük, nem volt semmi 
bajuk, dolgoztak tovább. Azaz 
a szervezet reagált, beindult az 
ellenanyag termelése, hogy kivédje 
a súlyos betegséget. Ez egy csodá-
latos védekezőmechanizmus, ezért 
is kérem, hogy mindenki oltassa be 
magát!
Folytatódik a vizsgálat?
Ezt a csapatot továbbra is követ-
jük, harmincnaponta vizsgáljuk 
őket. Figyeljük, hogy csökken-e az 
ellenanyagszint, kell-e és mikor em-
lékeztetőoltást beadni. Ez nemzet-
közi szinten is fontos kérdés!
Hogy foglalná össze a kutatás lénye-
gét?
A fő megállapításunk: lehet, hogy 
lecsökken az ellenanyag szintje a 
szervezetben, de újrafertőződéskor 
a sejtjeink aktiválódnak, tehát 
védekezik a szervezet, az immun-
rendszerünk hatásosan védekezik!
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A múzeum közösségi régészeti 
programjában résztvevő önkén-
tesek is csatlakoztak a terepren-
dezéshez: „A délelőttöt önkéntes 
munkával töltöttük, a régészeti 
park színházterét tettük rendbe, 
délután pedig olyan helyen foly-
tattunk fémdetektoros kutatást, 
amire egy nem régész végzettségű 
embernek ritkán nyílik lehetősé-
ge.” – emelte ki Szücsi Frigyes, a 
Szent István Király Múzeum közös-
ségi régészeti munkacsoportjának 
koordinátora.
A Szent István Király Múzeum 
közösségi régészeti programja 
dinamikusan fejlődik, jelenleg het-
ven tagja van, akik közül tizenöten 
vettek részt a tereprendezésben, 
majd pedig a kutatásban.

Késő római kori hajóreplikát építenek Gorsiumban
Magony Imre tovább kutatja Bory Jenő életművét A Városháza Dísztermében rendezték meg a könyvbemutatót

A folyami őrnaszád tizenöt fő szállítására lesz alkalmas. Korabeli technológiával készül, 
alapanyaga tölgyfa.

látrányi Viktória

Egy korhű, késő római kori hajóreplikát épí-
tenek Tácon, a Gorsium Régészeti Parkban, 
amikor pedig elkészül, a látogatók egy olyan 
folyami őrnaszádot vehetnek birtokba, ami-
lyenen egykor a Sárvízen is közlekedtek.

A római őrnaszád építése egy 
évvel ezelőtt kezdődött. Ácsok, 
asztalosok, hajómodellezők is 
vannak a tizenkét fős, lelkes ön-
kéntesekből álló csapatban, akik 
a kezdetek óta részesei az izgal-
mas vállalkozásnak.
A mintegy kilenc méter hosszú 
és százhetvenöt centiméter széles 
folyami őrnaszád tizenöt fő szál-
lítására lesz alkalmas. Korabeli 
technológiával készül, alapanyaga 
tölgyfa, és vízre is lehet majd 
tenni. A közel másfél tonnás 
őrnaszád mintájául egy mainzi 
hajólelet-együttes szolgált.
„Az építéstechnológia, a csomópon-
tok, a műszaki megoldások és az 
anyaghűség a leletek alapján készült. 
A méretekkel voltunk kicsit bajban, 
hiszen jelen állapotában a Sárvízen 
ez a hajó meg sem tudna fordulni!” – 
mondta el Major Tamás, a Szabad 
Tér Egyesület elnökhelyettese.
A hajóreplikát a tervek szerint az 
egykori római kikötő területére 
vagy ahhoz minél közelebb szeret-
nék elhelyezni.
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Új kötet Bory Jenő életművéről Klebelsberg, Kornis, Hóman
vaKleR lajos vaKleR lajos

Az Aranybulla Könyvtárban mutatták be 
Magony Imre monográfiáját Bory Jenő életéről 
és munkásságáról. A szerző, aki tíz éve már 
jegyzett egy kötetet a korszakos művészről, 
most új adalékokkal szolgált.

„2010-ben megjelent már egy Bory 
Jenőről szóló kötetem, ez annak a má-
sodik, javított kiadása. Onnan jött az 
ötlet, hogy Bory Jenő munkásságát, ha-
talmas életművét eddig még senki nem 
tárta fel ilyen mértékben. Úgy gon-
doltam, szükség van egy összesítésre, 
egy szintézisre, mely bemutatja a nagy 
alkotó munkásságát. Az ösztönzést 
annak idején Ágoston Bélától, Bory 

A Városháza Dísztermében rendezett kerekasztal- 
beszélgetés keretében, Csurgai Horváth József, a 
Városi Levéltár igazgatója moderálásával mutatták 
be az L. Simon László országgyűlési képviselő 
szerkesztésében megjelent Klebelsberg-Kornis- 
Hóman, a két világháború közötti kultúrpolitiku-
sok székesfehérvári  szobrai című kötetet, mely a 
Székesfehérvárhoz kötődő három kultúrpolitikus 
nagy ívű pályafutását hivatott bemutatni.

A könyvbemutatón Cser-Palkovics 
András polgármester felidézte, hogy a 
kultúra területén eredményesen mun-
kálkodó három politikusnak a tervek 
szerint a Bartók Béla téren állítottak 
volna emléket, azon intézmények 
előtt, melyek munkásságuknak kö-
szönhetően gyarapították a várost.
L. Simon László úgy fogalmazott: 
az egyre erősödő, európai szintű 
identitásküzdelmek és kultúrharc 
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közepette akartak a nemzet fővárosá-
ban emléket állítani a huszadik század 
három, kimagasló jelentőségű politikai 
és tudományos életművel rendelkező 
kultúrpolitikusának.
Demeter Zsófia történész hangsú-
lyozta: a kötet hiteles forrásként úgy 
mutatja be a korszakot, hogy pontos 
képet alkothassunk az akkor tevé-
kenykedő történelmi személyiségek-
ről.
Ujváry Gábor, a Veritas Történetkuta-
tó Intézet történésze Hóman Bálintról 
szóló esszéjében arra világít rá, hogy 
személyét csak a tényeket szigorúan 
figyelembe véve lehet a mai kor embe-
rének megítélnie.
Schmidt Mária, a XX. Század Intézet 
főigazgatója megfogalmazta: bizonyos 
benne, hogy ez a könyv a kultúra ér-
tékeiben és eszményeiben, az alkotás 
erejében fogant, és segít megérteni egy 
fontos korszak történéseit.

Jenő unokájától kaptam, aki felkért 
arra, hogy gyűjtsem össze az adatokat, 
és írjam meg ezt a könyvet. Mivel ez 
egy bővített kiadás, bekerültek olyan 
új Bory-művek, melyek eddig nem 
voltak ismertek. Hozzáteszem, hogy 
folyamatosan kerülnek elő új alkotá-
sok, mert a mester annak idején nem 
datálta, nem tartotta nyilván a műveit. 
Vannak olyanok, amelyekről tudunk, 
de nem tudjuk, hogy hol vannak, és 
olyanok is felbukkannak, amelyekről 
addig nem tudtunk. Ami még hozadéka 
az új kötetnek, hogy nemcsak javított 
és bővített, hanem színes változata az 
első kiadásnak, tehát sokkal szebb és 
esztétikusabb.” – mondta el lapunk-
nak Magony Imre.

„Hosszabb távon jó lenne a kikötő- 
ben a víztükröt is helyreállítani. 
Ennek elvi lehetősége van, a vízügyes 
kollégákkal már egyeztettünk, és 
nincs olyan szabály, ami ezt kizár-
ná. A hajó elkészül az idén, ebben 
már most biztos vagyok – hacsak 
a járvány közbe nem szól megint. 
A vízfelület pedig remélem, hogy 

egy-két éven belül helyre tud állni!” 
– vázolta Kovács Loránd Olivér, 
a Gorsium Régészeti Park vezető-
je, majd hozzátette: így akár egy 
Csónakázó-tó méretű vízfelület 
is létrejöhet a Sárvíz egykori 
medrében.
A múlt hét végén a Tácra látoga-
tók is bekapcsolódhattak a hajó-

építésbe. De nemcsak ez okozhat 
izgalmat, hiszen a színpad is 
megújul: „Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma segítségével pályá-
zaton nyert a múzeum húszmillió 
forintot a szabadtéri színpad, a hang-
technika és a világítástechnika meg-
építésére. Ezt a színpadot most nem 
láthatjuk, hiszen ez egy szétszedhető 
és elraktározható színpad. Jelenleg a 
környezet szépítése folyik.” – mond-
ta el lapunknak Vargha Tamás, 
Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője.
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Fehérvári fiatal Gothár új filmjében
Börcsök Olivér is szerepel a Hét kis véletlenben

Börcsök Olivér és Mészáros Blanka a filmben 

Jelenet a Hét kis véletlen című filmből

koVács V. orsolya

Már a székesfehérvári moziban is láthatjuk a Hét 
kis véletlen című filmet, melyben Börcsök Olivér, 
a Fehérvári Versünnep 2016-os győztese alakítja 
a főszereplő család egyik tagját. A fehérvári fiatal 
jövőre végez a Színház- és Filmművészeti Egyete-
men, közben több színpadi szerepben is láthatja a 
közönség. Ez a munka volt az első filmes élménye, 
és nagy örömmel mesélt arról, hogy a forgatás elő-
készítési munkálatai során a rendező, Gothár Péter 
rendezőasszisztensi feladatokat is rábízott, így 
még több lehetősége nyílt arra, hogy a filmkészítés 
világába bepillantást nyerjen.

Milyen karaktert alakítasz a filmben?
A film középpontjában egy háromfős 
család áll. Ennek a családnak vagyok 
én a legfiatalabb tagja, Zoli, aki egy 
restaurátor édesapa és egy énektanár 
édesanya gyermeke. Tizenhét-tizen- 
nyolc éves, még érettségi előtt áll, és 
nagyon foglalkoztatja a videószerkesz-
tés. Próbálja megtalálni a saját helyét 
a világban. Az ő életüket forgatja fel 
egy fiatal lány, aki a Duna habjaiból 
sellőként emelkedik ki, és teljesen 
megtöri a család megszokott harmó-
niáját, amiről tulajdonképpen nehéz 
eldönteni, hogy békés együttélés vagy 
közösen vállalt fogság.
A fiú személyiségével mennyire találtál 
közös pontokat?
Zoli karakterét az egész filmben az 
útkeresés határozza meg. Próbál vála-
szokat keresni egyetemes kérdésekre 
az élettel kapcsolatban. Ezzel én sem 
vagyok másként, ahogy általában a 
korosztályom sem. Annak ellené-
re, hogy a család mindhárom tagja 
hatalmas lexikális tudással rendel-
kezik – szó szerint idéznek jelentős 
irodalmi és filmalkotásokat – nagyon 
olvasott értelmiségi emberek, mégis 
kifog rajtuk az élet. Annak ellenére, 
hogy vannak tanult válaszaik az élet 
kérdéseire, akadályokat gördít eléjük 
a véletlen.
Ha már véletlen: hogyan talált rád ez a 
szerep?
Minden szerep, helyzet egy véletlen-
nek köszönhető! Gothár Péter akkor 
kezdett el szereplőket válogatni erre 
filmre, amikor elsősök voltunk az 
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egyetemen. Bejött próbákat nézni 
hozzánk és a fölöttünk lévő osztályba 
is. Néhányunknak elkérte a telefon-
számát, aztán elég hosszan, másfél 
hónapon keresztül jártunk még hozzá 
meghallgatásokra. És egyszer csak el-
döntötte, hogy én legyek ez a szereplő!
Magába a forgatásba is beleszólt már a 
járvány? Vagy csak a premier csúszott 
miatta?
Ez is egy jó véletlen volt. Most negyed-
éves vagyok az egyetemen, akkor még 
elsős voltam. Az első év utáni nyáron 
forgattuk ezt a filmet. Nagyon elhúzó-
dott az utómunka, a következő nyáron 
még hosszasan utószinkronizáltunk. 
Ősszel akarták volna bemutatni a fil-
met, de akkor a Gothár-botrány miatt 
csúszott egy évet. Így 2020 novembe-
rére tűzték ki a bemutatót, de amikor 
már látható volt, hogy valószínűleg 
zárnak a mozik, áttették a premiert 
a nyitásra. Szerintem ez így jobban 
jött ki, mint ha játszották volna két 
hétig, aztán levették volna a mozik a 
műsorról. Így azért bizonyára többen 
látják majd!
Különleges élmény a mozivásznon viszont- 
látni magadat?
Nagyon különös, egyben szokatlan is. 
Gothár Péter a nyolcvanas években 

nagyon sokat forgatott filmszalagra. És 
akkoriban rituálé volt, hogy minden 
forgatási nap után a rendező és a 
vágó a legelső vágatot, az úgynevezett 
mustert megnézik a vetítőben. Ez most 
már digitális formában, de továbbra is 
szokás maradt, és minket is meghívtak 
esténként ezekre a vetítésekre. Így már 
az elejétől kezdve szokhattam maga-
mat a vásznon, de a mai napig nem 

barátkoztam meg a filmbéli önma-
gammal, bár már egyre több mindent 
elnézek magamnak. Nyilván tanulni 
is lehet minden ilyen tapasztalatból, 
ráadásul most több év távlatából látom 
viszont magamat a vásznon. Meg 
kellett tanulnom elnézőnek lenni a 
múltbeli énemmel!
Milyen élmény volt a forgatáson részt 
venni?
Egyáltalán nem volt filmes tapaszta-
latom előtte. Gothár megkért, hogy 
ha időm és kedvem engedi, akkor 
segítsek az előkészítési folyamatok-
ban. Szinte asszisztensi feladatokat 
láttam el. Segítettem a szereplőváloga-
tásban, helyszínbejárásokra mentünk, 
és közben nagyon sokat tudtunk 

beszélgetni a filmről is. Külön időt 
szakított arra, hogy megértesse velem 
ezt a nagyon bonyolult cselekményt, 
és hogy valójában mi rejlik bizonyos 
mondatok mögött, mert egy ilyen zöld-
fülűnek még kell egy kis segítség! A 
forgatás első két hetében nehezebben 
vettem fel a ritmust, mivel még arra is 
figyeltem, hogy a sótartó az asztalon 
az előbb még máshol volt. Aztán 
figyelmeztettem magamat, hogy a stáb 
kiemelten figyel a film minden apró 
részletére, nekem csak a játékommal 
kell foglalkoznom. Így asszisztensből 
lassan visszaalakultam színésszé.
Milyen feladatok töltik ki a napjaidat 
mostanában?
Most éppen Szombathelyen vagyok, 
ülök egy pokrócon a fogadóban. A Pál 
utcai fiúkat mutattuk be 2020 októ-
berében. Az azután elmaradt bérletes 
előadásokat pótoljuk egész júniusban. 
Az osztályból heten vagyunk benne 
fiúk. Családias légkör és jó munka- 
folyamat ez az előadás. A hónap végén 
lesz egy bemutató, amiben szerepelek 
a Városmajori Szabadtéri Színpadon. 
Pelsőczy Réka rendezésében az Orlay 
Produkció előadása: Budapest, Buda-
pest címmel egy zenés városnézés.
Fehérváron mennyi időt tudsz tölteni?
Igyekszem ápolni a családi és baráti 
kapcsolataimat. Az elmúlt egy hóna-

pot a Miskolci Nemzeti Színházban 
töltöttem gyakorlaton, onnan körül-
ményesebb volt hazajárni. Hétvégente 
viszont általában nem voltak próbák, 
akkor meg tudtam oldani.
Jövőre végzel az egyetemen. Szoktál ter-
vezgetni, hogy mit szeretnél utána?
Nem, ezt az álmodozást már jó ideje 
elaltattam magamban, mert a lehető-
ségeket nem lehet kiszámítani. Nem 
akarok csalódni, inkább úgy vagyok 
vele, hogy lesz, ami lesz! Sok múlik 
ebben a szakmában a szerencsén is, 
hogy ki lát meg, ki hív. Eddig nagyon 
sok véletlen volt pozitív és negatív 
értelemben is az életemben, remélem, 
hogy a későbbiekben is hagyatkozha-
tok a sorsszerűségre!
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Mennyit lehet keresni alapszakos diplomával?

A pedagógusok anyagi megbecsülése még ma sem tükrözi munkájuk társadalmi hasznosságát

papp brigitta

A Diplomás Pályakövetési Rendszer gyors-
jelentése alapján legjobban az informatikai, 
az államtudományi és a műszaki diplomások 
keresnek – ám közel sem annyit, mint egy jó 
burkoló...
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Erőteljes változást érzékelhetsz, nagy lendületet kapnak 
az ügyeid, buzog benned a tenni akarás. Légy figyelem-
mel arra, hogy szelíd maradjon az erőd, azzal érhetsz 
el a legtöbbet! Szelídségedet megtámogathatod az élet 
változékonyságáról szóló filozófiai olvasmányokkal! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Izgalmasabb dolgokra vágysz, vagy erősödik a 
vágyad a kalandozás irányába. Talán szeretnél 
felszámolni egy érzelmi elköteleződést, de az is 
lehet, hogy annak jött el az ideje, hogy elbeszélgess a 
félelmeidről az érintett személlyel! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kellemes napokat élhetsz meg a családi tűzhely körül. 
Igazán kedvedre való lesz, ahogyan egyre inkább azon fára-
dozol, hogy az otthonodat kényelmesebbé, biztonságosabbá 
varázsold. Figyelj arra, hogy mások ne függjenek az anyagi 
háttértől, amit építesz, sem érzelmileg, sem mentálisan! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A bika jegyében születetteknek, illetve akiknek fontos szere-
pet tölt be a bika csillagjegy akár egy másik személy révén az 
életükben, most érdemes lassítaniuk! Áldás érkezik az éle-
tükbe, amit akkor tudnak érzékelni, észrevenni és ünnepelni, 
ha érzékennyé teszik magukat az élet igazi kincseire!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Idegen tőled az a fajta racionális gondolkodás, amit ez idő 
tájt kényszerülsz produkálni. Számodra túlságosan rideg-
nek tűnhet, mert szőrszálhasogatónak tartod azokat, akik 
korábban téged próbáltak a józan cselekedetek irányába 
terelni. Legyen önbizalmad szembenézni a tényekkel!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Valamilyen nehéz tehertől vagy nyugtalanságtól szaba-
dulhatsz meg, ha felfedezed magadban, hogyan szoktad 
e feszültséget elfojtani. Vedd észre, és ne cipeld tovább! 
Ha túl vagy terhelve, itt az idő, hogy levesd magadról 
mindazt, amit mások szükségtelenül rád hárítanak!

2021. június 10. – június 16.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft. 

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
szekesfehervar.hu@dekra.com

További kínálatunk utoljára megszerezhető OKJ szakképesítésekre: www.dekra.hu

Utolsó csoportok OKJ rendszerben!
Június-júliusi tanfolyamok:
• Kazánkezelő (2-12 t/h) között (A013)
• Kazángépész (12 t/h felett) (A012)
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
• Villamos alállomás kezelő (A023)
• Villanyszerelő (A044)
• Hegesztő (A034-A036)
• Munkavédelmi technikus (A040)
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)

Gépkezelő
•  Automata / félautomata berendezések kezelése, 

felügyelete
• Belső anyagmozgatás biztosítása
• Minőségellenőrzési feladatok

Feladatok

• Általános iskolai végzettség
•  Többműszakos, megszakítás nélküli munkarend 

vállalása
• Orvosi alkalmasság

Elvárások

Amit kínálunk •  Emelt, versenyképes bér + juttatások 
•  A törvényi előírtnál 16%-kal magasabb műszakpót-

lék (46% 18:00 és 6:00 között)
•  Negyedéves jelenléti ösztönző
•  Cafeteria és étkezési támogatás
•  Ingyenes, légkondicionált buszjáratok 80 km-es 

körzetből (23 buszjárat, 5 megyéből)
•  INGYENES, jól felszerelt 3*-os apartmanszálló
•  Kedvezményes gumiabroncs-vásárlási lehetőség

          +36 25/556-036                 munka@hankookn.com               www.hankooktire.com/hu

Az agárdi 
Csutora Étterem 

 FELSZOLGÁLÓT
keres, azonnali kezdéssel!

 Tel.: 06-30/939-0747
E-mail: csutoraetterem@t-online.hu

Mindig nagy kérdés, hogy megéri-e 
a diploma megszerzésébe fektetett 
munka, energia és persze pénz. 
Most pedig, hogy az építőipari szak-
mákban a képzett szakemberek 
bérei folyamatosan és megállítha-
tatlanul emelkednek, még inkább 
aktuális a dilemma, hogy milyen 
szakmát érdemes választani.

A Diplomás Pályakövetési Rend-
szer gyorsjelentésében egy 2020-as 
kutatás eredményeit tette közzé az 
Oktatási Hivatal, melynek során a 
2011 és 2018 között nappali tago-
zatosként abszolutóriumot szerzett 
hallgatók adatait vizsgálták. A 

kutatásban több adatbázist is ösz-
szevetettek, felhasználták például 
a NAV, az egészségbiztosítási alap-
kezelő, a Felsőoktatási Információs 
Rendszer és a Diákhitelközpont 
adatait is. A fizetési, valamint az 
elhelyezkedési eredményeket ezek 
vizsgálata adta.
A kutatás szerint az alapképzése-
ken végzettek havi bruttó átlag- 
jövedelme 345 468 forint. Legjob-
ban továbbra is az informatikusok 
keresnek, de az államtudományi és 
a műszaki diplomások is 400 000 
forint feletti bruttó bérrel számol-
hatnak. A középmezőnyben a 
gazdasági, a természettudományi, 
az agrár-, a társadalomtudományi 
és a művészeti szakok vannak.

Szomorú tény, hogy a legrosszab-
bul fizető szakmák között továbbra 
is ott van a pedagógusi: itt a bruttó 
átlagkereset 226 077 forint, de még 
a legmagasabb fizetéssel rendelke-
zők keresete sem éri el a 250 000 
forintot. A tanároknál kevesebbet 
csak a művészetközvetítés terüle-
tén diplomázók keresnek: bruttó 
212 830 forintot.
Összehasonlításképpen: a Pro-
fession.hu bériránytűje szerint 
Fejér megyében egy pályakezdő 
kőműves nettó (és nem bruttó!) 
átlagfizetése 242 500 forint, egy 
gyakorlattal rendelkezőé pedig  
300 000. A burkolók nettó bére 
ugyanakkor a 800 000 forintot is 
elérheti a megyében!



11Közéleti hetilap álláspiac
A  H E T I L A P

FEHÉRVáR

Kétszázezer forintos minimálbér a kormányzati cél
A magyar miniszterelnök a Világgazdasági Konferencián beszélt erről

Orbán Viktor szerda délelőtt tartott felszóla-
lásában elmondta, hogy a poszt-Covid- 
szindrómát a gazdaságban el kell kerülni. A 
teljes foglalkoztatottság egy olyan eszköz, 
ami a járvány okozta bizonytalanság ellen 
hat. 

A kormányfő szerint a legfőbb 
kérdés, hogy mikor lesz szuffi-
cites a költségvetés. A kormány 
azzal számol, hogy idén 7,5 
százalékos, míg jövőre 5,9 száza-
lékos lesz a költségvetési hiány. 
Orbán Viktor kiemelte, hogy 
nem érhető el jövőre a 3 százalé-
kos hiány.
A kormányfő szerint egy rugalmas 

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Utazás és költözés is aktuális lehet. Néha úgy utazunk, hogy 
egy helyben maradva is emelkedettebbé válik az életünk. 
Megváltozhatnak elveid, kreatív, eredeti nézeteid kerülhetnek 
előtérbe. Az is lehet, hogy egy utazás kapcsán éled át, ahogy 
megváltozik valamivel kapcsolatban a korábbi hozzáállásod.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ez az időszak nem rólad, hanem inkább arról szól, hogyan 
tudsz ráhangolódni mások érzéseire vagy a természet világára. 
Békét hozhat bölcsességed a rokonok, barátok vagy munkatár-
sak viszálykodásába. Járj nyitott szemmel, és éld meg, ahogyan 
belső mosolyod szeretetteljesebbé teszi a világodat! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Talán nem szokásod, most mégis bölcsen teszed, 
ha belső erőforrásaidat használod, és tudatosan 
koncentrálsz is arra, hogy mibe fektetsz energiát! Jól 
érzed magad most, ha új dolgokat tanulhatsz, hozz 
hát ki minél többet a magadra fordított időből!  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Döntened kell! Mit tartasz a terveid között valóban ideális-
nak? Magánéleti és gyakorlati jellegű kérdésekre nézhetsz rá 
egy jóval magasabb nézőpontból. Vizsgálj mindent úgy, mint 
lehetőséget! Mérlegelj, és légy tudatában, hogy a biztonság 
feladása nem minden nézőpontból látszik kedvezőtlennek! 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ideje érzékenyebbé válnod arra, hogy az emberek nem min-
dig tudják kimondani azt, amit gondolnak, éreznek! Néha 
egyáltalán nem értik, mit miért csinálnak. Ez azért nagyon 
fontos, hogy ne téves elképzelésekkel, ne az elvárásaiddal 
közeledj feléjük, mert az megkeserítheti a kapcsolataidat! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha nehézségeid adódnak, most könnyen elkeseríthet, ha úgy 
tűnik, leküzdhetetlen a probléma. Sem a magaddal szembeni 
agresszió, sem a másokat támadó kommunikáció nem segít, 
ám elképzelhető, hogy megtanulsz ezáltal egy következetes 
stratégiát kidolgozni, ami hosszú távon hasznodra lesz!

Nemzetközi projektek (elsősorban Interreg Transznacionális Programok) menedzselésében jártas, 
tárgyalóképes angol nyelvtudással rendelkező

PROJEKTMENEDZSER
munkatársat keresünk!

A munkáról:
Elsősorban nemzetközi projektek partnerségében fogsz dolgozni olyan projektek fejlesztésén, mint 
például innovációk bevezetése az otthongondozásban, középiskolás diákok vállalkozói ismeretének 
bővítése élményalapú digitális oktatási rendszer segítségével, illetve az 50 év felettiek digitális 
vállalkozói kompetenciájának fejlesztése.

Miért mi?
 Családbarát munkahely és munkatársak: Mindannyian szülők vagyunk, így tudjuk, hogy a megfelelő 
munkavégzéshez otthon rendben kell lennie a dolgoknak. Partnerek vagyunk mindenben.
 Rugalmas munkarend, home office munkavégzési lehetőséggel
 Versenyképes fizetés.
 Remek, fiatal, elkötelezett csapat: Nyitottak vagyunk a változásra, az új szemléletekre, ezért izgatottan 
várjuk, milyen új színt hozol a csapatba! 
 Pozitív hatás a munkánkkal: Fontosnak tartjuk a társadalmi felelősségvállalást, a környezetvédelmet, a 
fenntarthatóságot, ezért projektjeink nagy része ezekhez is kapcsolódik.
 Személyes és szakmai fejlődési lehetőség: Hiszünk abban, ha fejlődik az egyén, abból a vállalat is 
profitál, így maximálisan támogatunk a tanulásban is.
 Utazások:  A projektek megvalósítása során bejárhatod egész Európát a különböző meetingek 
alkalmával.
 Jól megközelíthető iroda: Bázisunk az M7 autópálya közvetlen közelében található, Székesfehérváron.
 Kávé, ásványvíz és jó hangulat az irodában.

További infókat itt találsz rólunk: http://www.kdriu.hu

Mit várunk tőled?
• Nemzetközi projektek menedzselésében szerzett tapasztalat
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt (felsőfok)
• Szervezőkészség, proaktív hozzáállás, csapatmunka
• Nyitottság a fejlődésre, új dolgokra, kihívásokra
• Jó probléma megoldó készség, önállóság

Fényképes önéletrajzodat az alábbi e-mail címre várjuk: szepvol@kdriu.hu

Legyél a KDRIÜ csapatának tagja! 

Ön is felújítaná lakását, családi házát? 
Álmodja meg új otthonát, 
mi pedig megvalósítjuk!

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a 
lakások és családi házak felújítására. 

 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a 
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.

 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint 
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.

 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel 
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve 
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az 
elvégzett munkánkra.

Szolgáltatásaink: 
• kőműves munkák • burkolási munkák • festő-mázolói munkák
• szárazépítési munkák • asztalos munkák • lakatos munkák
• mélyépítési munkák • épületgépészeti munkák • épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük! 
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását! 

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-903 

Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00,  P: 7:30-13:00

megoldást kell találni a kis- és kö-
zépvállalkozások támogatására a 
megváltozó monetáris politika mi-
att: „Teljes foglalkoztatást akarunk, 
de ha nem adunk hozzá eszközöket, 
akkor nem lesz teljes foglalkoztatott-
ság!”

Kétszázezres minimálbér a cél!

A kormányfő elmondta, hogy a 
kormányzati horizonton a két-
százezer forintos minimálbér van. 
Azonban ha ezt hirtelen rázúdít-
ják a vállalkozói szektorra, akkor 
munkanélküliség lesz. A maga-
sabb minimálbérhez forrásokat 

kell adni, vagy adót kell csökken-
teni.

Ötvenezer újabb álláshely

Ma négy és fél millió felett van a 
dolgozók száma az országban, ez 
ötvenezerrel kevesebb, mint 2019 ha-
sonló időszakában. Ezt pótolni kell: 
még ötvenezer újabb álláshelyre van 
szükség – mondta a kormányfő, aki 
szerint a legfontosabb cél, hogy több 
munkahely legyen, mint amennyien 
dolgoznak, mert így mindenki meg-
találhatja a helyét, és ott kellenek a 
munkahelyek, ahol azokra szükség 
van, mert a migráció országon belül 

is rossz dolog. A következő hét év-
ben ez a szempont lesz a döntő.

Visszakaphatják a gyermekesek 
az idei szja-t

A kormányfő véleménye szerint 
a gyerekeket nevelő családokat 
nagyon megviselte a mögöttünk 
hagyott időszak. Orbán Viktor 
bejelentette, hogy ha sikerül elérni 
az 5,5 százalékos növekedést, ak-
kor a gyermeket nevelő szülőknek 
visszaadják a 2021-ben befizetett 
adót. Mindez 550-580 milliárd fo-
rintot jelentene a gyermekes szülők 
számára.
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A részletes projektleírás a város 
honlapján megtalálható. Várják a ter-
vekkel és a kivitelezéssel kapcsolatos 
lakossági kérdéseket, javaslatokat is. 
Ezeket június tizenötödikéig e-mailben, 
a flora.fodor@strabag.com címre lehet 
eljuttatni. A kivitelezéssel, munka-
végzéssel kapcsolatos észrevételek, 
panaszok bejelentését is erre a címre 
kell elküldeni.

Ezt nem lehet elmondani, csinálni kell!

Június tizenötödikéig várják a lakossági véleményeket

Az ernyő hajtogatása az egyik, ha nem a legfontosabb dolog, hiszen ettől függ az ugrás biztonsága!

Balogh Ferenc felszállás előtt még egyszer átveszi az ugrás meghatározó mozzanatait

ring júlia

Megérkezett az igazi nyár! Ki sétára indul, ki 
veszi a futócipőjét, majd nekivág a határnak. 
És van, aki kihasználva a jó időt, ejtőernyős 
hátizsákot kap magára, és irány a magas 
ég! Sokan egyszer teljesítendő kalandként 
tekintenek a tandemugrásra, pedig aki belevág, 
nemigen tudja abbahagyni!

A csömöri Balogh Ferenc már 
gyermekkora óta érdeklődik a 
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Csóborék chardonnay-ja az év zászlósbora

A Csóbor Pincészeté az év zászlósbora és kísérőbora

vaKleR lajos

A Noé-hegyi Szent István Borlovagrend az 
Öreghegyi Közösségi Házban tartotta meg 
hagyományos találkozóját, ahol a borlovagok 
szakmai grémiuma megválasztotta a 2021-es 
esztendő zászlósborát és kísérőborát.

A Székesfehérvár zászlósbora ran-
gos címet ebben az esztendőben a 
Csóbor Pincészet chardonnay bora, 
míg a legjobb kísérőbor elisme-
rést szintén Csóborék kékfrankos 
rozéja érdemelte ki.
Az elismerést Dinnyés Ferenc, a 
Noé-hegyi Szent István Borlovag- 
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Épül a Budapest–Balaton-kerékpárút fehérvári szakasza

l. taKács KRisztina

A Budapest és a Balaton közötti kerék-
páros útvonal Székesfehérvárra bevezető 
szakaszán az előkészítő munkák meg-
történtek, és még ebben a hónapban 
kezdődnek a földmunkák is.

A Székesfehérvárra a Velen-
cei-tó felől bevezető szakasz 
kivitelezési munkálatai meg-
kezdődtek. A kerékpárutat 
teljesen új nyomvonalon ala-
kítják ki: Kisfalud irányából a 
8116-os jelzésű út bal oldalán a 
7. számú főútig. A hetes út alatt 
kerékpáros alauljárót alakí-
tanak ki, védve ezzel a bicik-
lizők biztonságát. Az aluljárót 
követően a hetes út mentén, 
Székesfehérvár irányába a bal 
oldalra építik a kerékpár- 
utat, amely a Nagyszombati út 
csomópontjánál csatlakozik be 
a meglévő kerékpárútba. Az 
aluljárótól a Nagyszombati úti 
csomópontig közvilágítást is ki-
építenek. Emellett kialakításra 
kerül a Székesfehérvár–Bicske- 
vasútvonal keresztezésénél egy 
új átjáró is, illetve az ahhoz 
tartozó közvilágítás. Gondoltak 
az árnyékolásra is: százhar-
minc fát ültetnek a kerékpárút 
mentén.
A bicikliút most  épülő sza-
kaszának teljes hossza 1760 

rend nagymestere és Róth Pé-
ter alpolgármester, tiszteletbeli 
borlovag adta át Csóbor-Kisari 
Lindának, a pincészet borászának: 
„Nagyon jól zártuk ezt az évet! Kiváló 
volt az évjárat is, remek cukorfokkal 
szüreteltünk, kivételes, ropogós savai 
lettek a bornak. Ezek segítettek abban, 
hogy ezzel a chardonnay-val nyerni 
tudtunk!”
A hangulatos találkozón a borlova-
gok elmondták, hogy a koronavírus- 
járvány, illetve a változékony idő-
járás ellenére bizakodóak: bár még 
messze van a szüret ideje, de az 
idei termés is jónak ígérkezik.

tandemugrás iránt, de a körülmé-
nyek sokáig nem engedték, hogy 
beteljesítse álmát. Nemsokára be-
tölti a hetvenedik életévét, de mint 
mondja, a kor nem tesz semmit. 
Nemrégiben úgy döntött, kitanulja 
a művelet csínját-bínját, és levizs-
gázik, hogy egyedül is ugorhasson: 
„Először húsz évvel ezelőtt ugrottam, 
aztán három éve itt, Börgöndön. Akkor 
mondták, hogy lehetőség van megta-
nulni a gyorsított, szabadeséses ejtő- 

ernyőzést. Hát jelentkeztem!” – mesél 
a kezdetekről Balogh Ferenc, akit az 
ugrócsapat csak „Feribának” szólít.
„Aki egyszer ugrik, annak olyan 
élményben lesz része, amit a 
földön nem kaphat meg, semmi-
lyen formában. Ez egy különleges 
dolog.” – állítja Gregorovics Tamás 
ejtőernyős, tandempilóta, aki már 
közel ötezer-ötszáz ugráson van 
túl. Mint mondja, egy-egy civil ug-
ráshoz nincs szükség előképzett-

ségre, a vállalkozó szelleműeknek 
csak egy nyilatkozatot kell kitölte-
niük, mielőtt gépre szállnak. – „Az 
ember a saját egészségi állapotával 
tisztában van, és egy egyszeri ugrás 
egyébként sem annyira megterhelő. 
Én már ugrottam olyan sráccal, aki 
születésétől fogva vak volt. Ugrottam 
siketekkel, illetve olyan emberekkel, 
akiknek különféle végtagproblémáik 
voltak. Zuhanás közben nincs kü-
lönbség, mindenki jól érzi magát!”

méter. A burkolat 3,3 méter 
széles aszfaltburkolat lesz, 
kétoldali szegéllyel, humuszolt 
padkával.
Az előkészítő munkákat, vagyis 
a növényzetirtást, a lőszer-
mentesítést már elvégezték. 
Júniusban megkezdődnek a 
földmunkák, és elindul a hetes 
út alatti aluljáró kialakítása is, 
mely várhatóan három hónap 
alatt készül el.
 A kivitelezést 2022 márciusára 
tervezik befejezni. Az építés 
ideje alatt a 7. sz. főúton jelző-
lámpával irányított, félpályás 
forgalomterelésre kell majd 
számítani. Emiatt jelentős 
torlódás alakulhat ki a fehér-
vári bevezetőszakaszon, illetve 
Székesfehérvárról kifelé, a 
Velencei-tó és Kisfalud irányá-
ba. A terelések életbelépését 
megelőzően a kivitelező rész-
letes tájékoztatást fog adni a 
forgalmirend-változásról.
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Sulisárkányok a Csónakázó-tavon

A Csónakázó-tó idén is ideális helyszínt biztosított az első igazi nyári hétvégén: a diákok, majd 
a felnőttek is remek versenyt vívhattak!

A koronavírus-járvány miatt módosítani kellett az országos kiírást, így az idei verseny a 
területi megmérettetésekkel zárult. Országszerte nagyon sokan űzik ezt a csapatépítésnek is 
kiváló sportágat.

Települések, cégek csapatai is vízre szálltak a fehérvári versenyen. A minimum hat-, maximum 
tízfős legénységeknek kétszáz méteres távot kellett teljesíteniük.

A nagyobbak a korábbi évek tapasztalatit osztották meg azokkal a diáktársakkal, akik most 
először vettek részt ilyen csapatversenyen

A Magyar Kajak-Kenu Szövetség idén is több helyszínen rendezi meg a Sulisárkányt és a 
Sárkányhajó Roadshow-t. Fehérváron visszatérő esemény a látványos csapatsport egy-egy 
versenye.

A cél, hogy a kisiskolásoktól egészen a felnőttekig minél többen kedvet kapjanak a vízispor-
tokhoz. A fehérvári helyszínen a Vitál Club Sportegyesület vállalta a szervezést.

soMos zoltán

Lapáttal és dobverővel a kézben folyamatosan szálltak fel a kikötőben álló sárkányhajókra a fehér-
vári diákok. A Sulisárkány elnevezésű programban négy fehérvári iskola vett részt múlt pénteken.
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Jubileumi TESZ-futás

Kaufer Tamás futóverseny-szervező a koronavírus-fertőzésből felépülve érkezett egy kis kocogásra Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a jubileumi TESZ-futás résztvevőit

A Depónia-futam teljesítői ajándék pólókat kaptakIdén is sokan húztak futócipőt

Tizedik alkalommal futhattak a vállalkozó szelleműek egészségükért és környezetükért

Kovács szilvia

A tavalyi online kihívás után idén újra megren-
dezték a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért 
elnevezésű futóversenyt a környezetvédelem 
világnapjához kapcsolódva. Az ARAK, a Depónia 
Nonprofit Kft. és a város önkormányzata 
összefogásában megvalósuló tizedik, jubileumi 
versenyen a megszokott helyszínen és távokon 
futhattak a nevezők.

A TESZ, vagyis a Tiszta, Egészséges 
Székesfehérvárért elnevezésű futó-
verseny célja a mozgásra, az egész-
séges életmódra nevelés, valamint a 
hulladéktermelés csökkentésének 
és újrahasznosításának népszerű-
sítése volt: „Amikor tíz évvel ezelőtt 
elkezdtük a TESZ-futást, egy hiánypót-
ló programnak gondoltuk, és hagyo-
mányt szerettünk volna teremteni vele. 
Mindig a környezetvédelmi világnap 
környékén rendezzük meg, a környe-
zetre és az egészségvédelemre helyezve 
a hangsúlyt. Tíz év alatt folyamatosan 
nőtt a résztvevők száma, és szerencsé-
re sikerült megtartanunk azt az eredeti 
koncepciót, hogy ne egy eredménycent-
rikus futóversenyt rendezzünk, hanem 
olyat, ahol a család, a munkahelyi 
közösség valamilyen ügy mellé áll, köz-
ben mozog, és akár egy életmódváltás 
is elindulhat!” – mondta el lapunk-
nak Hirt Károly, az ARAK elnöke.
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Az indulók három vagy hét kört, azaz 
4,8 vagy 11 kilométert futottak. Több 
ismert, koronavírus-fertőzésen átesett 
fehérvári is hosszú idő után most 
vállalt be először kisebb-nagyobb 
távot. Ilyen volt Kaufer Tamás 
futóverseny-szervező és Lengyel 
Zsófia egykori parasportoló, a város 
esélyegyenlőségi referense is.

A Depónia körét teljesítők 1,6 
kilométert futhattak, a verseny-
szám nevezési díja egy szét- 
taposott PET-palack volt, ezzel 
is hirdetve a szelektív hulladék-
gyűjtés fontosságát: „Mi vagyunk 
a TESZ-futásból a T betű, azaz a 
tisztaság. A mi feladatunk az, hogy a 
szelektív gyűjtésre, a hulladék meny-

nyiségének csökkentésére rávegyük 
a lakosságot, illetve a termelődő 
hulladékot kezeljük. Valljuk, hogy az 
egészség és a környezet összetartozó 
fogalmak, ezért ezen a versenyen ez 
a kettő együtt jelenik meg!” – fo-
galmazott Steigerwald Tibor, a 
Depónia Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatója.
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Kezdődik a fociünnep!

Fehérvári sikerek a triatlonhétvégén

A Fehérvárból Bolla Bendegúz, Fiola Attila, Loïc Nego és Nikolics Nemanja lehet ott a részben 
hazai rendezésű Európa-bajnokságon

Újra triatlonversenynek adott otthont Székesfehérvár

soMos zoltán

Kovács szilvia

Ilyen még nem volt: tizenegy ország stadionjai- 
ban rendezik a labdarúgó Európa-bajnokságot. 
A tavaly nyárról elhalasztott eseményen Bu-
dapest is otthont ad négy meccsnek, és ismét 
résztvevő a magyar válogatott!

A 2016-os mámort máig nehéz 
feledni! Hogy harminc év után 
kijutott egy jelentős eseményre 
a magyar labdarúgó-válogatott, 
amelyen aztán minden várakozást 
felülmúlva megnyerte csoportját 
és nyolcaddöntőt játszhatott, olyan 
eufóriát váltott ki itthon, amire 
nagyon régen nem volt példa. A 
franciaországi események „hullá-
mai” Fehérvárt is elérték, hiszen a 
Zichy ligetben több ezer szurkoló 
nézte óriási kivetítőn a meccseket, 
és ünnepelte például a portugálok 
elleni döntetlent. Most, öt évvel ké-
sőbb, megint Portugáliával játszik 
a magyar csapat, csak éppen nem 
Franciaországban, hanem Buda-
pesten!
Mindehhez az UEFA forradalmi, 
bár azóta keményen kritizált ötlete 
is kellett. Eddig háromszor fordult 
elő, hogy egy Európa-bajnokságnak 
egyszerre két ország volt a házi-
gazdája, de mindig szomszédos 
országokról volt szó. Bezzeg most! 

Múlt vasárnap ismét triatlonverseny házigaz-
dája volt Székesfehérvár, ráadásul hazai sike-
rekkel! A távokat a versenyzők a Csónakázó- 
tónál, illetve városunkban teljesítették.

Kétszázan csobbantak egyszerre 
a Csónakázó-tóba vasárnap, így 
rajtolt el az Extrememan triatlon-
verseny-sorozat fehérvári megmé-
rettetése. A sportág képviselőire 
először másfél kilométer úszás 
várt, majd negyven kilométer 
kerékpározás következett: a Liget 
sorról indulva az elkerülő felé 
kerekeztek a résztvevők. Végül 
tíz kilométer futással zárták a 
versenyt a résztvevők. 
„Nemcsak az elnevezés, de maga a 
környezet is extrém, hiszen a Csóna-
kázó-tóban hivatalosan nem lehet úsz-
ni, évente egy alkalommal, csak ezen 
a versenyen engedjük meg, hogy hasz-
nálják. A triatlon egy folyamatosan 
bővülő sportága Székesfehérvárnak: 
kisebbek, idősebbek és nagyon sok 
amatőr is űzi!” – mondta Mészáros 
Attila alpolgármester.
A férfiak versenyének eredményé-
ben végül nem volt nagy meg- 
lepetés: az úszásban hatalmas 
fölényt megszerző fehérvári Dévay 
Zsombor teljesített a legjobban: 
„Nagyon örülök, hogy a Csónakázó- 
tóban rendezték meg az úszást! Ott 
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nagy esélyem nyílt a szökésre, ami 
sikerült is, és végig meg tudtam tar-
tani az előnyt az egész versenyen. A 
közelgő Super Sprint Eb-re készülök, 
ebből a szempontból is jó egy ilyen 

hosszabb megmértettetés, ami növeli 
az állóképességet is!”
A versenyen több mint húsz 
fehérvári sportoló vett részt, akik 
az Alba Triatlon SE és a Family 

Tree színeiben indultak. Szépen 
teljesített közülük az albás Berecz-
ki Karina és Punk Adrienn, akik a 
nők között második és harmadik 
helyezést értek el.

Lesz csoportmeccs Szentpétervá-
ron éppúgy, mint a tőle több mint 
három és fél ezer kilométerre fekvő 
Sevillában. A 16. labdarúgó-
Európa-bajnokság minden idők 
legnagyobb tornája, ha a helyszí-
nek számát és földrajzi fekvését 
nézzük. London, Róma, München, 
Baku, Szentpétervár, Budapest, 
Sevilla, Bukarest, Amszterdam, 
Koppenhága és Glasgow egy-egy 
stadionjában rendeznek meccseket. 

A koronavírus-járvány nemcsak az 
Eb időpontját írta át, a helyszínek 
is változtak. Dublin és Bilbao nem-
rég került ki a kalapból, melyben 
Budapest és az új Puskás Aréna 
kezdetektől benne volt.
Persze az, hogy a hazai stadion-
ban Gulácsi Péteréknek szurkol-
hatunk, nem volt evidencia. A 
románok például rendeznek, de 
válogatottjuk nem jutott ki, és ez 
a helyzet Azerbajdzsánnal is. A 

mieinknek is kellett szerencse, de 
a Nemzetek Ligájában jól alakul-
tak a tőlünk független meccsek, 
majd a pótselejtezőn sem kellett 
oda-vissza párharcokat nyerni. A 
végén Szoboszlai Dominik emléke-
zetes góljával, Izland legyőzésével 
meglett a kijutás – sorozatban 
másodszor. Nagy kár, hogy pont a 
gólszerző, a legértékesebb magyar 
játékos nem lehet ott az Eb-n. 
Szoboszlai hosszú sérülésből épül 
fel, nincs bevethető állapotban. 
Nélküle főleg a csapategységben 
és Marco Rossi szövetségi kapi-
tány taktikájában bízhatunk. Így 
is csodaszámba menne az újabb 
bravúr, hiszen a csoportban az 
aktuális világbajnok (Francia- 
ország), Európa-bajnok (Portugá-
lia) és a mindig a világ legjobbjai 
közé számító Németország lesz 
az ellenfél. Erre mondhatjuk: az 
esélyesség terhe nem fogja nyomni 
Nikolicsék vállát…
Ahogy 2016-ban, idén is lesznek 
közösségi meccsnézések városunk-
ban is, és bizonyára sok fehérvári 
a helyszínen is szurkol majd. Július 
15-én Portugália, 19-én Francia- 
ország lesz az ellenfél Budapesten, 
a csoportkör végén, 23-án pedig 
Münchenben lép pályára a magyar 
válogatott.
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06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

10.10 Hangolódjunk az Eb-re! 
Vendég:	Somos	Zoltán

11.10 Hétvégi programajánló
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin 

Vendég:	Németh	László
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
17.10	 Női	vonalak
18.00	 Tabuk	nélkül	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Kiss	György

2021. 06. 18. pénteK

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről.	

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.10 Internetes ügyeink 
Vendég:	dr.	Czenczi	Anikó

09.10 Kedvencek percei 
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

10.10 Mesterségem címere 
Vendég:	Szabó	Adrienn

12.10 Elveszett nemzedék 
Vendég: Aracsi Norbert

13.10 Ügyvédi jótanácsok 
Vendég: dr. 
Berzeviczy	Gábor

14.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	

14.30 Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-	
Kaczur Beatrix

15.10	 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég:	Theisz	György

16.10 Válaszd az életet! 
Vendég:	Czere	
Ambrus Mária

17.10	 A	filmkocka	Vendég:	
Kalmár	Ádám,	Pál	Loránd

18.10 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsa

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.40	 Légzőgyakorlatok	
Persoczki	Gáborral

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária.	

10.10	 Gazdát	keresünk	az	ASKA	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég: Molnár Tamásné

11.10 Ez itt az én hazám! 
Vendég:	Oláh	László	

11.35	 Szabadidőben	
Vendég: Kulcsárné 
Németh Mariann

12.10	 Családőrzők	Vendég:	
Fekete-Cseri	Zsuzsanna,	
Pap	Csilla,	Tornyai	Gábor

13.05 A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss	György

14.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2021. 06. 12. szOMBat

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10	 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

12.10	 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10 Illemtan Vendég: 
Óber	László

14.10 Divatmagazin Vendég: 
Kernya Mariann

15.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek 

Vendég:	Potolák	Gábor
18.00	 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Kiss	György

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán		Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

11.10	 Kézműveink
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég: 

Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi	Attila
18.00	 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10 Egészségszerda 
Vendégek: a Pedagógiai 
Szakszolgálat	
munkatársai

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

10.10 Útravaló
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály	Gyula
14.10 Hangvilla 
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 Szuvenír	Vendég:	

Grósz	Pálma
17.10 Tiszta szex! Vendég: 

Séllei	Györgyi
18.00 Beszéljünk róla! 

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

09.10 Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég: 

Egyed Attila
12.10	 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10 A Városgondnokság 

műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10 Herbarius Vendég: 

Lencsés	Rita
18.00	 Zöldellő	utakon	

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos


