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Életbe lép az új buszmenetrend!

Július tizenhetedikén életbe lép az új buszmenetrend Székesfehérváron. Alapjaiban 
megváltozik a több évtizedes hálózat: kevesebb átszállás, nagyobb járatsűrűség 
és jobb csatlakozási lehetőségek jellemzik majd. Fontos információ, hogy július 
tizenhatodika és harmincegyedike között ingyenes lesz a közösségi közlekedés 
Székesfehérváron. Lapunk középső részében közzétettük az új járatok útvonalait, és 
kétoldalas vonaltérképet is találnak olvasóink a könnyebb tájékozódás érdekében!

Karácsony Gergely a Fehérvár Televízió kérdé-
seire is válaszolt
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Középiskolásokat is díjaztak a TDK-n

Györök György dékán gratulált a díjazottaknak

Farkas szilárd

Az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri 
Konferenciájának helyezettjeit díjazták a 
székesfehérvári Alba Regia Műszaki Karon. 
Érdekesség, hogy az idei volt az első alkalom, 
amikor az egyetemi mellett ifjúsági szekciót is 
szerveztek, vagyis középiskolások is elindul-
hattak a megmérettetésen.

A Tudományos Diákköri Kon-
ferencia lényege, hogy diákok 
tudományos kutatásban vesznek 
részt, erről írnak egy dolgozatot, és 
bemutatják azt.
Nagyné Hajnal Éva egyetemi do-
cens úgy fogalmazott, hogy a TDK 
tulajdonképpen hungarikumnak 
tekinthető, hiszen Magyarorszá-
gon kívül nem nagyon van máshol 
ilyesmi: „Nagyon büszkék vagyunk 
rá, hogy az idei évben először sikerült 
középiskolás szekciót is szervezni. Ez 
sem gyakori Magyarországon. Nagyon 
különböző témakörök fordultak elő: geo-
informatikai, informatikai, villamos- 
mérnöki témák.” 
Györök György, az Óbudai Egye-
tem Alba Regia Műszaki Karának 
dékánja kiemelte, hogy mindig 
nagy öröm, ha a hallgatók olyan 
dolgot is csinálnak a tanulmányaik 
mellett, ami azt bizonyítja, hogy 
elkötelezettek a hivatásuk iránt: 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére

önkormányzati lakás bérbeadására

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön- 
kormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármeste-
re a 432/2021. (VI.4.) kgy. határozatával a közszolgálatban dolgozók lakhatásának elősegítése 
érdekében az alábbi, Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadására Székesfehérvár 
területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

Cím Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Bérleti díj 
(Ft/hó)

Erzsébet u. 4. 1/1. 54 m2 2 összkomfortos 54.000,-

Palotai u.17. tt. 12 55 m2 1 komfortos 49.500,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármeste
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfél 
fogadási időben. Amennyiben az ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel szüne
tel, úgy a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtődobozokban elhelyezve.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. június 30. (szerda) 18:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati 
adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pályázat” 
felirat feltüntetésével. 

A pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: 
www.szekesfehervar.hu. 

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munka-
időben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek meg. 
A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 
22/511-328, vagy a 70/6699-334 telefonszámokon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Karácsony Székesfehérváron
l. Takács kriszTina

Székesfehérvárra érkezett Karácsony Gergely 
miniszterelnök-jelölti előválasztási kampánya 
során, és a Magyar Király Szálló előtti téren 
összegyűlt támogatói előtt beszélt terveiről.

Karácsony szerint a politikusok 
feladata nem az, hogy felülről irá-
nyítsák az emberek mindennapjait, 
hanem az, hogy jelen legyenek, és 
uralkodás helyett szolgálják a közt. 
Kampánybeszédében a közösségi 
közlekedés korszerűsítését, a sze-
génység megszüntetését, az oktatás 
színvonalának és támogatásának 
emelését és a nemek munkaerő- 
piaci megkülönböztetésének eltörlését 
hangsúlyozta. Arra kérte a jelenlévő-
ket, hogy az előválasztáson támo- 
gassák voksukkal miniszterelnök- 
jelöltként, helyi szinten pedig 
Márton Rolandra adják le szavaza-
tukat. A politikus szerint a jelenlegi 
ellenzéki összefogással van esély 
az Orbán-kormány leváltására, ami 
elsődleges célja az ellenzéknek.

„Senki nem kényszeríti őket, hogy 
ilyen módon is megmérettessék magu-
kat, hogy produktumot hozzanak létre, 

de egy ilyen dolgozat mindenképpen 
tiszteletet követel az alkotójának. Most 
még tiszteletnek hívjuk, de később 

szakmai reputációnak nevezzük, és ha 
a hallgatók rákapnak az ízére, akkor ez 
a hozzáállás életre szóló lehet!”

Az esemény házigazdája, Márton 
Roland önkormányzati képviselő 
szerint nekik van a legtöbb esélyük 
az ellenzéki előválasztásokon.  
A téren összegyűlt szimpatizán-
sokról pedig megállapította: „Sokan 
vagyunk, de remélem, hogy nem léptük 
át a járványhelyzetben megengedett 
ötszázas lélekszámot!”
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Változások is lesznek az újraindulás során

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!

Rendkívüli közgyűlés június végén

l. Takács kriszTina

„A jogszabály június tizenötödikétől ismét lehetővé teszi az 
önkormányzatok képviselő-testületeinek, hogy normál eljá-
rásrendben ülésezzenek. Ennek megfelelően várhatóan június 
huszonötödikére rendkívüli közgyűlést hívok össze.” – írta 
közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester.

A veszélyhelyzet különleges jogkört adott a 
polgármestereknek, és ezzel nagy felelősséggel 
ruházta fel a járványhelyzetben a települések 
vezetőit, hiszen a közgyűlés helyett polgármes-
teri jogkörré vált a döntéshozatal: „Igyekeztem 

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.

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

Ismét megtisztították a Nyitra ABC környékét

A hetvenhét évvel ezelőtti borzalmakra emlékeztek

A Székesfehérvári Nosztalgiaklub Egyesület tagjai megint munkához láttak, hogy önkéntes 
akciójukkal rendbe tegyék a Nyitra ABC környékét. A „nagytakarítást”, ami már évek óta 
rendszeres program Öreghegyen, Östör Annamária, a városrész önkormányzati képviselője kez-
deményezte, és a szemétszedéshez és kertészeti munkákhoz szükséges eszközök biztosításával 
is segítette a nyugdíjas önkéntesek munkáját.

Vasárnap délelőtt, a mártírok 
emléknapján, a Fejér megyei 
és székesfehérvári zsidóság 
deportálásának hetven- 
hetedik évfordulóján 
tartottak megemlékezést a 
Mártírok Emlékcsarnokában 
és az Óvoda Utcai Izraelita 
temetőnél. Az elhurcolt több 
ezer fehérvári zsidó közül 
mindössze százharmincegyen 
tértek haza a koncentrációs 
táborokból, száztizen- 
kilencen pedig a munka- 
szolgálatból.                       B. G.
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Távhőszolgáltatási kisokost készített a SZÉPHŐ

Érdemes elérhető helyre tenni a kiadványt, 
hiszen bármikor jól jöhet!

rába HenrieTTa

A cél, hogy a távhőszolgáltatási kisokos segítse 
a zökkenőmentes ügyintézést a SZÉPHŐ Zrt. 
ügyfeleinek.

A következő napokban a kiad-
vány egy példányát minden, a 
távhőszolgáltatást igénybe vevő 
ügyfél megtalálja a postaládájában. 
A távhőkisokos azért készült, hogy 
a szolgáltatást érintő legfontosabb 
ismereteket összegezze az elmúlt 
időszakban beérkezett, visszatérő 
fogyasztói kérdések alapján.
„Azt tapasztaltuk, hogy sok ismétlő-
dő kérdés van, ezért gondoltuk úgy, 
hogy hasznos lehet egy útmutatót, 
egy távhőkisokost készíteni, amit 
az elkövetkező hetekben szeretnénk 
minden kedves ügyfelünknek eljuttat-
ni. Ebben összefoglaltuk a válaszokat, 
igyekeztünk úgy fogalmazni, hogy ezek 
közérthetőek legyenek!” – mondta 
el Szauter Ákos, a SZÉPHŐ Zrt. 
vezérigazgatója.
A fontosabb kérdések között van 
például, hogy hogyan lehet átala-
kításokat végezni a lakáson belül, 
milyen módon kell az ürítést, a töl-
tést kezdeményezni, mi a teendő, 
ha csöpög a radiátor, vagy ha éppen 
zajos, illetve mi szükséges az ügy-
intézéshez, ha adásvétel történt. 
Számos válasz található benne a 
számlázással kapcsolatban is.
„Mi vagyunk az a közszolgáltató, 
amely jelentősen eltér akár a víz-, akár 
az áram-, akár a gázszolgáltatótól, 
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minden döntést lelkiismeretesen és az ezzel járó 
felelősséget átérezve meghozni, Székesfehérvár 
érdekében a rendkívüli jogrend idején is a lehető 
legkörültekintőbben eljárni.” – írta Fehérvár pol-
gármestere, aki tavaly november negyedike óta 
– közgyűlési hatáskörben eljárva – harminchét 
rendeletet alkotott, és hatszázhat határozatot 
hozott. Nem egyszemélyi döntéssel, hiszen eb-
ben az időszakban is többször tartottak online 
frakcióvezetői tájékoztatókat, illetve ülésezett 
a Döntéselőkészítő Munkacsoport is.
„Fontos tanulságnak tartom a jövőre nézve, hogy 
a jogalkotónak érdemes lenne átgondolni, hogyan 
lehet egy esetleges veszélyhelyzet idejére is engedni 
– mondjuk online formában – a közgyűlések 
tartását. Biztos vagyok bene, hogy a jelenleg ismert 
és sok területen használt online technológiák 
használatával kialakítható lenne ennek a fórumnak 
a biztonságos rendje, ami erősíthetné a demokra-
tikus döntéshozatali folyamat érvényesülését még 
ilyen különleges időszakokban is.” – összegezte 
Cser-Palkovics András.
A polgármester bejelentette, hogy az újraindí-
tás feladatai minél hatékonyabb megoldásá-
nak elősegítése érdekében június tizenötödi-
kétől Lehrner Zsolt alpolgármester látja el – az 
eddigi feladatai megtartása mellett – a kulturá-
lis területtel kapcsolatos hatásköröket is.
„Remélem, hogy többet nem kell az elmúlt másfél 
évhez hasonló, ennyire nehéz időszakot megél-
nünk, ám azt gondolom, sokmindent tanultunk is! 
A közösség és az összefogás ereje, a személyes talál-
kozások lehetősége mindenképpen felértékelődött! 
Százezren egy csapatban!” – zárta gondolatait 
Cser-Palkovics András.

mert nem esik egybe a szolgáltatási és 
a számlázási határunk, és ez időn-
ként bonyodalmakat okoz. Nehezebb 
megérteni azt, hogy a belső rendszerre 
igazából nincsen ráhatásunk mű-
szakilag. Ezeket is megpróbáltuk leírni, 
egyszerűen megfogalmazni.” – emelte 
ki Szauter Ákos, majd hozzátette: 
mindenki tájékozódjon a kiad-
ványból igényének megfelelően, 
valamint lehetőség szerint tegye 
elérhető helyre, hiszen nem tud-
ható előre, mikor lesz szükség egy 
gyors válaszra akár ügyfélszolgálati 
időn kívül! Azok számára, akik az 
elektronikus teret részesítik előny-
ben, akár az online kisokos, akár a 
kérdések mindegyike külön-külön 
is elérhető a szolgáltató honlapján, 
a www.szepho.hu oldalon! 
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Macbeth a Tantermi Színházban

Megismételhetetlen pillanatok és hangulatok tárlata

Matuz János kezdeményezése remek lehetőség arra, hogy a fiatalok nívós előadásokon ismer-
kedjenek meg a klasszikusokkal

A múzeumok éjszakáján egyfajta kuriózumként külön tárlatvezetést is tartanak majd a közönségnek

Vakler lajos

ring júlia

Matuz János rendezései mindig tartogatnak 
valamilyen különlegességet. Ezúttal a Tantermi 
Színház című sorozatban Shakespeare Macbeth 
című drámáját állította színre két kivételes 
tehetségű fiatal előadásában.

„A Macbeth a kedvenc Shakespeare- 
darabom. Nagyon alkalmas arra, hogy 
az ember különböző kísérleteket vé-
gezzen vele, annál is inkább, mert van 
benne két nagyon nagy szerep, Macbeth 
és Lady Macbeth, azaz a házas- 
pár szerepe. Régóta szerettem volna 
ezt a darabot diákokkal megcsinálni!” 
– nyilatkozta lapunknak a rendező, 
Matuz János.
Lady Macbeth, az ambiciózus, 
manipulatív feleség szerepében 
Mészáros Kirát láthatjuk, aki egy 
pillanatnyi kétséget sem hagy  
afelől, hogy ebben a szerepben is 
lehet lubickolni: „Lady Macbethet el-
játszani nagy megtiszteltetés, nem volt 
még részem abban, hogy ilyen fajsúlyos 
női karaktert játszhassak. Nagyon 
boldog voltam, amikor Matuz János 
felvetette, hogy csináljuk meg. Ráadásul 
egy kétszemélyes darabot: a kamarada-
rabok nagyon közel állnak a szívemhez! 
Rendkívül intenzívek voltak a próba-
folyamatok: kisebb szünetekkel három 
hónapot rászántunk, de megérte!”

Gőzölgő aszfalt, füstölgő gyárkémény, 
macskát kísérő rendőr, kacér mosolyú nők, 
Weöres Sándor-idézetek – Székesfehérvár 
hatvanas, hetvenes éveit megidéző kiállítással 
emlékeznek a Szent István Király Múzeumban a 
2004-ben elhunyt Kabáczy Szilárd fotóművész 
születésének kilencvenedik évfordulójára.

Nagy Zoltán Péter, a Fejér Megyei 
Hírlap főszerkesztője visszaemléke-
zésével nyílt meg az a helytörténeti 
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Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 10.00-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van eggyel 

nagyobb méret az uraknak!
Férfi ruhák 3-9 XL-ig, 120-260 kg-ig.

ITT A NYÁR,
ITT AZ ÚJ KOLLEKCIÓ:
rövid nadrágok,
pólók, pulóverek, 
esőkabátok, dzsekik,
öltönyök, nadrágok 
és zakók (62-86),
rövid és hosszú 
ujjú ingek (48-62)…

A Macbeth tragédiája kiemeli 
a skót nemes küldetését, hogy 

királlyá váljon felesége, Lady 
Macbeth segítségével. Csengey 

Márton számára ez a szerep 
különleges kihívás: „Kivételes lehe-
tőség és nagy élmény egy ilyen nagy 
alakot megformálni! Matuz Jánossal 
mindig más részét lehet megfogni az 
ilyen előadásoknak, mint ami eleve 
a rendeltetése lenne. Fantasztikus 
élmény, hogy diákoknak, velünk 
egykorú fiataloknak adhatjuk elő, 
és az ő nyelvükön megfogalmazha-
tunk valamit egy Shakespeare-darab 
átiratában!” 

fotókiállítás, mely néhány, a város 
életére jellemző műtárggyal fűsze-
rezve tárja a nézők elé Székesfehér-
vár arculatát a hatvanas, hetvenes 
évekből.
Miszlai Zsolt, a kiállítás kurátora 
a megnyitón elmondta, hogy a 
fotóművész születésének kilenc-
venedik évfordulója alkalmából az 
előző évre tervezett kiállítás többek 
között üzemi képekkel, város- és 
művészi fotókkal, illetve a gyermek- 
kortól egészen az időskorig ad 

összképet Kabáczy munkásságáról, 
egyben a város akkori életéről.
A Székesfehérvár önkormányzatát 
képviselő Lehrner Zsolt alpolgár-
mester felidézte a művész életének 
fontos mozzanatait, állomásait, 
emellett köszönetét fejezte ki a 
múzeum vezetésének és kollégái-
nak azért, hogy az Összetartozunk 
című kiállítás megnyitása után két 
héttel ismét egy értékes és érdekes 
tárlattal rukkoltak elő. Emellett 
reményét fejezte ki, hogy minél 
többen megismerkednek majd a 

város egykori hangulatával: „Azt 
szeretném, ha minél többen eljönnének 
a kiállításra: az idősebbek nosztalgiáz-
ni, a fiatalok pedig egy időutazásban 
részt venni!”
A közel hetven fekete-fehér képet, 
emellett várostörténeti tárgyakat 
és kisfilmeket felölelő tárlat ok-
tóber tizenötödikéig – az érvény-
ben lévő járványügyi előírások 
betartása mellett – a Szent István 
Király Múzeum Országzászló téri 
épületének nyitvatartási idejében 
látogatható.
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Elektromos roller: „Jó lenne, de csak a kerékpársávokban!”

Újabb útfejlesztések indulnak

A megye közlekedési aktualitásairól számoltak be a résztvevők, valamint bemutatták az elektromos rollert is a szakma képviselőinek

gáspár péTer

A Közlekedéstudományi Egyesület Fejér Megyei 
Területi Szervezete huszonhatodik alkalommal 
rendezte meg a hagyományos Közutas Szakmai 
Napot, melyre ezúttal a Sóstó természetvédelmi 
területen található Zöld tanyán került sor. A 
szakmai napon szó volt Székesfehérvár közle-
kedésfejlesztéséről, egyebek mellett az Auchan 
melletti körforgalom korszerűsítéséről, a Móri 
út felújításáról és a tervezett M81-es útról is.

A rendezvényen elsőként Vargha 
Tamás, Székesfehérvár ország- 
gyűlési képviselője köszöntötte a 
résztvevőket, kiemelve, hogy szá-
mos fejlesztés van, aminek kapcsán 
közösen dolgoznak a közutas szak-
ma képviselőivel. Vargha Tamás 
köszönetet mondott munkájukért, 
és arra kérte a szakma képviselőit, 
hogy a jövőben is segítsék tapasz-
talataikkal azokat a döntéseket, 
amelyek a város közlekedésének 
javítását célozzák.
Vargha Tamás szólt a déli összekötő- 
út építéséről is, ami történelmi 
jelentőségű, mert olyan zárványt 
tár fel a vasútállomástól délre, ami 
kimaradt az útkapcsolatokból. 
Kiemelte a Móri út felújítását is, 
amit szívügyének nevezett, hiszen 
korábban Felsőváros önkormány-
zati képviselője volt négy éven 

Könnyen elképzelhető, hogy hamarosan 
megérkeznek a bérelhető elektromos rollerek 
Székesfehérvárra. Cser-Palkovics András hét-
végi, közösségi oldalán megjelent hozzászólása 
alatt már több százan mondták el véleményüket 
az ötletről. Az fmc.hu szerkesztői kiválogatták a 
legérdekesebb hozzászólásokat.

„Legyen-e Székesfehérváron közösségi 
elektromosroller-hálózat?” – tette fel a 
kérdést Cser-Palkovics András. Két 
nappal a polgármester bejegyzése 
után már több mint kétezren sza-
vaztak: ezek alapján ezerhétszáznál 
is többen szeretnék, hogy mielőbb 
legyen e-roller-hálózat a városban. 
Háromszáznál valamivel több 
fehérvári jelezte, hogy nem tartja 
jó ötletnek a bérelhető rollerek 
megjelenését a városban.
A poszt alatt pedig már több száz 
kommentelő mondta el hosszab-
ban-rövidebben véleményét az eset-
leges új közlekedési lehetőségről. A 
kommentelők többsége támogató, 
de sokaknak vannak fenntartásai. 
Balogh Dániel azt írja, hogy „Az 
ötlet jó, de ezzel utólag is foglalkozni 
kell! Nem csak úgy hagyni, hogy min-
denki használja, ahogy akarja. Komoly 
szabályozást és ellenőrzéseket igényel!” 
Ennél valamivel konkrétabb Szé-
kely Nagy Annamária, aki szerint 
„Jó lenne, de csak a kerékpársávokban! 
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Különben ugrándozhatnánk előlük. 
Nizzában is ez van, ők száguldanak a 
gyalogjárdán.”
Faragó Gábornak jó élménye volt 
az ehhez hasonló rollerekkel: „Gár-
donyban az első napon kipróbáltuk 
családilag. Nagyon menő. Szórakozni 
drága, de pikk-pakk eljutni máshová 
nagyon megfelelő.” Ugyancsak a tó 
körüli állapotokról írta azt Gerst- 
már Ágnes, hogy „A Velencei-tó 
körül éppen ma láttam, hogy szanaszét 
dobálva, az út szélén hevertek. Azt 
hiszem, ehhez sem nőttünk még fel!”
Az egyik legérdekesebb hozzászó-
lás pedig éppen egy rollerestől érke-
zett. Komáromy Gabi úgy fogal-
maz, hogy „Amíg nem tisztázott, hol 
szabad és hol nem szabad használni, 
addig ne! Az úthálózat sem mindenhol 
alkalmas rá. A sétálóutcákban sem kel-
lene, én sem megyek oda vele! Maga a 
rollerezés király, de eleve jogsihoz vagy 
KRESZ-vizsgához, valamint sisak-
használathoz kötném!”
Hasonló véleményen van Szili 
Gábor is, aki szerint „A belvárosban 
való közlekedést biciklivel, rollerral, 
elektromos rollerral be kellene tiltani! 
Nagyon sok gyerekes szülő választja 
kikapcsolódásként a belvárost, meg 
amúgy is „tele van élettel”, ezért 
nagyon balesetveszélyes a jelenlegi 
helyzet!”

körforgalomról is, mely ma már 
minden egyes órában gondot okoz 
a székesfehérváriaknak és azok-
nak, akik az M7-esről szeretnének 
a városba jönni. Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője kiemelte, 
hogy meg fog valósulni a két körfor-
galom „turbósítása”, ami segít majd 
abban, hogy gyorsabban áthalad-
hassanak a közlekedők.
Mészáros Attila alpolgármester 
számos fejlesztésről számolt be, 
konkrét időpontokat is említve, töb-
bek között arról, hogy az Auchan 
melletti körforgalom átalakítása a 
tervek szerint jövő tavasszal kez-
dődik. Az intermodális csomópont 
kialakítása kapcsán már a nyár 
közepén sor kerül a közbeszerzés 
kiírására, jövő tavasszal pedig már a 
kivitelezési munka is elindulhat.
„Fontos, hogy össze tudjuk hangolni a 
kötöttpályás közlekedést a közösségi 
közlekedéssel, mindez P+R parkolók 
építésével együtt segítheti a közle-
kedést Fehérváron. A cél, hogy a 
vasúthoz igazodjon egy többségében 
átszállásmentes közösségi közlekedés 
a városban, amivel arra tudjuk buz-
dítani a fehérváriakat, hogy autójuk 
helyett a közösségi közlekedést hasz-
nálják.” – tette hozzá Székes- 
fehérvár alpolgármestere, aki arról 
is beszélt, hogy a szolgáltatóval 
dolgoznak a tömegközlekedés 
gépjárműparkjának megújításán 
is: „A tavalyi évben huszonhárom 
új autóbusz állt be a város tömeg-
közlekedésébe, és közösen dolgozunk 
azon, hogy a dízel buszok helyett a 
zöldmegoldások, az elektromos buszok 
irányába menjünk el. Várhatóan jövő 

év tavaszától tizenkét elektromos busz 
fog majd közlekedni Fehérváron.”
A nap szakmai előadásait Nagy 
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal 
Közlekedési Irodájának vezetője 
nyitotta meg, aki Székesfehérvár 
2020 és 2023 közötti útfejlesztéseit 
ismertette. Az irodavezető olyan 
szabadidős célú fejlesztésekről is 
beszámolt, melyeknek közleke-
dési vonatkozásai vannak – ilyen 
például a palotavárosi szabadidő-
központ átadása, melynek kapcsán 
csomópontfejlesztés valósult meg, 
és kétszáznegyven parkoló épült. A 
felsorolásban helyet kapott a Sóstó 
rehabilitációja is, hiszen a projekten 
belül közúthálózatot is fejlesztettek: 
a Csíkvári úton a harmadik ütem 
most is folyik a Homok sor felújítá-
sával, és negyedik ütemet is előké-
szítenek a maradványösszegekből.
Az irodavezető elmondta, hogy 
zajlik a Móri út felújításának előké-
szítése: a közműveket is kicserélik, 
és bicikliút is épül. A Zichy ligetnél 
körforgalmat alakítanak ki, ami 
sokkal biztonságosabbá teszi a 
kereszteződést. Nagy Zsolt elmond-
ta, hogy a Saára Gyula Útfejlesztési 
Program keretében is több útépítés 
zajlik és fejeződik be, ennek részei 
voltak az öreghegyi útfelújítások 
közül a Fiskális, a Poprádi, a Ho-
monnai út felújítása, a Stomfai, a 
Krasznai és az Udvardi utcák felújí-
tásának előkészítése pedig jelenleg 
is zajlik.
Nagy Zsolt egy újabb, nagyszabású 
útfejlesztésről is beszámolt: forrást 
kapott a város a Budai út felújításá-
ra a Gáz utca és a Király sor között.

keresztül. A tervezett stratégiai 
fejlesztések közül külön szólt az 
M81-es útról és az Auchan melletti 
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Csíki Versünnep kilencedszer Megjelent az Aba-Novák-dosszié

Bakonyi István, Vakler Lajos, Varga Anna, Vida Krisztina és Heinczinger Mika a verseny zsűrijében A beszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy mielőbb rendezni kell az Aba-Novák-örökség sorsát

 Vakler lajos  Vakler lajos

Kilencedik alkalommal rendezték meg a Csíki 
Versünnepet. Idén is több mint száz magyaror-
szági és erdélyi általános és középiskolás fiatal 
mérettetett meg a rangos szakmai zsűri előtt.

Varga Sándor, a kiváló újságíró, a 
Fehérvári Versünnep atyja, kilenc 
éve hirdette meg a székesfehérvári 
találkozó mintájára a székelyföldi 
fiatalok részvételével megrende-
zett versmondó versenyt. Az eltelt 
időszakban egyre több oktatási in-
tézményben gondolták úgy, hogy a 
magyar nyelv ápolásának jegyében 
verssel segítsék a gyerekek nemzeti 
identitásának megőrzését.
A koronavírus-járvány miatt ebben 
az esztendőben is a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban 
rendezték meg a döntőt. Az online 

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban kerek- 
asztal-beszélgetés keretében mutatták be az L. Simon 
László szerkesztésében megjelent Aba-Novák-dosszié 
című kötetet.

A szöveggyűjtemény az Aba-Novák 
Vilmos és Székesfehérvár kapcsolatáról 
szóló cikkeket és esszéket gyűjtötte 
csokorba, kiemelt figyelmet szentelve a 
Magyar-francia történelmi kapcsolatok 
című pannó elhelyezésével kapcsolatos 
vitának – emelte ki a szerkesztő.
Bakonyi István irodalomtörténész, a 
találkozó moderátora megerősítette: a 
jelenkor egyik nagy adósságát törlesz-
ti ezzel a kötettel, hiszen Aba-Novák 
Vilmos pannójának művészeti értékéről 
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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 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493 

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

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

lebonyolítási forma miatt ezúttal 
Facebook-közönségdíjakat is  
lehetett nyerni. Minden kor-
osztályos kategóriában  hirdettek 
első, második és harmadik helyezet-
teket. A verseny szponzorai, valamint 
a Misztrál együttes, a Vörösmarty 
Társaság és Székesfehérvár önkor-
mányzata is adott különdíjakat.
Az eredményhirdetést Heinczinger 
Miklós, a Misztrál zenész-énekese,  
a zsűri tagja színesítette verses- 
zenés betétekkel. A líceumos verseny 
győztese Madarász Mónika lett, aki 
Pilinszky János Milyen felemás című 
versét mondta. A 7-8. osztályosok 
között Maczelka Barnabás bizonyult 
a legjobbnak Weöres Sándor Kutya 
című versével, míg az 5-6. osztályo-
sok versenyét Sándor Petra nyerte 
Kányádi Sándor Tűnődés a csillagok 
alatt című költeményével.

és elhelyezéséről hét évtizede folynak 
szakmai és kultúrpolitika viták.
Az est vendégeként Péntek Imre elmond-
ta: a pannó elhelyezésével kapcsolatos 
vita részletes feltárásán keresztül vilá-
gossá vált, hogy pótolni kell az adóssá-
got, és az esztétikai ürüggyel, valamint 
kiállításrendezési és múzeumszervezési 
indokokra hivatkozva elzárt képegyüttest 
méltó módon kell nyilvánosság elé tárni.
A könyvbemutatón megerősítették: 
Aba-Novák Vilmos, kora korszakos 
jelentőségű festője Székesfehérvárhoz 
fűződő viszonya, az ehhez kapcsolódó 
írások, cikkek, interjúk és esszék fontos 
szerepet kell, hogy kapjanak a művé-
szettörténeti oktatásban, valamint a 
székesfehérvári helytörténet megismer-
tetésében is.



Székesfehérvár 2021. július 17-től érvényes
autóbusz-menetrendjének útvonalai

1 Sóstói bevásárlóközpont
Kassai utca / Nagyszombati utca

Logisztikai Központ

Sóstó út

Szlovák utca

Sóstói bevásárlóközpont

Holland fasor 6.

Holland fasor 15.

Holland fasor / Amerikai fasor

Vásárhelyi úti lakótelep

Ikarus 3. porta

Ikarus 1. porta

Hargitai utca

Batthyány köz

Segesvári utca

Stadion

Sóstói temető

Horvát István utca

Református Általános Iskola

Autóbusz-állomás

György Oszkár tér

Ybl Miklós lakótelep

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Királykút lakónegyed

Olaj utca

Vértanú utca

Álmos vezér utca

Cento utca

Videoton

Máriavölgyi elágazás

Fiskális út / Kassai utca

Vágújhelyi utca

Pöstyéni utca

Körmöci utca

Kassai utca / Nagyszombati utca
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2 Angol utca
Kassai utca / Nagyszombati utca

Angol utca

Holland fasor / Amerikai fasor

Holland fasor 15.

Holland fasor 6.

Sóstói bevásárlóközpont

Őrhalmi szőlők

Domb utca

Juharfa utca

Akácfa utca

Börgöndi út / Akácfa utca

Sárkeresztúri út / Börgöndi út

Széchenyi István utca 113.

Horvát István utca

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Árpád utca

Budai út / Deák Ferenc utca

József Attila utca

Áron Nagy Lajos tér

Széna tér

Királykút lakónegyed

Olaj utca

Vértanú utca

Álmos vezér utca

Cento utca

Videoton

Máriavölgyi elágazás

Fiskális út / Kassai utca

Vágújhelyi utca

Pöstyéni utca

Körmöci utca

Kassai utca / Nagyszombati utca
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Bus line number,
direction

Megálló
Stop

Egyirányú
megálló

One-way

Railway station

Bus network of Székesfehérvár
valid from 17 July 2021

Station of regional
and long distance buses

Ticket office Hospital

stop

Jelmagyarázat Vasútállomás

Helyközi és távolsági
autóbusz-állomás

 / Legend

41

Székesfehérvár autóbusz-hálózata
érvényes: 2021. július 17-től

Autóbusz-
vonal száma,
menetirány

Jegypénztár Kórház
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10 Orsovai utca
Európa Ipari Park

Orsovai utca

Vízaknai utca

Rádiótelep

Szilvamag utca

Jancsár utca

Hosszúsétatér

Autóbusz-állomás

György Oszkár tér

Ybl Miklós lakótelep

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Királykút lakónegyed

Olaj utca

Vértanú utca

Álmos vezér utca

Csucskai utca

Európa Ipari Park

14 Orsovai utca
Európa Ipari Park

Hübner András utca

Beszédes József tér

Palotavárosi tavak

Iparcikk piac

Csapó utca

Autóbusz-állomás

Távirda utca

Gáz utca / Budai út

Zrínyi utca

Király sor / Budai út

Mentőállomás

Szabadkai utca

Adonyi út

Bácskai utca

Pancsovai utca

Berkes Ferenc lakótelep

Zimonyi utca

Köfém lakótelep

13 Csapó utca
Rozmaring utca

Csapó utca

Autóbusz-állomás

Református Általános Iskola

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Gyár utca

Kinizsi utca

Madách Imre utca

Raktár utca

Seregélyesi út / Mártírok útja

Tejüzem

Seregélyesi út 96.

Seregélyesi út 108.

Repkény utca / Seregélyesi út

Zsurló utca

Repkény utca

Zsálya utca

Babér utca

Kamilla utca

Mályva utca

Rozmaring utca

17 Amerikai fasor forduló
Köfém lakótelep

17A Sóstói bevásárlóközpont
Csapó utca

Amerikai fasor forduló

Osztrák utca

Angol utca

Holland fasor / Amerikai fasor

Holland fasor 15.

Holland fasor 6.

Sóstói bevásárlóközpont

Őrhalmi szőlők

Domb utca

Juharfa utca

Akácfa utca

Börgöndi út / Akácfa utca

Sárkeresztúri út / Börgöndi út

Széchenyi István utca 113.

Horvát István utca

Református Általános Iskola

Autóbusz-állomás

Csapó utca

Halász utca

György Oszkár tér

Ybl Miklós lakótelep

Országzászló tér

Áron Nagy Lajos tér

Széna tér

Huba köz

Király sor / Géza utca

Kisteleki utca / Géza utca

Kadocsa utca

Karinthy tér

Karinthy Frigyes utca

Pozsonyi út / Fiskális út

Késmárki utca

Bártfai utca

Fiskális út / Budai út

Titeli utca

Zombori út

Szivárvány Óvoda

Köfém lakótelep

17A

17A

17

17

18  Zone Bevásárlópark    Kórház    Vasútáll.
Autóbusz-állomás   Zone Bevásárlópark

Zone Bevásárlópark

Kertalja utca

Kecskeméti utca

Koppány utca

Berényi út / Tompa Mihály utca

Huba utca

Kisteleki utca / Géza utca

Király sor / Géza utca

Mentőállomás

Kórház

Kinizsi utca

Gyár utca

Vasútállomás

Prohászka Ottokár templom

Református Általános Iskola

Autóbusz-állomás

Halász utca

György Oszkár tér

Szabadságharcos út

Uszoda

Liget sor

Szedreskerti lakónegyed

Bregyó köz

Szent Vendel utca

Fecskeparti lakótelep

Laktanyák

Kertalja utca

Zone Bevásárlópark

19 Videoton Ipari Park   Kórház   Vasútáll.
Autóbusz-állomás   Videoton Ipari Park

Videoton Ipari Park

Tesco

Aszalvölgyi út

Agyag utca

Koppány utca

Berényi út / Tompa Mihály utca

Huba utca

Kisteleki utca / Géza utca

Király sor / Géza utca

Mentőállomás

Kórház

Kinizsi utca

Gyár utca

Vasútállomás

Prohászka Ottokár templom

Református Általános Iskola

Autóbusz-állomás

Halász utca

György Oszkár tér

Szabadságharcos út

Uszoda

Liget sor

Szedreskerti lakónegyed

Bregyó köz

Szent Vendel utca

Fecskeparti lakótelep

Laktanyák

Kecskeméti utca

Agyag utca

Aszalvölgyi út

Tesco

Videoton Ipari Park

9 Videoton Ipari Park   Autóbusz-áll.
Vasútállomás   Kórház   Videoton I. P.

Videoton Ipari Park

Tesco

Aszalvölgyi út

Agyag utca

Kecskeméti utca

Laktanyák

Fecskeparti lakótelep

Szent Vendel utca

Bregyó köz

Szedreskerti lakónegyed

Liget sor

Szent Gellért utca

György Oszkár tér

Halász utca

Autóbusz-állomás

Református Általános Iskola

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Gyár utca

Kinizsi utca

Kórház

Mentőállomás

Király sor / Géza utca

Kisteleki utca / Géza utca

Huba utca

Berényi út / Tompa Mihály utca

Koppány utca

Agyag utca

Aszalvölgyi út

Tesco

Videoton Ipari Park

Csapó utca

Halász utca

György Oszkár tér

Ybl Miklós lakótelep

Országzászló tér

Áron Nagy Lajos tér

Széna tér

Gáz utca / Budai út

Zrínyi utca

Király sor / Budai út

Mentőállomás

Kórház

Madách Imre utca

Raktár utca

Seregélyesi út / Mártírok útja

Szabadkai utca

Adonyi út

Tejüzem

Seregélyesi út 96. 

Seregélyesi út 108. 

Repkény utca / Seregélyesi út

Zsurló utca

Repkény utca

Zsálya utca

Babér utca
Zsálya utca

Repkény utca

Zsurló utca

Repkény utca / Seregélyesi út

Börgöndi elágazás

Murvás utca

Börgönd

16A

16A

16

16 Csapó utca
Börgönd

16A Csapó utca
Babér utca

Székesfehérvár 2021. július 17-től érvényes
autóbusz-menetrendjének útvonalai



23 Hübner András utca
Európa Ipari Park

Hübner András utca

Beszédes József tér

Palotavárosi tavak

Iparcikk piac

Cserepes köz

Jancsár utca

Tóvárosi lakónegyed

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Árpád utca

Budai út / Deák Ferenc utca

Gáz utca / Budai út

Zrínyi utca

Király sor / Budai út

Halesz park

Fiskális út / Budai út

Bártfai utca

Késmárki utca

Pozsonyi út / Fiskális út

Máriavölgyi elágazás

Videoton

Cento utca

Csucskai utca

Európa Ipari Park

24 Jancsár utca
Zsolnai út / Nagyszombati utca

Jancsár utca

Tóvárosi lakónegyed

Református Általános Iskola

Zsuzsanna forrás

Áron Nagy Lajos tér

Széna tér

Huba köz

Király sor / Géza utca

Kisteleki utca / Géza utca

Kadocsa utca

Karinthy tér

Karinthy Frigyes utca

Pozsonyi út / Fiskális út

Rozsnyói utca

Zobori út

Bajmóci utca

Farkasdi utca

Bányató

Lomnici utca / Zsolnai út

Zsolnai út / Nagyszombati utca

25 Jancsár utca
Nyitrai utca / Zobori út

Jancsár utca

Tóvárosi lakónegyed

Református Általános Iskola

Zsuzsanna forrás

Áron Nagy Lajos tér

Széna tér

Huba köz

Király sor / Géza utca

Kisteleki utca / Géza utca

Kadocsa utca

Karinthy tér

Karinthy Frigyes utca

Pozsonyi út / Fiskális út

Késmárki utca

Bártfai utca

Dunaszerdahelyi utca

Érsekújvári utca

Nyitrai utca / Zobori út

26 Orsovai utca
Béla utca

Orsovai utca

Vízaknai utca

Rádiótelep

Szilvamag utca

Jancsár utca

Hosszúsétatér

Autóbusz-állomás

György Oszkár tér

Ybl Miklós lakótelep

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

Királykút lakónegyed

Olaj utca

Vértanú utca

Álmos vezér utca

Cento utca

Videoton

Máriavölgyi elágazás

Köztemető

Bicskei utca

Szeredi utca

Béla utca

31 Jancsár utca
Béla utca

Jancsár utca

Tóvárosi lakónegyed

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Árpád utca

Budai út / Deák Ferenc utca

József Attila utca

Áron Nagy Lajos tér

Széna tér

Huba köz

Király sor / Géza utca

Halesz park

Fiskális út / Budai út

Bártfai utca

Késmárki utca

Pozsonyi út / Fiskális út

Máriavölgyi elágazás

Köztemető

Bicskei utca

Szeredi utca

Béla utca

20 Jancsár utca
Köfém lakótelep

Jancsár utca

Tóvárosi lakónegyed

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Árpád utca

Budai út / Deák Ferenc utca

Gáz utca / Budai út

Zrínyi utca

Király sor / Budai út

Halesz park

Fiskális út / Budai út

Titeli utca

Zombori utca

Szivárvány Óvoda

Köfém lakótelep

21 Jancsár utca
Köfém lakótelep

Hübner András utca

Beszédes József tér

Palotavárosi tavak

Iparcikk piac

Csapó utca

Autóbusz-állomás

Református Általános Iskola

Horvát István utca

Bárándi utca

44 Csapó utca
Jancsár utca

Csapó utca

Autóbusz-állomás

Távirda utca

Gáz utca / Budai út

Zrínyi utca

Király sor / Budai út

Mentőállomás

Kórház

Kinizsi utca

Gyár utca

Vasútállomás

Prohászka Ottokár templom

Tóvárosi lakónegyed

Jancsár utca

41 Csapó utca
Szalontai utca

Csapó utca

Autóbusz-állomás

Távirda utca

Gáz utca / Budai út

Zrínyi utca

Király sor / Budai út

Mentőállomás

Kórház

Kinizsi utca

Gyár utca

Vasútállomás

Prohászka Ottokár templom

Horvát István utca

Sóstói temető

Stadion

Segesvári utca

Batthyány köz

Hargitai utca

Maroshegyi Óvoda

Szilvamag utca

Nagyszebeni utca 9.

Tordai utca

Aradi utca

Rádiótelep

Nagyváradi utca

Brassói utca 88.

Torockó utca

Nagybányai utca 24.

Szalontai utca

Székesfehérvár 2021. július 17-től érvényes
autóbusz-menetrendjének útvonalai



941 Csapó utca   Vasútállomás   Szalontai utca
Vasútállomás   Csapó utca

Csapó utca

Autóbusz-állomás

Távirda utca

Budai út / Deák Ferenc utca

Árpád utca

Vasútállomás

Prohászka Ottokár templom

Horvát István utca

Sóstói temető

Stadion

Segesvári utca

Batthyány köz

Hargitai utca

Szilvamag utca

Nagyszebeni utca 9.

Tordai utca

Aradi utca

Szalontai utca

Nagybányai utca 24.

Torockó utca

Brassói utca 88.

Nagyváradi utca

Rádiótelep

Vízaknai utca

Orsovai utca

Vízaknai utca

Rádiótelep

Szilvamag utca

Batthyány köz

Segesvári utca

Stadion

Sóstói temető

Horvát István utca

Vasútállomás

Prohászka Ottokár templom

Református Általános Iskola

Autóbusz-állomás

Csapó utca

61 Szeredi utca
Rozmaring utca

Szeredi utca

Béla utca

Kassai utca / Nagyszombati utca

Körmöci utca

Pöstyéni utca

Vágújhelyi utca

Fiskális út / Kassai utca

Pozsonyi út / Fiskális út

Késmárki utca

Bártai utca

Dunaszerdahelyi utca

Érsekújvári utca

Nyitra utca / Zobori út

Érsekújvári utca

Dunaszerdahelyi utca

Fiskális út / Budai út

Adonyi út

Tejüzem

Seregélyesi út 96.

Seregélyesi út 108.

Repkény utca / Seregélyesi út

Zsurló utca

Repkény utca

Zsálya utca

Kamilla utca

Mályva utca

Rozmaring utca

63 Hernád utca
Rozmaring utca

Hernád utca

Iszkaszentgyörgyi elágazás

Bébic utca / Új Csóri út

Száva utca / Új Csóri út

Bodrogi utca

Régi Csóri út

Hármashíd

Hosszú temető

Szent Gellért utca

György Oszkár tér

Autóbusz-állomás

Református Általános Iskola

Prohászka Ottokár templom

Vasútállomás

Gyár utca

Kinizsi utca

Madách Imre utca

Raktár utca

Seregélyesi út / Mártírok útja

Tejüzem

Seregélyesi út 96.

Seregélyesi út 108.

Repkény utca / Seregélyesi út

Zsurló utca

Repkény utca

Zsálya utca

Kamilla utca

Mályva utca

Rozmaring utca

ÚJ AUTÓBUSZ-MENETREND
ISMERJE MEG A RÉSZLETEKET
A SZEKESFEHERVAR.HU/UJMENETREND
OLDALON!

Székesfehérvár 2021. július 17-től érvényes
autóbusz-menetrendjének útvonalai
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A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Bejelentkezés: 22/500-300

www.mentahaz.hu • info@mentahaz.hu

EEG-ENG-EMG vizsgálatok és 
epilepszia szakrendelés a Mentaházban!

Az EEG vizsgálat az alábbi betegségek diagnosztizálását segíti:
• epilepszia
• alvászavarok
• fejfájások és agy ödémával járó betegségek
• agyvelőgyulladás bizonyos vírus által kiváltott formája okán

Az ENG többek között alkalmas az alábbi betegségek igazolására:
• alagút szindrómák
• perifériás neuropátiák
• ideg-izom átmenet betegségek
• ideggyök károsodások
• traumás idegsérülés

Az EMG vizsgálat alkalmas a(z):
• különböző eredetű bénulások, izomsorvadások vizsgálatára
• idegfelépülés fokának megítélésére
• gerincvelői mozgató idegsejtek betegségének kimutatására
• környéki idegek és izmok betegségeinek feltárására
• az izmok saját betegségei, 

izomgyulladással járó kórképek megállapítására

Felnőtt és gyermek epilepszia szakrendeléseinken 
Dr. Szarvas Brigitta neurológus főorvos, epilepszia specialista és  

Dr. Deák György gyermekneurológus fogadja a pácienseket.

Adománnyal ismerték el munkájukat

Folyamatosan működik az online időpontfoglaló

Fejfájás, torokfájás, orrfolyás a delta variáns jellemző tünete

Az megyei önkormányzatnak nem az első felajánlása volt a mostani. Minden évben rendszeres 
támogatói a Mentőállomásnak.

szabó Miklós bence

Félmillió forintos adománnyal köszönte meg 
az Országos Mentőszolgálat Fejér Megyei 
Szervezetének járvány alatti helytállását 
a megyei önkormányzat. Klímaberende-
zés, íróasztal és tévékészülék is szerepel a 
felajánlásban.

Az adományt a vezető mentőtiszt 
köszönte meg. Ahogy Reszegi Imre 
fogalmazott: „Nagy megtiszteltetés, 
hogy a megyei közgyűlés támogatásá-
ból időről időre javíthatjuk a Mentő- 
állomás felszereltségét, most pedig a 

A fenti tünetekről számolnak be leggyakrab-
ban az új típusú koronavírus delta variánsá-
val fertőzöttek.

Tim Spector, a koronavírus 
okozta betegség tüneteit vizsgáló 
kutatás vezetője szerint a delta 
variáns a fiatalabbaknál legin-
kább súlyos náthához hasonlít 
– írja az MTI a BBC hírportálja 
alapján. Lehet, hogy nem érzik 
nagyon betegnek magukat, de 
fertőzhetnek, és kockázatnak 
tehetnek ki másokat.
A brit egészségügyi szolgálat 
szerint a koronavírus-fertőzés 
klasszikus tünetei, a köhögés, a 
láz és a szaglás vagy az ízérzé-
kelés elvesztése háttérbe szorul-
tak. Spector a lapnak elmondta, 
hogy egy telefonos alkalmazáson 
keresztül több ezer fertőzött által 
beküldött adatok alapján ezek 
most kevésbé gyakoriak: „Május 
eleje óta figyeljük a leggyakoribb 
tüneteket az applikáció használói 
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körében, és azt látjuk, azok meg-
változtak a korábbiakhoz képest.” 
Úgy tűnik, a változások a delta 
variánshoz köthetők, amit Indiá-
ban azonosítottak, és amelynek 
a számlájára írható jelenleg az 
Egyesült Királyságban azonosított 
esetek kilencven százaléka.
A láz elég gyakori, de a szaglás és 
az ízlelés elvesztése már nincs az 
első tíz tünet között. A kutatók 
úgy vélik, ez sok probléma forrása, 
mivel a fiataloknál egyébként is 
enyhébbek a tünetek. Súlyosabb 
náthának és furcsa, rossz közérzet-
nek tűnik az egész, de fontos ott-
hon maradni és tesztet végeztetni!
Az Imperial College London több 
mint egymillió angol résztvevővel 
készítette a React című tanul-
mányt, amikor az országban még 
a brit variáns volt az uralkodó. A 
klasszikus tünetek mellett a hi-
degrázást, az étvágytalanságot és 
az izomfájdalmat tartják számon 
a leggyakoribbak között.

Mindenki, aki érvényes regiszt-
rációval rendelkezik, tud oltásra 
időpontot foglalni, és ehhez nem 
kell semmilyen külön SMS-érte-
sítésre várni. Pfizer-, Sinopharm 
és korlátozott mennyiségben még 
Szputnyik oltás is foglalható. 

Egyes oltópontokon Janssen- és 
Moderna-vakcina is elérhető. 
AstraZenecát már nem lehet 
foglalni. Az érvényes regisztráció-
val rendelkező, még be nem oltott 
12-18 évesek is automatikusan 
tudnak foglalni Pfizer-oltást.

komfortjának javítását is megcélozhat-
tuk!”
„Az elmúlt időszakban a járványügyi 
védekezésből az egészségügyi dolgozók, 
köztük a mentők vették ki leginkább 
részüket.” – erről már a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke beszélt. Molnár 
Krisztián hozzátette: adott esetben 
naponta több ezer vonulást kellett 
végrehajtaniuk az állomás dolgozó-
inak. Ezért gondolta úgy a megyei 
önkormányzat, hogy kényelmi 
eszközökkel segítik a mentők 
munkáját, és köszönik meg eddigi 
helytállásukat.
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A méhek gyógyító ereje

Antal István a jó gazda gondosságával teszi a dolgát

A házban biztosított a gyógyulni vágyók kényelme is

Vakler lajos

Három esztendeje, 2018 májusában avatták fel 
az ország legnagyobb apiterápiás központját 
Székesfehérváron. Antal István méhészmester 
egyedülálló házában a méhek gyógyító erejét 
tapasztalhatják meg az érdeklődők.

Az apiterápia a méhek által elő-
állított anyagok gyógyító célú 
felhasználását jelenti. Ősidők óta 
alkalmazzák megelőzésre és egyes 
betegségek kezelésére egyaránt. 
A szó tehát a méhészeti termékek 
– méz, virágpor, propolisz, méh-
pempő, méhméreg – gyógyító célú 
felhasználását jelenti.
A felhasznált méhészeti termé-
kek koncentráltan tartalmazzák a 
növények hatóanyagait, ezáltal nagy 
mennyiségben biztosítják a szer-
vezet működéséhez szükséges lét-
fontosságú anyagokat. Rendszeres 
fogyasztásuk így segíti az egészség 
megőrzését és az immunrendszer 
erősítését.
A méhészeti termékek fogyasztásá-
ról és egyéb felhasználásáról számos 
történelmi, írásos forrás tesz tanú- 
bizonyságot, bár maga a név későbbi 
időkből származik, az apis – méh – 
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Tettvágyad erős lehet a héten, de semmilyen jelentős ese-
mény nem befolyásolhatja a hangulatodat és a lehetőségei-
det! nem  érdemes most erőltetned a dolgok előremozdu-
lását, inkább próbáld több szempontból megvilágítani azt, 
aminek már nagyon szeretnéd látni a változását! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ami eddig nem nagyon mozdult az életedben, az 
most végre megindul. Figyelj oda, hogy ilyenkor az 
ember túlzott erővel szeretné pótolni a lemaradást, s 
ha ebbe a hibába esel, elképzelhető, hogy ffeszültségek 
keletkeznek a környezetedben! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Őrizd meg a bátorságodat és az állhatatosságodat, 
még akkor is, ha kimerültél a hosszú küzdelemben, 
amit a vágyaid valóra váltása ügyében vállaltál! 
Lehet, hogy most egy kicsit magányosnak érzed 
magad, de a siker biztos, tarts ki!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Fenyegetve érzed magad, és szeretnél megszabadulni a 
korlátozások alól? Csapdában érzed magad, vagy azt, hogy 
tétlenül vesztegelsz? Ez az érzés most átcsaphat valamiféle 
kényszerített változásba, ám inkább érdemes arra figyelned, 
hogyan épülhetnél abban a helyzetben, ahol éppen állsz!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Könnyen visszaüthet, ha túlságosan ragaszkodsz 
a gyakorlati úton elérhető eredményekhez! A 
magánéletedben és a munkádban a figyelmedet a 
kockázatok kötik le, így bizonytalanná válhat egy 
költözés vagy a munkahely megváltoztatása is.  

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Hallgass a belő hangodra! Folyamatosan érkeznek 
a változás és a sszeretet varázshullámai az életedbe.
Légy kreatív, ne félj megmutatni saját eredetisé-
gedet, mert egészen új élethelyzetet teremthetsz 
magadnak!

2021. június. 17. – június. 23.

ÁCS, TETŐFEDŐ, 
BÁDOGOS 
•  zsindelyezés
•  széldeszkázás
•  szegőelemek cseréje
•  ereszcsatorna javítása, cseréje, 

takarítása
•  tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
•  beázások javítása
 06-30/919-4694

SzakképzETT 

  mESTErEk 

alpin- 
technikával.  

kedvező 
árak!és  a terápia szó összetételéből. A 

méhek a kaptárban mikroszkopikus 
méretben választanak le darabokat 
a mézből, a propoliszból, a virágpor-
ból, így apró darabok keringenek a 
ház légterében, és a légzőszerveken 
keresztül jutnak be a szervezetbe.

Antal István apiterápiás házában 
jelenleg tizenkét méhcsalád hetven 
kilónyi tiszta tömegű egyede segíti 
a gyógyulni vágyókat. A szakember 
a méhészkedéssel és a környezet-
védelemmel kapcsolatos ismeret-
terjesztő előadást és bemutatót is 

tart a vendégek külön kérésére. Ez 
kiváló kikapcsolódás gyerekeknek 
és felnőtteknek, családoknak, nyug-
díjas- és munkahelyi közösségeknek 
egyaránt. A birtokon méhészke-
déshez használt különféle eszközö-
ket, családi örökségből származó 
különleges tárgyakat is láthatnak az 
érdeklődők.

A terápiában sincs korhatár: a gyere-
kektől a felnőtteken át az idősekig 
bárkinek jó szívvel ajánlható a keze-
lés, mely alkalmanként egy órán át 
tart. A ház a méhek aktív idősza-
kában, tavasztól őszig, többnyire 
májustól szeptemberig tart nyitva, 
a periódust azonban jelentősen 
befolyásolja az időjárás.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában inkább barátokra, és nem annyira szerelemre 
volna szükséged! Rendben van, ha most nem szívesen 
bonyolódnál semmilyen párkapcsolatba, ám arra figyelj, 
hogy az álmaid ne menjenek el melletted, úgy, ahogyan az 
útmenti fák észrevétlenül suhannak álmodozásunk közben!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Anyagi értelemben mostanában nagyobb változásra 
számítasz. Anyagi sikereid kívánságaid szerint ala-
kulnak, ám nagyon fontos, hogy az ehhez szükséges 
lépéseket most ne halogasd! Jó idők járnak, élj a 
belső energiáiddal, mert külső megerősítésben lesz 
részed! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha nem kérik a segítségedet, ne akarj minden- 
áron megvédeni valakit! Néha a puszta jelenlé-
ted adja a támogatást a szeretteid bátorságának. 
Tartózkodj az érzelmi zsarolástól, főleg akkor, 
ha egy szorult helyzetből szeretnél kimene-
külni! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nagyon fontos odafigyelned arra, hogy minden, amit 
teszel, lelkiismeretes legyen! Óvakodj attól, hogy 
másokban bűntudatot kelts, miközben  érvényesülni 
szeretnél! Ragyogó ötleteid vannak, ám a szokásosnál 
jobban figyelj a részletekre!

Bak 12. 21. – 1. 20.

A nagy ő után kutatsz, éppen ezért az most a felada-
tod, hogy észrevedd: nem a tökéletes megvalósulás 
hoz életszagot és boldogságot, hanem ha elfogadod, 
amit a szíved súg! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ne felejts el a gyakorlati segítségnyújtás 
közben magadra is gondolni! Bár adni jó, 
figyelj  oda a benned lévő szükségletekre, így a 
benned lévő harmónia tartós marad!

Kovács Zoltán sportigazgató a Fraditól érkező Marcel Heisterrel
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Jönnek a parkett ördögei!

Örmény ellenfél, német érkező

A felnőttek mellett a juniorok is megmutat-
hatják latintánctudásukat Fehérváron

soMos zoltán

soMos zoltán

Június tizenkilencedikén az év egyik legrangosabb 
és leglátványosabb versenyét hozza el a Laguna 
Kulturális és Táncsportegyesület Székesfehérvárra. 
A XIX. Lászlóvill-kupa tíztánc felnőtt és junior latin 
ranglistatáncversenynek a Köfém Sportcsarnok lesz 
az otthona.

A koronavírus-járvány miatt tavaly 
elmaradt rendezvényt idén nagy 
várakozás övezi mind szervezői, mind 
indulói oldalról. A honi versenytánc 
tíztáncos élmezőnye várhatóan fellép a 
királyok városában: előzetesen három-
száznál is több párossal számolnak a 
házigazdák.
„A járvány alatt sokan befejezték 
pályafutásukat, de vannak, akik csak 
szünetet tartottak, és nemrég újra edzésbe 
álltak. Ezen tényezők kihathatnak majd a 
végeredményekre is.” – mondta Szilner 
Tibor, a Laguna művészeti vezetője, a 
verseny szervezője.
A házigazda egyesületet négy páros 
képviseli majd, a legmagasabban jegy-
zett Szilner Konrád és Szelecki Vivien 
a felnőtt versenyen mutatja be tudását. 

A Mol Fehérvár Ausztriában edzőtáborozik, készülve 
az új szezon feladataira. Ezek között szerepel az első 
ízben kiírt Európa-konferencialiga nevű nemzetközi 
sorozat.

Az UEFA kedden kora délután tartotta 
az Európa-konferencialiga első selejte-
zőkörének sorsolását. Ennek alapján 
az örmény Ararat Jereván lesz a MOL 
Fehérvár FC ellenfele július nyolcadikán 
és tizenötödikén. A tervek szerint az 
első mérkőzés lesz Sóstón, a visszavágó 
pedig Jerevánban. Az UEFA tájékoztatá-
sa alapján a selejtezőmérkőzéseken nem 
lehetnek jelen vendégszurkolók.
A csapat megerősítésén dolgozó klub-
vezetés szerdán jelentette be, hogy az 
előző három idényben a nagy rivális, 
bajnok Ferencváros csapatában szereplő 
német védő, Marcel Heister Fehérváron 

Új kézilabdapálya épül a Zentaiban 

A Magyar Kézilabda Szövetség támogatásával, a Köfém SC pályázatával, valamint önkormány-
zati összefogással valósul meg a fejlesztés

Farkas szilárd

Kézilabdapályával bővül a Zentai úti Általános 
Iskola. A munkálatok három héttel ezelőtt 
kezdődtek, az új tanév kezdetén pedig a 
gyerekek birtokba is vehetik a pályát. A be-
ruházás megközelítőleg nyolcmillió forintból 
valósul meg.

Három hét múlva készül el a szab-
vány méretű pálya, ami az iskolai 
testnevelésórák mellett az után-
pótlás edzéseinek ad majd helyet: 
„Nagyon vártunk már erre a beruhá-
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zásra, ami a pandémia miatt csúszott. 
Szerettük volna, ha a gyerekek még eb-
ben a tanévben láthatják a kész pályát, 
de szeptemberben is ugyanolyan nagy 
öröm lesz nekik!” – mondta Kukucs-
ka Márta, a Zentai Úti Általános 
Iskola igazgatója.
Mészáros Attila alpolgármester 
elmondta, hogy a városban egy 
időben két kézilabdapálya is ki-
alakításra kerül: „Az egyik a Zentai 
Úti Általános Iskolában épül jelenleg, 
a másik pedig a Corvinus Egyetem 
székesfehérvári campusa mellett.”

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

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

A Lászlóvill-kupa a magyar bajnokság 
után legnívósabbnak számító ese-
mények, a ranglistaversenyek sorába 
illeszkedik, és hagyományai alapján is 
garantálja a nézők remek szórakozását.

folytatja pályafutását. A huszonnyolc 
éves játékos a klub második nyári 
igazolása a cseh középhátvéd, Michael 
Lüftner után.
Közben pedig az Európa-bajnokságon is 
láthattunk már fehérvári játékosokat a 
pályán: az észak-macedón válogatottban 
Muszliu, a magyarban pedig Fiola és 
Nego kapott szerepet. Pontszerzésnek 
egyikük sem örülhetett, az osztrákok, 
illetve a portugálok a papírformának 
megfelelően legyőzték esélytelenebb 
ellenfelüket.
A mieink szombaton Franciaország-
gal találkoznak Budapesten, az sem 
lesz könnyebb meccs! A világbajnok 
franciák, akik Németország legyőzésével 
kezdték a tornát, a müncheni meccs 
után a Velencei-tó mellé tették át fő- 
hadiszállásukat, és Gárdonyból utaznak 
majd a Magyarország és Portugália elleni 
csoportmeccseikre, a Puskás Arénába.



  A Vörösmarty Rádió műsora június 19-től 25-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

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

2021. 06. 20. Vasárnap 2021. 06. 21. Hétfő 2021. 06. 22. Kedd 2021. 06. 23. szerda 2021. 06. 24. CsütörtöK

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 a foci-Eb-
re!	Vendég:	Somos	Zoltán

11.10 Hétvégi programajánló 
Vendég: Ocsenás Kati

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	és	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 Limonádé
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. 25. 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

09.00 Kedvencek percei 
Vendég:	dr.	Paál	Csaba

10.00 Mesterségem címere 
Vendég: Piros Edit

11.00 Dojo önvédelmi és távol-
keleti	művészeti	magazin	
Vendég:	Rétlaki	Gábor

12.00	 Vendégünk	Somogyi	
Zoltán dandártábornok, 
a	Székesfehérvárra	
települő	Közép-európai	
Többnemzeti Hadosztály-
parancsnokság 
törzsfőnöke

13.00	 Tűzoltók	órája	Vendég:	
Koppán Viktor 

14.00 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

16.00 Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor

17.00 Filmkocka Vendég: 
Kalmár Ádám és 
Pál	Loránd

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08:45	 Légzésgyakorlatok	
Persoczki	Gáborral

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10	 Gazdát	keresünk	a	
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban 
élő	kutyáknak	és	
macskáknak Vendég: 
Krepsz	Gyöngyi

11.10 Ez itt az én hazám! 
Vendég:	Oláh	László,	
Ruff Tamás

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	Vendég:	
Bodonyi Dániel 

18.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2021. 06. 19. 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

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

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	és	Sasvári	
Csilla	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

10.10 Útravaló 
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	és	Sasvári	
Csilla	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 a 
Pedagógiai	Szakszolgálat	
munkatársaival

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

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

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	és	Kiss	György	
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	és	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10 Útravaló
16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10 Barangoló Vendég: 

Tarsoly Péter
18.00	 Zöldellő	utakon	

Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora június 19-től 25-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
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00:00 Képes hírek
07:00 A hét hírei 
07:20 A szomszéd vár 
07:55 Fehérvári beszélgetések – 

Vakler Lajos vendége Gervain 
Judit osztályvezető főorvos 

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

archívumából
09:30 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 A szomszéd vár 
11:30 Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából – ismétlés 
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:25 Farmerzseb 
15:55 Pozsonyi Imre: Zuhanás 

az emlékekbe
16:35 Egészségempórium 

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

Sasvári Csilla vendége az 
Alba Regia Táncegyesület 
művészeti vezetője, Majoros 
Róbert és művészeti 
menedzsere, Majoros Andor

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 – ismétlés
21:00 Lélek született
21:25 Arany János-est I-II. rész
23:00 Híradó – ismétlés
23:00 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 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Portrék a Királykúton (2017)
 Vendég: L. Simon László
16:35 Egészségempórium 

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

– Vakler Lajos vendége 
Petőcz András költő

18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör 
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 Kezdőkör – ismétlés
21:35 Honvéd7 – ismétlés
22:05 Művészeti sikerek
22:35 Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Paletta 
07:50 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Petőcz András költő

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 Erfán Ferenc-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 VIII. Varga Sándor 

Verstábor – Misztrál-est 
21:35 Az év virága a pipacs – 

Centenáriumi megemlékezés 
és fotókiállítás

21:55 Léptei nyomában 
virágok nyíljanak!

22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek 

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Családőrzők 
07:50 Snooker magazin 
08:05 Fehérvári beszélgetések 
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 – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:25 Seuso-kedd – a 

szabadbattyáni 
épület feltárása

16:35 Egészségempórium 
családoknak 

17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – a hírmagazin
18:30 Tűzzel-vassal fesztivál 

Vendég: Szenczi Jánosné, 
a Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete elnöke

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:30 Fehérvári látogatás 

Hradec Královéban
20:55 Áprily Lajos emlékezete
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek

2021. 06. 25. pénTeK

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Bajnokok városa 

07:50 Köztér

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 – ismétlés

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:20 Géniuszok kézfogója

16:35 Egészségempórium 

családoknak 

17:00 Híradó

17:20 Úton

17:50 Hírek

17:55 Városrészek titkai

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Városrészek titkai – ismétlés

21:00 Úton – ismétlés

21:30 Vértes vitéz – Vizi László 

Tamás előadása

22:20 Esti koncertek a Zichy 

Színpadon (2015)

22:45 Híradó – ismétlés

23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 20. 17:55 Vakler Lajos vendége Gervain Judit főorvos

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Köztér
07:55 Nálatok mizu?
09:00 Agrárinfó
09:30 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak 
09:40 Együtt magazin 
10:10 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kű Lajos, az Aranycsapat 
Alapítvány elnöke

10:40 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– Vakler Lajos vendége 
Szarvas József sebész  

11:40 Paletta magazin 
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó 
13:00 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 

– Sasvári Csilla vendége 
Takács Rupert

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 A szomszéd vár
19:40 Arany János: Az eperfa alatt
20:15 Fülöp Zoltán: Szívvel, hittel!
20:50 Székelyderbi
21:40 Esti koncertek a Zichy Színpadon
22:05 Hírek – ismétlés
22:10 Képes hírek 

00:00 Képes hírek
07:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
08:00 Snooker magazin 
08:10 Kezdőkör
09:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
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 Nálatok mizu?
14:50 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 Gervain 
Judit osztályvezető főorvos

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Játékos kékfestés
20:10 Belvárosi kóstoló
20:45 Fricsay Richárd 

Katonazenekari Fesztivál
22:30 A hét hírei – ismétlés
22:50 Képes hírek


