
Építik a kerékpársávot 
a Kiskút útján

Elektromos buszok 
Fehérváron

Közéleti hetilap
FEHÉRVÁR

Szimulátorokon 
tanulnak műteni

Indulnak a nyári 
programok!

2022.07.07.

Fehérvár Televízió

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fagyiban a nagyok között!



2 KözéletFeHéRVÁR 2022.07.07.

Építik a járdát és a 
kerékpársávot a Kiskút útján

Összesen öt munkaterületet vettek át a kivitelezők Székesfehérváron az elmúlt hónapban. A 
napokban elkezdődött a munka a Kiskút útján is. Várhatóan jövő év márciusában lesz kész az új 
járda és a kerékpársáv.

Novák Rita, PaPP BRigitta

Régóta várt fejlesztés indult meg Felső
városban: a Kiskút útján a bevásárlóközpont 
felé gyalogosan kijutni csak az út mellett 
lavírozva lehet, ami nem biztonságos. De 
már közel a megoldás: a napokban átadták 
a kivitelezőnek a területet, sőt az előkészí
tő munka is elkezdődött. Építőanyagok is 
kerültek már ki az érintett szakaszra.

Ha pedig építőanyagok: korábban 
a különböző közösségi felületeken 
többen aggodalmukat fejezték ki 
a Gugásvölgyi záportározó Gödör 
utcai szélén lerakott vasbeton csö-
vek és elemek miatt. Az aggódók 
attól tartottak, hogy Székesfehér-
vár fontos vízgyűjtőterületén indul 
építkezés. Az ott ideiglenesen 
lerakott építőanyagok azonban 
a Kiskút útján elindult fejlesztés 
előfutárai voltak: Székesfehérvár 
egyik legfontosabb záportározója 
biztonságban van.
A Kiskút útján most elindult beru-
házás nagyjából félmilliárd forintba 
kerül, és 2023 márciusára fejeződik 
be: „Itt egy nagyobb munka folyik, hi-
szen az árkok átrendezésével, áthelye-
zésével több helyen csapadékcsatornát 
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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!

Elköszöntek Barlabás 
Andrástól

Kezdik az utak építését az 
Alba Arénánál

Ideiglenes parkolók a Prohászka úton

Így néz ki most a magasból az épülő Alba Aréna

Az önkormányzati tulajdonban lévő terület murvás, zúzott köves feltöltést kap a felső réteg 
eltávolítása és szintezése után, így novembert követően parkolóként könnyítheti meg a vasút
állomásra tartó és a környéken lakó autósok dolgát

kovács szilvia

CserPalkovics András polgármester és Bóka 
Viktor címzetes főjegyző szerdán a Városházán kö
szönte meg Barlabás András távozó önkormányzati 
képviselő elmúlt időszakban végzett munkáját. 

Barlabás András a Momentum jelöltjeként 
szerzett mandátumot a fehérvári ellenzéki 
összefogás listájáról a város közgyűlésében. 
A júliusi testületi ülésen jelentette be lemon-
dását. Távozását követően a Helyi Választási 
Bizottság adja majd ki a mandátumot az el-
lenzéki listán szereplő jelöltek közül annak, 
akit a négypárti szövetség megnevez.

Egyelőre nincs csúszás, így a tervek szerint 
jövőre már lehetnek meccsek és koncertek az új 
sportcsarnokban.

Fél évvel az építkezés megkezdése 
után helyzetjelentést tett közzé az 
Alba Arénáról Vargha Tamás. Szé-
kesfehérvár országgyűlési képviselő-
je a közösségi oldalán publikált rövid 
videóban elmondja, hogy a munká-

Megkezdődött a Prohászka és a Kaszap István 
utca sarkán lévő terület tereprendezése, mely
nek eredményeképpen ideiglenes parkolók 
jönnek létre a jövőben, ezzel is tehermentesítve 
a Vasútállomás környékét. A munkaterület 
átadására szerdán került sor.

Fontos feladat a Prohászka úton 
és a Vasútállomás környékén a 
parkolási gondok csökkentése és a 
forgalombiztonság növelése, ezért 
az önkormányzat által korábban 
megvásárolt területen most ideigle-
nes parkolókat alakít ki a Város-
gondnokság.
Molnár Tamás, a városrész önkor-
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latok a tervek szerint haladnak, így 
jövőre már koncerteket, kiállításokat 
és jégkorongmeccseket is rendezhet-
nek az új sportcsarnokban.
Százhatvanan dolgoznak a terüle-
ten, ahol a napokban megkezdődik 
a környező utak építése. Ennek 
köszönhetően hamarosan a Budai 
út felől is el lehet majd jutni az 
Alba Ipari Zónába.

is kell építenünk, valamint az áthelye-
zett árkoknál profilelemeket építünk 
be, hiszen burkolt árkok lesznek.” – 

Folyamatosan bővül a kerékpárút-hálózat

Az elmúlt hónapban további négy munkaterületet is átvettek a kivitelezők Székes
fehérváron: az uniós projekt keretében épülő kerékpárutak kivitelezése kezdődött 
meg. A Rákóczi úton kerékpáros nyomokat jelölnek ki, a Berényi úton már zajlik a 
járda és a kerékpárút építése, a Piac téren elválasztják a járdát és a bicikliutat, a 
Mátyás király körúton pedig irányhelyes kerékpársávok épülnek. Ez a négy beruházás 
összesen háromszázmillió forintba kerül, és ősz végére készül el.

mondta el lapunknak Nagy Zsolt, a 
Polgármesteri Hivatal Közlekedési 
Irodájának vezetője.

mányzati képviselője lapunknak 
elmondta: jelenleg a környék 
parkolási nehézségeinek enyhítése 
a cél, ezért az üres területet, ahol 
száz-száztíz autó fér el, most így 
hasznosítják. A tereprendezés a 
szerdai munkaterület-átadás után 
megkezdődhet. A Városgondnok-
ság szakemberei a tervek szerint 
november harmincadikáig végez-
nek a munkálatokkal.
Az előzetes tervek szerint ingyenes 
parkolók megközelítése az Erkel 
utca felől nem lesz lehetséges, csak 
a Kaszap István utca felől lehet 
majd behajtani. A területet szik-
kasztóárkokkal, illetve korlátokkal 
fogják majd körülhatárolni.
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A Vörösmarty Rádióban elhangzott polgármes
teri interjú elérhető a QRkód beolvasásával!

RomháNyi aNikó

Kelle beruházásokat leállítani a költség
csökkentés miatt? Mely területeken lesz 
áremelkedés Fehérváron? Marade el 
városi rendezvény a nyár folyamán? Szé
kesfehérvár aktuális gazdasági helyzetéről 
beszélt a múlt héten a Vörösmarty Rádió
ban CserPalkovics András. A polgármes
ter egy különleges felhívással is fordult a 
fehérváriakhoz.

Az önkormányzati közszolgál-
tatásoknak a jelen gazdasági 
helyzetben is működniük kell, a 
fehérváriak nem maradhatnak 
fűtés, meleg víz, szemétszállí-
tás, ivóvízellátás, közvilágítás, 
közösségi közlekedés nélkül. 
Az árak folyamatosan emelked-
nek: például tavaly a fehérvári 
uszoda villamosenergia-beszer-
zése huszonhatmillió forint volt, 
idén, a rezsivédelem nélkül már 
százharmincötmillió forint, amit 
a városnak kell kigazdálkodnia. 
A közvilágítás idén egymilliárd 
forintos többletköltséget jelent. 
A korábbi ötmilliárd helyett 
tizenhétmilliárd forintos becsült 
értéken tudja a Széphő besze-
rezni a távhő-, valamint a me-
legvíz-szolgáltatáshoz szükséges 
gázt az októbertől induló gázévre, 
ebben az esetben azonban jó hír, 
hogy ezen a területen működik az 
állami támogatás rendszere.

Rajtunk is múlik, mennyi pénzből 
gazdálkodhat a város!

Szeptember végétől már tizenkét elektromos autóbusz és a szükséges töltők emelik a városi 
közösségi közlekedés színvonalát
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Szolgálatba állnak az elektromos buszok
kovács szilvia

Két elektromos autóbusszal gazdagodott Székes
fehérvár. Az új buszokat, valamint az összesen 
tizenkét járműből álló, teljes flotta számára 
alkalmas töltőinfrastruktúrát szerdán mutatták be 
a Volánbusz telephelyén. A Zöldbuszprogram kere
tében további tíz hasonló, környezetkímélő jármű 
áll forgalomba a városban a nyár folyamán.

Halk, kényelmes és környezetbarát 
elektromos autóbuszok állnak csü-
törtöktől a székesfehérvári közösségi 
közlekedés szolgálatába. A Volánbusz 
telephelyén szerdán mutatták be az első 
két buszt és a teljes, tizenkét járműből 
álló flottához kialakított töltőket. A fej-
lesztés a HUMDA Zrt. által koordinált 
Zöldbuszprogram keretében valósult 
meg, melynek során a városban gyártott 
elektromos Ikarus autóbuszok szolgál-
ják majd a helyi közlekedést.
Érzelem és hagyomány összekapcsoló-
dik, hiszen Székesfehérváron helyben 
gyártott Ikarus buszokat adunk át, 
melyek mostantól a környezetbarát 
közösségi közlekedést szolgálják – 
emelte ki Székesfehérvár polgármestere 

A legutóbbi közgyűlésen ezért 
is kellett díjemelésről dönteni – 
emelte ki a polgármester a havon-
ta jelentkező rádiós interjújában. 
A beszélgetés során elhangzott: 
augusztus elsejétől emelkedni 
fognak a parkolási díjak, a közte-
rület-használat, a temetkezés és a 
Hiemer-ház bérleti díjai. Emellett 
a papíralapon váltott buszjegyek 
és bérletek ára is, a polgármester 
azonban megerősítette: elektro-
nikus vásárlás esetén továbbra is 
kétszáznyolcvan forintba kerül 
egy jegy és a havi diákbérlet is. 
Nem emelkednek a közétkeztetés 
díjai, a szociális és költségtérí-
téses önkormányzati lakások 
bérleti díjai és a szociális gondo-
zás díja sem. Az önkormányzat 
nem csökkenti az Alba Regia 
Ösztöndíjak, az időskorúak támo-
gatása és a születési támogatás 
összegét sem, és nem kell díjat 
fizetni a bölcsődei gondozásért 
sem – közölte Cser-Palkovics 
András, hozzátéve, hogy bizo-
nyos fejlesztéseket ugyanakkor át 
kell ütemezni: egyelőre kérdéses 
a Krasznai utca felújítása, az 
intermodális közlekedési központ 
teljes körű fejlesztése, és elha-
lasztják a megújuló buszhálózat 
és -menetrend bevezetését is. Az 
előkészítő munka azonban nem 
áll meg, a bővítendő hálózathoz 
kapcsolódó pihenőhelyek, busz-

megállók kialakítása folytatódik, 
sőt az elektromos buszok is 
folyamatosan érkeznek Fehérvár-
ra. Az új csalai járat bevezetése 
is megtörténik a nyáron, hiszen 
a Depónia kiköltözése miatt erre 
mindenképpen szükség van.
A Vörösmarty Rádióban elhang-
zott, hogy a költségcsökkentés 

Mi is segíthetünk!

Különleges felhívás is elhangzott a Vörösmarty Rádióban. CserPalkovics András 
azokhoz fordult, akik eddig bérbe adták lakásukat, de nem engedték a lakóikat 
bejelentkezni, illetve azokhoz, akik hosszú évek óta itt élnek, de még nem fehér
vári lakosok: „Ha szeretnének segíteni a városnak, annyit kell tenniük, hogy be-
jelentkeznek! Az összes állami, önkormányzati elszámolásnál ennek jelentősége 
van, ugyanis az állandó lakosságszámból indulnak ki. Ha ez a szám csökken, 
mert kiköltözés van, de közben nem jelentkeznek be az itt élők, akkor hiába va-
gyunk a városban száztíz-százhúsz ezren, akik itt élünk, és hiába százötvenezres 
a napközbeni népesség, csak kilencvenöt-kilencvenhat ezer fő után kapjuk meg 
a támogatásokat, és ez alapján számolják ki az adóerő-képességünket is. Tehát 
nem mindegy, hogy tíz-tizenöt ezer ember bejelentkezik-e fehérvári lakosnak 
vagy sem! Az egyénnek ez kis adminisztrációt jelent, de terhet nem, a másik 
oldalon viszont óriási bevételre tesz szert az önkormányzat!”

A polgármester arról is tájékoztatást 
adott a Vörösmarty Rádió hallgatóinak, 
hogy a dzsesszfesztivál, a FEZEN és a 
megszokott júliusi, augusztusi progra
mok nem maradnak el, újra élettel töltik 
meg Fehérvárt, várják a városlakókat és 
az idelátogatókat egyaránt!

köszöntőjében, aki egyben köszönetét 
is kifejezte a beruházásban résztvevő 
partnereknek: „Nagyon kevés olyan 
családot találunk ebben a városban, akinek 
valamilyen kapcsolata ne lett volna az 
Ikarusszal akár munkavállalóként, akár 

pedig Ikarus buszt használóként. Köszönet 
mindazoknak, akik hittek benne, hogy a 
jelenben és a jövőben is tudunk még itt 
gyártott buszokat a fehérvári közösségi 
közlekedésben forgalomba állítani!” – tette 
hozzá Cser-Palkovics András.

Az Ikarus több évtizedes buszterve-
zői és -gyártói tapasztalatára építve 
fejlesztette és készíti az elektromos 
meghajtással működő városi autó-
buszait. A környezetbarát, gazdasá-
gos, alacsony üzemeltetési költségű, 
tizenkét méter hosszú buszok alacsony 
padlós kialakításúak, nyolcvanhat fő 
szállítására alkalmasak, és egy töltéssel 
akár háromszáz-négyszáz kilométert is 
meg tudnak tenni.
„A vállalat ma már kizárólag elektromos 
buszokat gyárt és fejleszt belföldre és 
külföldre egyaránt. Pestszentlőrincen több 
mint három hónapja működnek buszaink, 
de Kaposváron is lehet velük találkozni, ám 
amire legalább ennyire büszke vagyok, hogy 
a legfejlettebb piacon, Németországban is 
több városban forgalomba állították őket!” – 
mondta el lapunknak Széles Gábor, az 
Ikarus vállalatcsoport elnöke.
A további tíz elektromos autóbusz – 
több ütemben – szeptember végéig 
áll forgalomba. Az első két járművel 
csütörtöktől már találkozhatnak a 
helyi közlekedésben a székesfehérvá-
riak, a 43-as és a 44-es járat útvonalán 
közlekednek majd.

nem befolyásolja az öreghegyi 
útfejlesztési program, a multi-
csarnok, az Alba Airport vagy 
éppen a kórházfejlesztés folyta-
tását, az iskolafelújításokat, és 
a Köztársaság mozi, az Auchan 
melletti körforgalom, a Móri út 
és a déli összekötőút építése is a 
terveknek megfelelően zajlik.
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Kikiáltó invitálta királyi kézforgóra a belvárosba érkezőket szombat délután. Két év szünet után 
tért vissza Fehérvárra a népszerű Királyok a belvárosban című rendezvénysorozat.

Szombaton két óriásbábot – Barbarossa Frigyest és III. Béla királyt – valamint egy királyi 
kézfogót is láthattak a járókelők a Városház téren

A kézfogót a Fiori Musicali Együttes kísérte zenével 

Az Országalma mellett idézték fel azt a történelmi eseményt, amikor 1189ben Barbarossa 
Frigyes legidősebb fia, VI. Frigyes sváb gróf eljegyezte III. Béla lányát, Konstanciát. Az esemé
nyen először láthatta a közönség Barbarossa Frigyes németrómai császár óriásbábját, mely 
hamarosan Schwäbisch Gmündbe költözik városunk ajándékaként.

A programsorozat a következő hétvégén is folytatódik: július kilencedikén, szombaton Géza fejede
lem, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre vonul fel és mutatkozik be a Fő utcán. Az óriásbábokat 
ezúttal a Fejér Baranta egyesület tagjai kísérik a Fő utcán, akik bemutatókat is tartanak.
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Szombaton különleges esemény vezette be a Királyok a belvárosban című rendezvénysorozatot: 
egy olyan óriásbábbal találkozhattak a Városház téren a járókelők, amely csak ezen az eseményen 
volt látható. Barbarossa Frigyes németrómai császár óriásbábja hamarosan Schwäbisch Gmündbe 
költözik, Fehérvár ajándékaként német testvérvárosunk számára.

Királyok a belvárosban

Harminc éve testvérvárosi kapcsolatban

Német testvérvárosunk július nyolcadika és tizedike között ünnepli testvérvárosi 
kapcsolatainak kerek évfordulóit – a koronavírusjárvány miatt egy év csúszással. 
Schwäbisch Gmünd és Székesfehérvár 1991ben kötötte meg a testvérvárosi szerző
dést, és a két város az elmúlt harminc évben kulturális, sport, gazdasági, civil és 
oktatási területen is kiváló együttműködést épített ki. Az évtizedeken átnyúló kap
csolatot 2021ben Székesfehérváron ünnepelték meg, 2022ben pedig Schwäbisch 
Gmünd látja vendégül városunkat.
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A Vasvári Nemzetközi Színjátszó Fesztiválon a Mesteremberek a fesztivál legjobb előadása lett

Az örökség című darabot legközelebb július hetedikén este nyolckor láthatja a nagyérdemű a 
Velence Teátrumban

A megállapodás aláírásával Székesfehérvár csatlakozott a Szent István 2025 programsorozathoz
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Taroltak a fehérvári színjátszók!

Megszületett a megállapodás
Székesfehérvár csatlakozik a Szent István 2025 programsorozathoz

Novák Rita

Nagy sikert arattak a fehérvári színjátszók a 
hétvégén megrendezett Vasvári Nemzetközi Szín
játszó Fesztiválon. A Szabad Színház, a különböző 
fehérvári függetlenekből verbuválódott Örökség 
csoport és a Prospero Színkör szinte minden lé
tező díjat hazahozott a hétvégi találkozóról, mely 
egyben nemzetközi minősítőfesztivál is volt.

Aktuális darab Az örökség: 
Schwechtje Mihály drámájában 
olyan hagyományos értékek, 
mint az emberség, a becsület és 
a tisztesség kerülnek szembe az 
érzéketlenséggel, a kegyetlenség-
gel és a felelősségvállalás teljes 
hiányával. Somos Ákos akkor 

Székesfehérvár városa csatlakozik a Szent István 
2025 programsorozathoz, melyet az államala
pítás 1025dik évfordulója tiszteletére, István 
király örökségének méltó ápolására indított a 
Magyar Polgári Együttműködés Egyesület és az 
Emberi Méltóság Tanácsa Egyesület. Az erről szóló 
megállapodást szerdán a Nemzeti Emlékhelyen 
rendezett sajtónyilvános eseményen írták alá.

A Magyar Polgári Együttműködés 
Egyesület és az Emberi Méltóság 
Tanácsa Egyesület 2020-ban ötéves 
programsorozatot hirdetett Szent 
István 2025 néven, az államalapítás 
1025. évfordulójára való előké-
születként, államalapító magyar 
királyunk életművének megismer-
tetésére és további kutatására. A 
kezdeményezés legfőbb célja az 
uralkodó teljes szellemi örökségé-
nek újrafelfedezése azzal a szán-
dékkal, hogy a nemzeti önbecsülés-
re, a tudásszomjra és a magyarság 
valós történetének bemutatására 
irányuló törekvések egyesüljenek.
A programsorozat minden évének 
saját tematikája van, mely Szent 
István örökségének egy-egy elemé-
re irányítja a figyelmet. E tematikus 
programok érintik a király állam- 
és egyházszervező tevékenységét, 

döntötte el, hogy megrendezi a 
darabot, amikor látta azt a szerző 
interpretálásában. Az örökség 
most elhozta a Vasvári Nemzet-
közi Színjátszó Fesztivál fődíját, 
ráadásul a szakmai zsűri arany mi-
nősítéssel címkézte fel az előadást.
„Az első előadás óta rengeteg csodá-
latos élményt éltünk meg közösen, 
a vasvári fesztivál pedig bizonyos 
értelemben ennek a betetőzése volt. 
Nem azért, mert megnyertük a fődíjat, 
hanem a zsűri értékelése miatt: 
szinte mindent visszakaptam, mindent 
visszahallottam tőlük, amit ebben a 
darabban szerettünk volna átadni, 
megmutatni.” – összegezte Somos 
Ákos, az Örökség csoport vezetője.

A Szabad Színház Mesteremberek 
című előadása a Fesztivál legjobb 
előadása díjat nyerte el. Aktuális 
ennek a darabnak a témája is, de a 
mondanivaló sokkal könnyedebb 
formában jelenik meg a színpadon. 
A fergeteges vígjáték is arany minő-
sítést kapott, a darabban nyújtott 
alakításáért Szabó Miklós Bence – 
aki egyben lapunk munkatársa is – 
színészi különdíjat vehetett át.
A Szabad Színház művészeti veze-
tője a zsűri értékelésére a legbüsz-

kébb: „A természetességet emelték ki, 
azt, hogy tulajdonképpen egy komédiát 
láttak, de nem eljátszott, hanem megélt 
produkciót, megélt helyzeteket.” – 
hangsúlyozta Nagy Judit.
Cseh Kata és Balogh Mihály mind-
két darabban játszik. Ők A legjobb 
női alakítás és A legjobb férfi ala-
kítás díját hozták haza. A Prospero 
Színkör A dög című előadása bronz 
minősítést kapott, Czellner Péter 
pedig elhozta A legjobb férfi epizód-
alakítás díját.

a Szent Korona jelentőségét, Szent 
István nemzetiségekhez fűződő 
viszonyát és külpolitikáját is.
Székesfehérvár közgyűlése június 
24-i ülésén döntött úgy, hogy a 
város csatlakozik a programso-
rozathoz, és közösen dolgozik a 
kezdeményezőkkel annak megvaló-

sításán. A szervezők kiállításokat, 
kulturális rendezvényeket, tudo-
mányos konferenciákat terveznek a 
Kárpát-medencében.
Az erről szóló együttműködési 
megállapodást Gellén Márton, a 
Magyar Polgári Együttműködés 
Egyesület főtitkár-alelnöke, Lomni-

ci Zoltán, az Emberi Méltóság Ta-
nácsa Egyesület elnöke és Cser-Pal-
kovics András, Székesfehérvár 
polgármestere írták alá szerdán 
délután a Nemzeti Emlékhelyen.
A polgármester a megállapodás 
kapcsán elmondta, hogy a város 
a magyar történelem bölcsője, az 
együttműködési megállapodás 
pedig arról szól, hogy a feleket és 
az államalapításban fontos szerepet 
játszó helyszíneket felkészítse a 
méltó emlékezésre. 
Lomnici Zoltán, az Emberi Mél-
tóság Tanácsa Egyesület elnöke 
szerint az együttműködés leg-
fontosabb célja, hogy a Szent Ist-
ván-napi ünnepkörben Budapest 
és Debrecen mellett Székesfehér-
vár is megfelelő szerepet kapjon. 
Fontos, hogy a város elnyerje azt a 
méltó rangot, ami mindenképpen 
megilleti, és ami korábban egy 
kissé a háttérbe szorult: „Hang-
súlyozni kell, hogy az államalapítás 
szent királyunk műve, és ebben 
központi szerepe volt Fehérvárnak. 
Ezt kötelességünk tudomásul venni, 
és ennek megfelelően átalakítani az 
ünnepkört úgy, hogy abban a város-
nak megfelelő szerepe legyen!”
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Modern, változó belmagasságú, különleges megvilágítású kiállítóteret hoznak létre, ahol a 
látvány mellett a koronázóváros történelmi nagyjait is bemutatják

A cél, hogy minél inkább érzékelhető legyen a mai ember számára is az egykori koronázóbazili
ka monumentalitása és jelentősége 

A megmaradt kövek segítségével rekonstruálják az épületrészleteket
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Jövő nyáron nyílhat meg a kőtár
Vargha Tamás országgyűlési képviselő szerdán 
beszámolt a felújítás jelenlegi állásáról: a volt 
Köztársaság mozi 2023 nyarán kőtárként és 
kutatóintézetként nyit majd meg.

„Igazán szerencsések vagyunk mi, 
fehérváriak, hiszen sikerült elérnünk, 
hogy három és fél milliárd forintból 
megújulhasson ez az épület, melynek a 
II. világháború előtti fehérvári építészet 
egyik legjelesebb alkotója, Hübner Tibor 
volt a tervezője. Az ő nevéhez olyan 
fontos közintézmények megálmodása kö-
tődik, mint a Barátság Háza – mely ere-

HORVÁTH SÍRKŐ
AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK

AJÁNDÉK VÁZÁKKAL, AJÁNDÉK VÉSÉSSEL,

Hétvégén is hívható telefonszámaink:
20/9756-229; 20/325-3391; 22/200-363

Egyeztetés után sírkertünket megtekintheti.
(Érv.: 2022.07.31-ig, illetve a készlet erejéig!)

KOMPLETTEN 550.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL, 

10 ÉV GARANCIÁVAL!

 Horváth Sírkő

Rekordszámú diákbérlet fogyott

Minden eddiginél több diákbérletet adtak el – a cél, hogy minél többen válasszák a városi 
közösségi közlekedést, így tovább csökkenne az utak terhelése a csúcsidőszakokban

„Májusban több mint tízezer, egész pontosan 
10 442 helyi diákbérlet fogyott Fehérváron, 
eddig tehát szépen igazolódnak a várakozása-
ink a kétszáznyolcvan forintos diák havibér-
letek kapcsán!” – adta hírül közösségi oldalán 
CserPalkovics András polgármester. Ez a bér
letszám a járványt megelőző adatokhoz képest 
két és félszeres, a járvány idején eladottakhoz 
képest pedig négyszeres növekedést mutat.

„Fontos leszögezni, hogy a múlt héten 
bejelentett díjemelések kizárólag a 
papíralapon vásárolt jegyekre és 
bérletekre vonatkoznak, tehát aki 
online vásárolja meg a diákbérletet, az 
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továbbra is kétszáznyolcvan forintért 
teheti ezt meg! Szeretnénk, ha minél 
többen a lehető legköltséghatékonyabb 
és környezetbarátabb módon, tehát 
elektronikusan váltanák meg jegyeiket 
és bérleteiket, ez az árkülönbség is 
ezt a célt szolgálja!” – magyarázta a 
polgármester.
Cser-Palkovics András hozzátette: 
„Bízom benne, hogy az eddigi tendencia 
folytatódik, és a havi átlagban eladott 
9454 diákbérlet mennyisége tartható 
lesz. A program 2023-as folytatásáról 
ősszel dönt majd a közgyűlés, de az ed-
digi tapasztalatok nagyon kedvezőek!”

detileg hadtestparancsnokságnak épült 
1937-ben – vagy a Zichy liget sarkán a 
Magyar Nemzeti Bank székesfehérvári 
fiókja, vagy az egykori bérház, mely ma 
a Magyar Külkereskedelmi Banknak ad 

otthont.” – emelte ki Vargha Tamás.
A kőtárban jelenleg belsőépíté-
szeti munkák zajlanak, a felújtás 
és az átalakítás a terveknek meg-
felelően halad.
A beruházás célja egy olyan 
kulturális és információs pont 
kialakítása, mely a székesfehér-
vári Nemzeti Emlékhelyhez 
kapcsolódva bemutatja annak 
történelmi, társadalmi, földrajzi 
és építészeti jelentőségét, továbbá 
megfelelő munkakörülményeket 
biztosít a történészek, régészek, 

művészettörténészek, muzeológu-
sok és időszaki kutatók részére.
Az épület alatt háromszázötven 
négyzetméteres pinceszint létesül, 
ahol az értékes kőanyagok és a 

kutatóintézet iratanyagai kapnak 
helyet, valamint ruhatárat és mos-
dókat is kialakítanak. A földszin-
ten lesz a hajdani nézőteret idéző, 
négyszáz négyzetméter alapterü-
letű, változó belmagasságú, íves 
falú kiállítótér, mely a bazilika 
alapítójának, Szent Istvánnak az 
alakját és az alapítás időszakát 
idézi meg. A kiállításon kívül lesz 
itt egy könyvtár, rendezvények-

nek helyet adó tárgyaló, foglalkoz-
tatótér, továbbá egy kutatóintézeti 
irodaegység.
Az első emeleti kiállítás időrend-
ben mutatja majd be az egymást 
követő két gótikus építési perió-
dus jellegzetességeit. A második 
emeleten lesz egy múzeumpeda-
gógiai foglalkoztató, valamint a 
prépostság és a bazilika kutatás-
történetét bemutató tárlat.



7Közéleti hetilap egészség FeHéRVÁR

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a. Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
• Főszerkesztő: Wéhli regős dóra • teleFon: 22 516 100 • az e heti lapszáM szerkesztője: l. takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, 
nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: MediaWorks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: alba-hír kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 30 000 példányban • issn: 2061-2273

Jól halad a kórházbővítés!

Elismerést kaptak a fehérvári mentőkSzimulátorokon tanulnak műteni

A munkálatok várhatóan a jövő év végén fejeződnek be

A ResQ Székesfehérvár Alapítvány minden évben elismeri azok munkáját, akik kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak a székesfehérvári mentőállomáson

Novák RitaszaBó miklós BeNce

Vargha Tamás országgyűlési képviselő rövid 
videóban adott helyzetjelentést a Szent György 
Kórházban zajló munkákról, az új belgyógyá
szati tömb építésének állásáról.

A kórház fejlesztésének most zajló 
ütemében közel tizenkétmilliárd fo-
rintból egy új belgyógyászati tömb 
épül. A beruházásnak köszönhe-
tően az új épületben száztizenkét 
ágyon folyik majd az onkológiai, 
pulmonológiai és infektológiai el-
látás – hallható abban a videóban, 
amelyet az országgyűlési képviselő 
a közösségi oldalán tett közzé, 
és amelyben a munkaterületről 

Kitüntették a székesfehérvári mentőállomás 
legjobb munkatársait. A ResQ Székesfehérvár 
Alapítvány a városunkban dolgozó mentőkért 
jött létre, az a célja, hogy a szakemberek 
nyugodt körülmények között végezhessék 
munkájukat. Az alapítvány tagjai sokat tesznek 
a társadalmi elismertség növeléséért is.

Dreskáné Sütő Ágnes 2014 szep-
temberében kezdett el a mentők-
nél dolgozni, adminisztrátorként 
sokrétű feladatot végez a szolgálat-
nál. Szinte minden munkatárssal 
személyes a kapcsolata, és nap 
mint nap azért fáradozik, hogy 

A hét elején mutatták be a fehérvári kórház új, 
úgynevezett skill laborját. Az intézményben 
különböző okoseszközök, bábuk és szimulátorok 
segítségével tanulhatnak majd a leendő orvosok 
és ápolók éles helyzeteket modellezve, mégis 
biztonságos körülmények közt.

A hétfői nyitónapon azokat a gya-
korlati képzést segítő, nemrégiben 
beszerzett eszközöket mutatták be, 
melyekkel a jövőben képzik majd az 
egészségügyi dolgozókat. A több mint 
tizenhárommilliárd forintos fejlesztés 
során nemcsak Fehérváron, hanem az 
ország tizenhat oktatókórházában jött 
létre skill labor és a hozzá kapcsolódó 
képzési módszertan.
A fehérvári labort hetvennégymillió 
forintos támogatásból alakították ki, 
és kétszázharmincnyolcmillió forint 
értékű eszközparkkal szerelték fel.
„Európában egyedülálló ez a projekt. Az 
egész országot lefedő hálózat tizenhat 
oktatókórházban van jelen, a négy egyetemi 
oktatókórházban pedig még magasabb 
felszereltségű labor található. Az eszköztár 
pedig rendkívül változatos.” – mondta el a 
Fehérvár Televíziónak Kassai Zoltán, a 
labor vezetője.
A különböző típusú műtétekhez gya-
korlóműtők és szimulátorok sora áll 
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rendelkezésre. Ezekben az orvosok, 
az egészségügyi szakdolgozók, az 
orvostanhallgatók és az ápolóképzés-
ben résztvevők gyakorolhatják majd a 
betegellátást, valósághű körülmények 
között, mindezt kockázatmentesen: 
„Ezekben a laboratóriumokban speciális, 
erre fejlesztett bábukon lehet gyakorolni 
a különböző eljárásokat, hogy amikor 
a beteggel először kapcsolatba kerül a 
fiatal orvos, maga is biztonságosabbnak 
érezze képességeit.” – magyarázta az 
oktatótermek célját Izbéki Ferenc, a 
kórház tudományos és oktatási orvos-
igazgató-helyettese.
A labor és a most beszerzett eszközök 
segítségével bizonyos beavatkozások, 
melyek elvégzését korábban akár 
évekig tanult egy orvos, pár hét alatt 
rutinszintűvé fejleszthetők.
A laborban szakápolók és szakdol-
gozók, gyakorló orvostanhallgatók 
és kórházi dolgozók egyaránt részt 
vesznek majd képzéseken, melyek 
közt az újraélesztés ugyanúgy szere-
pel, mint az életmentő vagy intenzív 
terápiával kapcsolatos beavatkozások. 
A későbbiekben azonban a tervek 
szerint a lakosság képzésére is lesz 
majd lehetőség. Ezeken az oktatáso-
kon akár a betegek hozzátartozói is 
részt vehetnek majd, ezzel is segítve a 
rehabilitációt egy-egy műtét után.

készült felvételek is láthatók.
A kórház új belgyógyászati tömbjé-
nek előkészületi munkálatai 2021 
októberében kezdődtek. A három-
szintes épület alapkövét pedig idén 
március végén tették le.
A Modern Városok Program kereté-
ben megvalósuló fejlesztés tizenegy 
és fél milliárd forintos beruházást 
jelent, és az új, modern belgyógyá-
szati tömb a régi, amortizálódott 
épületek helyét veszi át. A kész épü-
let hatezer négyzetméteren, három 
szinten ad majd helyet a pulmonoló-
giának, a felnőtt- és gyermekinfekto-
lógiának, valamint az onkológiának.

munkatársai kéréseit teljesíteni 
tudja. A székesfehérvári mentő-
alapítvány kuratóriuma idén úgy 
döntött, elismeri ezt a munkát, 
így Az év dolgozójává választották 
Dreskáné Sütő Ágnest.
Mint azt a kuratórium elnöke, a 
székesfehérvári mentőállomás 
vezetője, Fodor Ádám mondja, fon-
tos, hogy érezzék a kollégák, hogy 
nélkülözhetetlen, amit csinálnak.
Elismerést vehetett át a székes-
fehérvári állomás ünnepségén Nát-
rán Szabina az irányítási csapatból, 
Szabó Andrea kivonuló mentőtiszt, 
valamint Kosaras Gábor és Fejes 
József mentőtechnikusok.
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 Zene 

Szerzői esten köszöntik Cserta Gábort

 Pályázat 

Fókuszban a rovarok

A képek értékelése során figyelembe veszik a kép esztétikumát, a fotózott rovar ritkaságát, az elkapott 
pillanat vagy az állat megörökíthetőségének nehézségét, a technikai megoldást és az ötletességet

A Gyöngyömgyöngyvirágom című szerzői esten 
köszönti a hetvenéves Cserta Gábort a Vörösmarty 
Társaság. Az esemény július 11én, hétfőn 19.30
kor kezdődik a Kossuth utca 14. szám alatt.

A mérnök Cserta Gábort zenészként 
ismerte meg a közönség székes-
fehérvári irodalmi esteken, történelmi 
programokon. Gyakran egyik fiával, 
Balázzsal együtt lép fel.
Az énekelt verseket, a Vörösmarty 
Társasággal szervezett közös rendez-

A XLIII. Magyar Rovarászati Napok keretében a 
Magyar Rovartani Társaság fotópályázatot hir
det, melyre amatőr fotósként bárki jelentkezhet 
rovartani témájú képekkel. Részvételi díj vagy 
korhatár nincs. A szakmai zsűri által legjobbnak 
ítélt, valamint a közönségszavazáson legjobban 
szereplő alkotásokból kiállítást szerveznek. A 
legjobbak díjazásban is részesülnek.

A rovarvilág szépségeinek és érde-
kességeinek bemutatása, a rovarok 
népszerűsítése a célja annak a fotó-
pályázatnak, amelyet honlapján tett 
közzé a Magyar Rovartani Társaság. 
A pályázatra rovarokról és egyéb 
ízeltlábúakról várnak képeket, me-
lyeken a fotós magukat az állatokat 
mutatja be élőhelyükön vagy életük 

Textiludvar - textilkert
2022. július 16. 10 – 18 óra között

Helyszín: Székesfehérvár Rác utca 27. 

A nap témája:

Textilek a konyhában
Ezen a napon: népművészek és iparművészek különleges, egyedi, kézműves

textiltermékeinek bemutatója és árusítása, érdekes mesterség-bemutatók,
valamint alapanyagok, könyvek és kiadványok árusítása textil témakörben. 

A rendezvény látogatása ingyenes!  • www.fehervarikezmuvesek.hu • www.facebook.com/kezmuvesekhaza 

Érdekes előadásokkal, programokkal várjuk az érdeklődőket!
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vényeket, a népzenei fellépéseket 
Székesfehérvár önkormányzata Pro 
Civitate díjjal ismerte el, míg a Cserta 
család 2017-ben vehette át a város 
egyik legrangosabb elismerését, a Pro 
Cultura Albae Regiae díjat.
A Vörösmarty Társaság Kossuth utca 
14. szám alatti székhelyén július 11-
én, hétfőn 19.30-kor kezdődik Cserta 
Gábor Gyöngyöm-gyöngyvirágom 
című szerzői estje. Közreműködik 
Cserta Balázs és Takács László.

egy-egy érdekes mozzanata közben.
A pályázatra kizárólag digitá-
lis fotókkal lehet nevezni. Az 
összes képet egy kategóriában 
bírálják el, de a beküldött képek 
témájától és mennyiségétől 
függően a zsűri indokolt esetben 
különdíjat is kioszthat.
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A jelentkezés, képfeltöltés időtarta
ma: július 11.–augusztus 31. 
Közönségszavazás a honlapon: szep
tember 5.–szeptember 30. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és 
díjátadóra a XLIII. Magyar Rovarásza
ti Napokon, október 22én kerül sor.

 Előadás 

Miben hasonlítunk és 
miben különbözünk?

 Sport 

Biciklitúra indul a Haleszból

 Szabadidő 

Családi juliális Szárazréten

A németmagyar kapcsolatokról szól 
a Mathias Corvinus Collegium Székes
fehérvári Képzési Központjának követke
ző, nyári szünet előtti utolsó előadása.

Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet 
igazgatója a német gazdaságról, köz-
életről, kultúráról tart előadást július 
14-én, csütörtökön 17 órakor a Grand 
Inkubátorházban (Székes fehérvár, 
Király sor 30.) Az előadáson szó lesz 
egyebek mellett Magyarország meg-
ítéléséről Németországban.
Az eseményen történő részvétel 
ingyenes, azonban regisztrációhoz 
kötött!

Egészségmegőrző biciklitúrát szerveznek a Ma
gyar Kerékpárosklub önkéntesei Székesfehér
váron, melynek során a város feszületeinek 
nyomába eredhetnek a bringások Öreghegyen 
és Felsővárosban. A túra július 9én 9 órakor 
indul a Haleszból.

Óriásbuborékshow, kézműves foglalkozá
sok, lufihajtogatás és arcfestés – többek 
között ezek a programok várják július 9én, 
szombaton a Feketehegyszárazréti Kultúr
udvarban a vendégeket, akik kora este a 
Kámfor Zenés Bábszínház meseelőadását is 
megtekinthetik. A program ingyenes.

Az elmúlt hetekben minden hétvégé-
re jutott program a kultúrudvarban. 
A családok közösen élvezhették a 
rendezvényeket, kicsik és nagyok is jól 
érezhették magukat a sokféle esemé-
nyen.
Nem lesz ez másként július 9-én, szom-
baton sem, amikor délután háromtól 

ismét családi programra várják a ven-
dégeket. A lufihajtogatás és az arcfestés 
minden alkalommal sok gyereket érde-
kel – este hatig bátran ki is próbálhatják 
majd ezeket! Közben részt vehetnek a 
kézműves foglalkozásokon is: lesz gipsz-
festés, fűzhetnek gyöngyöt, de készül-
hetnek hűtőmágnesek, fonalképek és 
karkötők is a délután folyamán, egészen 
hét óráig. Korábbi rendezvényeken nagy 
sikere volt az órásbuborék-játszónak, 
ezt most itt is élvezhetik a gyerekek és a 
játékos kedvű felnőttek!
Este hatkor kezdődik a Kámfor Zenés 
Bábszínház előadása: A sárkány és az 
ördög című mesét láthatja a közönség. 

A Haleszból induló túra során a 
két városrészben található, mint-
egy harminc feszületet kereshe-
tik fel a kerékpározók. A túra a 
biztonságot szem előtt tartva, sok 
megállóval, az Öreghegy–Felsővá-
ros–József Attila utca útvonalon 
halad majd. A résztvevők a célban 
ajándékcsomagot kapnak.
A szervezők tájékoztatása szerint 
az indulás előtt az Alpha Patika 

gyógyszerészei gyors vizsgálatokat is 
elvégeznek, valamint a Magyar Ke-
rékpárosklub önkéntesei ellen őrzik a 
bicikliket és a kerékpáros tudást is.
A részvétel díjmentes, ugyan-
akkor a túrán csak kifogástalan 
állapotú, üzemképes kerékpárral 
engedélyezett a részvétel.
További információk a rendez-
vényről: www.teleelettel.hu.

A biciklizés kortalan és egészséges sport
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Visszatér a járvány előtt tapasztalt nyüzsgés a belvárosba: kulturális és közművelődési intéz
mények sokasága kapcsolódik be a programokba
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 Királyi Napok 

Indulnak a nyári programok!
Színvonalas programkínálattal várja lakóit és 
a vendégeket a nyár folyamán Székesfehér
vár. Lássuk a legfontosabbakat!

A júliusi hétvégék már a Székes-
fehérvári Királyi Napokra hangol-
nak: a Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ által szervezett, 
augusztus 6-ig tartó hagyományos 
sorozat keretében szombat délutá-
nonként óriásbábok, régizenészek 
és hagyományőrző csapatok várják 
a belvárosba látogatókat, akik 18 
órától a Zichy ligetben hallgathat-
nak muzsikát. A nyári hétvégéken 
a Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központ több tagintézmé-
nyében is programokkal készülnek.
Július 7-től négy héten át ismét élvez-
hetjük a Harmonia Albensis temp-
lomi koncertsorozatot, a Bartók Béla 
téren pedig újra lesz dzsesszfesztivál. 
A Városi Levéltár és Kutatóintézet 
július 11-e és 13-a között szervezi 
meg a Magyar Levéltárosok Egyesü-
lete 2022. évi vándorgyűlését. Július 
27-től 30-ig tart a FEZEN, augusztus 
12-e és 21-e között pedig a megszo-
kott, gazdag programkínálattal kerül 
megrendezésre a Székesfehérvári 
Királyi Napok.

Királyok a belvárosban

A szombatonként jelentkező prog-
ramsorozat évek óta nagy népsze-
rűségnek örvend, ilyenkor sokan 
összegyűlnek, hogy találkozzanak a 
királyi óriásbábcsalád tagjaival. Jú-
lius 9-én, szombaton 17 órától Géza 
fejedelem, Szent István király és fele-
sége, Boldog Gizella, valamint Szent 
Imre herceg fogadja az alattvalókat a 
belvárosban – ezen a napon a Fejér 
Baranta HSE tagjai vesznek részt a 
menetben. A program zárásaként 
a Zichy ligetben a Duo RedWhite 
csellóduó koncertjét hallhatják a 
zenekedvelők.
Július 16-án, szombaton 17 órától 
Szent László király és felesége, 
Rheinfeldi Adelhaid, lányuk, Szent 
Piroska, valamint I. Géza király 

Irodalom, dzsessz és blues

A Székesfehérvári Közösségi és Kultu-
rális Központ főépületében, a Csóna-
kázó-tó partján július 13-án Irodalom, 
dzsessz és blues címmel rendeznek 
programot: 18 órakor kezdődik Kurta 
Niké és Laboda Kornél irodalmi estje 
Rongyszőnyeg címmel, 19 órától 
pedig Vörös Janka és Fövenyi Máté 
ének-gitár duóját hallhatják. Regiszt-
ráció: www.fehervariprogram.hu

Operett és musical

Az Öreghegyi Közösségi Házban zenés 
esték várják a közönséget: július 16-án 
Buch Tibor és Gergely Róbert örökzöl-
dekkel, operett- és musicalslágerekkel 
szórakoztatja a nézőket, július 29-én, 
pénteken pedig A szerelem nem 
szégyen című zenés színházi előadást 
láthatják az érdeklődők. Jegyek a Szé-
kesfehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ Fürdő sori épületében és on-
line, a www.fehervarvariprogram.hu/
jegy oldalon válthatók. Az előadások 
20 órakor kezdődnek.

Anna-bál

A Felsővárosi Közösségi Házban a 
Nem Csak a Húszéveseké a Világ 
Nyugdíjasklub – a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központtal 
együttműködve – tizennyolcadik 

óriásbábjaival találkozhatnak a bel-
városban járók, a felvonulást ekkor 
is hagyományőrzők kísérik a Fő 
utcán: a Fehérvári Hagyományőrző 
Íjászegyesület tart bemutatót több 
helyen is. A Zichy ligetben ezúttal a 
Chad Gustafson Organ Trio műsorát 
hallgathatja a közönség.
Július 23-án, szombaton 17 órától 
Könyves Kálmán, Álmos herceg, II. 
István és II. (Vak) Béla király vonul 
végig a belvárosban, ezúttal az I. 
András Király Lovagrend tagjai 
kíséretében. A program zárásaként 
18 órától a Zichy ligetben az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar tagjaiból 
alakult kamaraegyüttes műsorát hall-
hatja a közönség a Zenepavilonban.
Július 30-án, szombaton 17 órától II. 
(Vak) Béla, III. Béla király és felesége, 
Antiókiai Anna óriásbábját láthat-
ják az érdeklődők. A felvonulást 
ezúttal is hagyományőrzők kísérik: 
a Borostyánkő Hagyományőrző 
Egyesület tart bemutatót több helyen 
is. A Zenepavilonban ismét az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar tagjaiból 
alakult kamaraegyüttes műsorát 
élvezheti a hallgatóság.
A programsorozat zárásaként 
augusztus 6-án, szombaton 17 órától 
III. Béla, az Aranybullát kiadó II. 
András, valamint Szent Erzsébet 
várja az alattvalókat. A felvonulást a 
Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
kíséri, azt követően a Zichy ligetben 
a Vörösmarty Színház művészei 
alkotta GabiKvArt zenekar kiskon-
certje hangzik el.

Az óriásbábok és a hagyományőrzők 
alkotta menet minden szombaton 17 
órakor indul a Vörösmarty Színháztól, 
a bemutatók a Varkocsszobornál, a 
Mátyás királyemlékműnél és a Városház 
téren, az Országalmánál lesznek. Az 
aláfestő zenét régizenei együttesek 
szolgáltatják, az óriásbábokat kikiáltók 
mutatják be a nézőknek. A Zichy ligetben 
18 órakor kezdődnek a koncertek a 
Zenepavilonban. 

A fehérvári rendezvényekről a www.
teleelettel.hu programportálon is folya
matosan tájékozódhatnak az érdeklődők.

A Székesfehérvári Királyi Napok programja

• Augusztus 12., Zichyszínpad: ünnepélyes megnyitó
• Augusztus 1214.: a Járásbíróság épületén háromdimenziós architekturális vetítés
• Augusztus 1214.: az Országzászló téren zajlik a Fehérvári Mézünnep
• Augusztus 1317.: Királyi Napok Folkfesztivál nívós hazai résztvevőkkel
• Augusztus 13.: családi piknik a Zichy ligetben
• Augusztus 14.: a város fogadalmi ünnepe. A magyar szent család ereklyéit ismét a      
   Szent Istvánszékesegyházba viszik át körmenettel. Ott lesz 18 órától a fogadalmi szentmise is.
• Augusztus 1516.: kertmozi a Bartók Béla téren
• Augusztus 18., Zichyszínpad: Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál, majd az  
   Alba Regia Szimfonikus Zenekar évadnyitó koncertje
• Augusztus 1921.: Koronázási Ünnepi Játékok
• Augusztus 1921.: Fény utca, melynek témája II. András király és az Aranybulla
• Augusztus 19én 16 órától: Öreghegyi Mulatság
• Augusztus 20a kiemelt nap: többek között népművészeti fesztiválra készülhe  
   tünk, a  Városház téren táncolják el a százszoknyás karikázót. Ezen a napon el  
   maradhatatlan programként jelentkezik a királyok menete az ünnepi díszközgyű  
   léshelyszínéig, a Szent István térig.

alkalommal rendezi meg hagyo-
mányos Anna-bálját július 23-án, 
szombaton 15 órától.

Zenebatyu Alsóvárosban

Az Alsóvárosi Közösségi Házban, a 
Szárcsa utcában családi rendezvény-
re hívja az érdeklődőket a Székes-
fehérvári Közösségi és Kulturális 
Központ július 30-án, szombaton. 
A Zenebatyu című programban 
egyszerű anyagokból készíthetnek 
hangszereket kicsik és nagyok, az 
interaktív és szórakoztató előadás 
15 órakor kezdődik.

Panorámabusszal az 
emlékműhöz
Két év kihagyás után ismét útra kel 
Székesfehérvár egyik kedvence, a 
panorámabusz. A különleges jár-
művel ezúttal az Aranybulla-emlék-
műhöz szerveznek mintegy másfél 
órás kirándulásokat. Júliusban és 
augusztusban minden szombaton 16 
órakor, 17.30-kor és 19 órakor indul 
a busz a székesfehérvári Piac téri 
autóbusz-pályaudvarról. Regisztrálni 
a Tourinform Iroda honlapján lehet.



Öltöztesd fel otthonod mindig  
megújuló lakberendezési 

választékunkból!

Nemzetközi  
pezsgőkülön-
legességek,  
kézműves 
sörök

FROM FROM FROMBio
Organic

Speciális
táplálkozás

Vegán és 
vegetáriánus

KIBŐVÜLT GLUTÉN-, LAKTÓZ-

ÉS CUKORMENTES VÁLASZTÉK

Bio, vegán és vegetáriánus  
finomságok

Válogass kibővült kínálatunkból, és fedezd fel  
a megújult székesfehérvári Tesco Áruházat!

Várunk megújult 
áruházunkban!

Megújult zöldség és pékség osztályunkon mindig minden 
friss és van mentes is. 

Ha mégsem vagy elégedett, hozd vissza, és visszafizetjük az árát.

Megújult   
ruházati osztály
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Az elmúlt időszakban sorra dőltek meg a melegrekordok, és sajnos ezzel 
együtt a csapadék is nagyon hiányzik. Az idei évben is úgy tűnik, öntözés 
nélkül nem, vagy csak nagyon nehezen boldogulunk a kiskertben is. Érdemes 
azonban figyelni a helyes öntözésre. A legfontosabb, hogy a reggeli órák-
ban öntözzünk, hogy ne álljanak egész éjjel a párában a növényeink, mert 
ez leginkább a gombás és baktériumos betegségeknek kedvez. A pázsitnak 
is jobb, ha csak kétnaponta, de sok vízzel öntözzük, mert így mélyebben 
lévő gyökerekhez is eljut a víz, emiatt pedig erősebb és ellenállóbb lesz a fű. 
Sokan öntözik ilyenkor a gyümölcsfákat is. Az öreg nagy gyümölcsfáknál a 
lombkorona külső széle alatti területet kell locsolni, hiszen itt vannak azok a 
hajszálgyökerek, amik felveszik a vizet. A kitányérozás, illetve ennek árasz-
tása, csak a támasztó gyökerek korai korhadásához vezet.
Szerencsére a száraz meleg nem kedvez a gyümölcsfertőző moníliának, 
ennek ellenére nem érdemes kihagyni a szedés előtti utolsó kezelést, hi-
szen egy váratlan zivatar könnyen belobbanthatja a fertőzést. A Topas 
100EC 14, a Signum, Switch 7, vagy a Texio 3 napos élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idővel használható. Érdemes hasonló várakozási idejű ro-
varirtóval is kombinálni a tetvek, vagy a poloskák ellen.
Várhatóan a napokban minden diófára akasztott sárga lapon ott lesz a 
dióburok fúrólégy első néhány példánya. Permetezéshez a Mospilant ja-
vasoljuk, illetve engedélyezett még a Coragen is. Végre elérhető a Com-
bi-Protec is, melynek a használatával nem szükséges a teljes diófát per-
metezni, elegendő csupán a lombkorona 10 százalékát kezelni.
A paradicsomokon is megjelentek a vándorpoloska lárvái. A korábbi évek-
ben használt szerek most is alkalmazhatók: Mospilan, Full, Lamdex extra, 
Deltam, Cyperkill, vagy a bio Neem-Azal.
Ne feledkezzünk meg a júliusban vethető zöldségfélékről. Bátran vethető 
még a cékla, a csemegekukorica bizonyos fajtái, rövid tenyész idejű uborka, 
zöldbab, fekete retek, vagy akár a jövő tavaszra fejesedő hagyma is.
A július a zöldmetszésnek az ideje. A letermett cseresznye- és meggyfákat 
szükség szerint akár erőteljesen is visszavághatjuk, így könnyebben elvégez-
hető növényvédelmi munkák mellett a gyümölcs minősége is javulhat. A ba-
rack és a szilva betakarítása után, azokon is elvégezhetjük az alakításokat.
Csendes éjszakai esőt és bő termést kíván Németh László kertészmérnök 
és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Thiovit-Jet, Karathane

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00
Tel: 22/308-685, 30/647-9111 
info@kenderzsineg.com
www.kenderzsineg.com

Júliusi feladatok a kertben.

Ilyen kárt tud tenni a fúrólégy a még zöld termésen

A dióburokfúrólégy az ismert cseresznyelégyhez hasonlít, ám a szárnymintázata kis mértékben eltér tőle
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Hogyan védekezzünk a 
dióburok-fúrólégy ellen?

Az utóbbi években a diótermesztők legnagyobb 
kihívása a dióburokfúrólégy elleni védekezés. 
A diófatulajdonosok már jól ismerik a fekete, 
penészes termést, ami fogyaszthatatlan. Minden 
sikeres védekezés alapja a kártevő életmódjának 
a megismerése. Nézzük, mivel is állunk szemben!

Bár a korábban teljesen ismeretlen 
kártevő már a nyolcvanas évektől jelen 
van Európában, Magyarországon csak 
2012-ben igazolták a jelenlétét. Azóta 
az egész országban elterjedt, és komoly 
károkat okoz mind a kiskertekben, 
mind pedig a nagyüzemi diótermesz-
tésben. Megjelenésében leginkább az 
ismert cseresznyelégyhez hasonlít, ám a 
szárnymintázata kis mértékben eltérő. 
Életmódjára jellemző, hogy július elején 
a földből bújnak ki az apró, hat-hét mil-
liméteres legyek, és rajzásuk egészen 
szeptember végéig tart.

Miként okoz kárt?

A kártevő a még éretlen diót veszi 
célba, és apró szúrásokkal a héj alá 
rakja petéit. Pár nappal később a láb 
nélküli lárvák (nyüvek) elkezdik a héj 
alatti részeket rágni, így a dióburok 
elnyálkásodik, majd megbarnul, végül 

elfeketedik. A jóllakott lárvák végül be-
fúrják magukat a talajba, és bebábozód-
va várják a következő nyarat. Sajnos a 
kárkép könnyen összetéveszthető az 
idei évben is megjelent baktériumos 
fertőzéssel, ami csak meleg, párás idő-
ben jelentkezik. Lényeges különbség, 
hogy míg a dióburok-fúrólégy csak a 
termést károsítja, a baktérium levélen, 
hajtáson, vesszőn, virágbarkán, vala-
mint a gyümölcs héjrészén egyaránt 
megtalálható, szabálytalan, vizenyős, 
elfeketedő foltokat okoz. A védekezést 
nehezíti, hogy a diófák mérete miatt 
sokszor speciális permetezőgépre lehet 
szükség a kezelések elvégzéséhez.

Hogy védjük meg a termést?

Kézenfekvő megoldás lenne a talaj 
fertőtlenítésével kezdeni, azonban 
ez városi, kiskerti környezetben csak 
akkor lenne eredményes, ha minden 
szomszéd egyidejűleg megtenné. 
Mivel a kártevőnek szárnya van, a 
szomszéd fájáról is átrepül, így a talaj-
fertőtlenítés hatása erősen kétséges. 
A védekezésben fontos a pontos 
időzítés, amit sárga lapos csapdázás-
sal tudunk előjelezni. Amint észleljük 

a sárga lapokon a kártevő jelenlétét, 
indokolt elvégeznünk az első kezelése-
ket. Kiskertben több növényvédőszer 
is engedélyezett akár két-három alka-
lommal történő használatra.
Az idei év újdonsága, hogy kis 
kiszerelésben is elérhető egy speciális 
csalogatóanyag, ami nagy hatásfokkal 
képes magához vonzani a kártevőt, 
így már nincs szükség a teljes, akár 
tizennégy-tizenhat méter magas fát 
permetezni, elég csupán a lombfelület 
tíz százalékára kijuttatni a rovarölővel 

kombinált szert. A különböző 
növényi kivonatokat, valamint 
mono- és poliszaharidokat tartal-
mazó adalék képes a lombkorona 
teljes felületéről odacsalogatni a 
kártevőt, míg a kijuttatott rovarölő 
elpusztítja azokat.
Bár száz százalékos megoldás nincs, 
lehetőség van arra, hogy meg-
mentsük a karácsonyi diós bejgli 
legfontosabb összetevőjét!  
               
                Németh László kertészmérnök
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Feszültséggel teli napokkal indult a július, melynek okát leginkább 
munkahelyi gondok okozhatták. Éleslátásod azonban nem hagy 
cserben, és a harmonikus családi háttér is segít a problémák 
megoldásában. Vigyázz, hogy a szenvedélyed ne ragadjon el, a fölös 
energiákat sportolással érdemes levezetni! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Lehetőségeid kedvezően alakulnak, éleslátás, konkrét célkitűzé-
sek és ezek kivitelezéséhez szükséges energia jellemzi a hetedet. 
Ha a nyaralásodat még nem fizetted be, akkor várj még egy kicsit 
a pihenéssel, különben problémák, kisebb kellemetlenségek 
színezhetik a várva várt kikapcsolódást! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Vegyes érzelmekkel és tapasztalatokkal zártad a júniust. Tisztánlátá-
sod és kitartásod segíti a hosszabb távú elképzeléseid megvalósu-
lását. Jó hír továbbá, hogy pénzügyi helyzeted is kedvezően alakul! 
Ugyanakkor a hivatalos ügyek intézésével hadilábon állsz. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Nem a kényelem és a nyugalom jellemzi a hétköznapjaidat. A szoká-
sosnál több akadály gördül eléd, de a remény hal meg utoljára, szóval 
feladni nem szabad! A sors csak abban az esetben nyújt segítő kezet, 
ha nem ragaszkodunk csökönyösen az elképzeléseinkhez, és képesek 
vagyunk lemondani saját akaratunkról! 

Rák 6. 22. – 7. 22.

A nyugalmasnak, pihentetőnek ígérkező nyarat párkapcsolati 
események zavarhatják meg. Nem kell a legrosszabbra gondol-
ni, sőt a kézfogó is szóba kerülhet! A boldogságodnak köszön-
hetően kevésbé kritikus szemmel figyeled környezetedet. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Munkádban sikerekre, párkapcsolatodban viszont feszültségekre 
számíthatsz. Anyagi téren kockázatos most bármilyen befektetés, 
a kecsegtető haszon helyett komoly veszteségekkel számolhatsz a 
későbbiekben! 

2022. júl. 7.–júl. 13.
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Ez egy olyan mérkőzés, melynek végén mindenki boldog!
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Jung József-emléktorna egykori 
klasszisokkal

Dárdai, Juhász és Nikolics is pályára lépett

Vakler lajos, kaiser taMás

Ebben az esztendőben is megemlékeztek 
Szabadbattyánban a 2016ban tragikus 
hirtelenséggel elhunyt Jung Józsefről, a nagy 
formátumú labdarúgóedzőről.

A Dunaferr NB I-es csapatának, a 
Videoton és a MÁV Előre ifjúsági 
együtteseinek egykori mestere hat-
vanhat évesen távozott az égi fut-
ballpályákra. A június végi emlék-
napon Szabó Ildikó, Szabadbattyán 
polgármestere is megemlékezett 

a kiváló sportemberről: „A legfon-
tosabb a lelkesedés és az összefogás, 
hiszen itt megtapasztalhatjuk, hogy 
nem minden az anyagi eszközökön 
múlik. Maga a sport is csapatjáték, 
és ez a rendezvény is csapatmunka, 
a sportbarátok és az önkormányzat 
összefogásának eredménye. Így egysze-
rűen nem lehetett kérdés, hogy ismét 
megszervezzük a találkozót!”
A szabadbattyáni klub veteránjai-
nak képviseletében Tóth László 
az, aki évről évre sokat tesz a 
méltó megemlékezésért, melynek 

keretében megrendezik a fiatalok 
tornáját, majd a nagy érdeklődéssel 
várt öregfiúk-gálamérkőzést. Az 
emléknap fénypontján az egykori 
Jung-tanítványok és -barátok léptek 
pályára: „Jung József országszerte 
elismert edző volt, és nagyon sokat 
tett azért, hogy Szabadbattyán is 
felkerüljön a futball térképére. Innen 
indult, majd a MÁV Előre, a Videoton 
és a Dunaújváros után ide tért vissza 
a gyerekek edzőjeként, akik istenként 
tisztelték. Szabadbattyániként úgy 
érzem, hogy kötelességünk az emlékét 

megőrizni. Ez az emléktorna egy ne-
mes ügy, amit a fiatal generációnak át 
kell adnunk. Fontos, hogy a gyerekcsa-
patokon kívül idén is vendégünk lesz a 
Dárdai Team, melyet számtalan egyko-
ri válogatott játékos alkot.” – mondta 
el lapunknak a rendezvény Olasz 
becenévre hallgató szervezője.
A találkozón a Videotonban egykor 
együtt munkálkodó barát és edző-
társ, Németh János is meghatottan 
emlékezett: „Nagyon jó, hogy ismét 
találkozhatunk! Jung Józsi ma is na-
gyon hiányzik nekünk, hiszen nemcsak 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ugyan komoly lehetőségeket kínál a sors, mégis elégedetlennek, 
nyugtalannak érzed magadat. Ez a nyughatatlanság jól jöhet a 
munkádban, hiszen energiáid kimeríthetetlenek, és a kivitelezést is 
segítik a csillagok. 
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Életedben gyökeres változások következhetnek be. Régi fejezetek 
zárulnak le, és újak nyílnak meg. Ez a változás a pénzügyi helyze-
tedre is hatással lehet, rövid távú terveidet képes meghatározni. 
Ne bízd el magad, maradj objektív!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Kimerültnek érzed magad, ami nem is csoda, hiszen az év első 
felében két ember helyett is dolgoztál. Ez a sok munka most meg-
bosszulja magát. Szánj időt a pihenésre, és a szokásos két hét helyett 
menj hosszabb vakációra!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Most csak a hivatásodban számíthatsz sikerekre, de szerencsére neked 
ennyi is elég ahhoz, hogy önbizalmadat megőrizd! Szánj időt a pihe-
nésre, nyaralásodat ne halogasd! A legjobban akkor jársz, ha vízpartra 
utazol, és magaddal viszel egy-két jó könyvet!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kicsit zűrös az élet a munkahelyeden, a szokásosnál több a fe-
szültség, és úgy érzed, nem kapod meg az érdemeidnek megfelelő 
elismerést. A befektetett munka azonban előbb-utóbb meghálálja 
magát! Próbálj meg több időt tölteni a barátaiddal, kapcsolódj ki!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Bizakodóan tekintesz a jövőbe. Új terveid, elképzeléseid vannak, de 
ne szegje kedvedet, ha nem megy minden elsőre! Párkapcsolatodban 
feszültségek lehetnek. Légy figyelmesebb kedveseddel, nem biztos, 
hogy mindig neked van igazad!   

A Dárdai Team – tele klasszisokkal!

egy edzőtársat, hanem egy jó barátot 
veszítettünk el. Közösen építettük fel 
pályafutásunkat, sok évet dolgoztunk 
együtt, és mindig nagy szeretettel 
gondolok rá. Hálás vagyok a sorsnak, 
hogy együtt dolgozhattunk!”
Csongrádi Ferenc pályafutása 
befejezését követően a piros-kék 
ifik edzőjeként dolgozott együtt 
Jung Józseffel. Eredményeik önma-
gukért beszélnek, hiszen magyar 
bajnoki címet szereztek tanítvá-
nyaik: „Nagy szeretettel emlékszem 
Jung Józsira. Jó visszagondolni arra 
az időre, amikor még itt volt velünk. 
Utánpótlásedzőként voltunk kollégák, 
az ifjúsági csapatoknál dolgoztunk 
együtt. Közösen neveltünk fel egy 
generációt, akikkel aztán bajnokságot 
nyertünk. Megtiszteltetésnek érzem, 
hogy idén is részt vehetek ezen az 
eseményen, és találkozhatok a régi 
futballistatársakkal! Ne feledjük, 
ez volt az életünk, és ők is ahhoz a 
generációhoz tartoznak, amelynek 
tagjai sokat tettek azért, hogy a futball 
népszerűsége ne csökkenjen.”
Jung Ágoston számára megerősí-
tést jelent, hogy megrendezhetik 
az emléktornát: „Nagyon örülök, 

hogy évről évre sokan csatlakoznak 
a rendezvényünkhöz. Úgy veszem 
észre, hogy a mi kis mikrokörnyeze-
tünk egyre nagyobb energiát fektet a 
találkozó megrendezésébe. Egy nyel-
vet beszélünk, összehoz bennünket a 
sport szeretete.”
Jung Barnabás számára is fontos, 
hogy édesapjuk emlékét őrzi a 
találkozó: „Megtiszteltetés, hogy 
újra létrejöhetett ez a torna. Hálásak 
vagyunk a támogatóinknak, a csa-
ládoknak, a gyerekeknek, akik azért 
lehetnek itt velünk, hogy beteljesítsék 
édesapánk álmát, azt a gyermeknevelé-
si programot, ami közvetlenül kötődik 
a sporthoz, a labdarúgáshoz. Ezt 
szeretnénk mi is továbbvinni!”
Az öregfiúk-mérkőzés állandó 
vendége a legendákból álló Dárdai 
Team. Az egykori válogatottak 
pályára lépése a közönség számá-
ra is felejthetetlen pillanatokat 
tartogat, köszönhetően a csapat 
vezetőjének, Bakalár Lászlónak: 
„Mindenki szeret focizni, senkit sem 
kell noszogatni, Szabadbattyán pedig 
különösen fontos helyszín, így tényleg 
örömmel jön ide mindenki!”
Juhász Roland egyike azoknak, 

akiket feltétlenül tisztel a labda-
rúgó-társadalom. A nagyszerű 
futballista számára természetes, 
hogy pályára lépjen egy jótékony-
sági rendezvényen: „Többen a 
válogatottban is játszottunk korábban 
együtt, mondhatjuk tehát, hogy ez egy 
egészen összeszokott gárda. Sokan 
vagyunk, akik évek óta rendszeres 
játéklehetőséghez jutunk a csapatban. 
Akárhová megyünk, mindenhol nagy 
szeretettel fogadnak bennünket, ez 
pedig mindig jó érzés! És ilyenkor 
persze az is fontos, ami a meccs után 
történik: remek szokott lenni a közös 
vacsora a vendéglátókkal!”
Az Újpest egykori nagyszerű 
válogatott védője, Fehér Csaba 
is állandó vendége Szabadbaty-
tyánnak: „Jó érzés itt lenni, mert 
ritkán találkozunk, de ilyenkor azért 
kihasználjuk az alkalmat. Többet 
anekdotázunk, mint melegítünk… 
Ilyenkor jó felidézni a régi sztorikat, 
és persze elmélkedünk kicsit a jövőről 
is. Hasznosan telik az idő!”
A várva várt mérkőzésen számos 
egykori válogatott futballista, 
köztük Nikolics Nemanja, Dárdai 
Pál, Juhász Roland, Torghelle 

Sándor, Lisztes Krisztián, Fehér 
Csaba és a szabadbattyáni gyö-
kerekkel rendelkező Cvitkovics 
Péter is pályára lépett.
„Mindig jó érzéssel jövök ide!” – 
kezdte Dárdai Pál egykori szö-
vetségi kapitány. – „Ez már lassan 
tradíció lesz, ha nem jönnénk, abból 
botrány lenne… De Szabadbattyán-
ban jó ember élnek, akik szeretik a 
focit. Nekünk ez egy szép nap, hiszen 
sok volt játékos, kolléga találkozik 
ilyenkor. Öregszik az ember, de ha 
labdát lát, azonnal jó kedve lesz!”
Kis Pera, vagyis Horváth Gábor 
is eleget tett a meghívásnak, és 
szabadbattyáni színekben mutatta 
meg, hogy továbbra is nagyszerű 
formának örvend: „Komoly nevek 
vannak az ellenfélnél, de nem ijedünk 
meg! Édesapám is játszott a battyáni 
csapatban, úgyhogy különösen fontos, 
hogy én is itt legyek!”
Az emléktorna ismét megerősítést 
adott, hogy Jung József pályafutása 
példa arra, miként lehet hittel és 
magas szintű szakmai tudással ten-
ni a jövőért. A jelen pedig az, hogy 
ezúttal a Dárdai Team 8-3-as sikert 
aratott a vendéglátók felett.
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A székesfehérvári Krém cukrászda Krémkaramell elnevezésű fagylaltja is az országos döntőbe jutott 

A huszonötödik alkalommal megrendezett verseny első régiós elődöntőjén túlnyomórészt trópusi és 
hazai gyümölcsök felhasználásával készült fagylaltok és sorbetek várták a szakmai zsűri tagjait
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Fehérvári jelölt Az év fagylaltja 
verseny döntőjében

Bodzás homoktövisfagylalt mentával, karamellás 
gesztenye fűszeres almával, mandulás trópusi 
kollekció és megannyi kreatív fagylalt várt ítélet
re a Damniczky cukrászdában megrendezett, Az év 
fagylaltja 2022 verseny regionális elődöntőjében.

Öt megye kilenc fagylaltkészítő és cuk-
rászmestere összesen tizenkét fagylaltot 
nevezett a régiós megmérettetésre. A 
verseny célja a klasszikus, jó minőségű 
kézműves fagylalt népszerűsítése. Idén 
Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom és 
Fejér megye régiós versenyének fagylalt-

Új barátságok köttetnek évről évre a Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban

Az első turnus résztvevői mind bajnokká válnak a héten! 
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Bajnokok, Harry Potterek, rejtélyek 
szaBó miklós BeNce

Hétfőn indult az első turnus a felújított, bent
lakásos Velencei Gyermek és Ifjúsági Táborban, 
ahol július harmadika és huszonkilencedike 
között táboroznak idén gyerekek. Az első két tur
nus már betelt, viszont a július második felében 
tartandó Magyarország, szeretlek! táborba és a 
Rejtélyek táborába van még pár szabad hely! 

A héten indult az első turnus a városi 
önkormányzat felújított táborában a 
Bajnokok hete című táborral. Különbö-
ző ügyességi és készségfejlesztő foglal-
kozások révén a hét végére mindenkit 

bajnokká avatnak Velencén. Nemcsak 
a mostani, de a későbbi turnusokat is 
valamilyen tematika köré szervezve 
állították össze a táborvezetők. Így a 
Harry Potter-rajongók, a rejtélyek sze-
relmesei és a magyar értékek kedvelői 
is megtalálják számításaikat a nyár 
folyamán.
„A járványidőszak előtt bevált a Harry 
Potter tematikájú hét, így idén is nagy 
érdeklődést váltott ki a második hétre szer-
vezett turnusunk. A varázslók világában 
lehet majd a jövő héten kalandozni! Ezután 
a gyerekek hazafias nevelését szeretnénk 
előtérbe hozni: a Magyarország, szeretlek! 

elnevezésű táborban lehet majd részt 
venni július harmadik hetében. Az utolsó 
héten pedig egy újdonsággal, a Rejtélyek 
táborával próbálunk izgalmat csempészni 
a gyerekek napjaiba!” – foglalta össze a 
turnusok tematikáját Hopka László 
pedagógus, nevelő.
Az első turnusban ötvenhárom gyer-
mek nyaral a Velencei-tónál az önkor-
mányzat táborában, melyet a Modern 
Városok Program keretében, nyolc-
százmillió forintos állami támogatásból 
újítottak fel tavaly nyáron. Tizennyolc 
kis ház és egy új, kétszintes közösségi 
épület várja a fiatalokat egész évben.
„Nagyon megnőtt a jelentkezések száma, 

ami nyilván azért is van, mert emelkedett 
a magántáborok ára a tavalyiakhoz képest. 
Velencére elsősorban fehérvári gyerekeket 
várunk kedvezményes áron, de természe-
tesen minden gyermeknek nagy élményt 
adhat ez a felújított tábor!” – nyilatkozta 
a nyitónapon Cser-Palkovics András, 
Székesfehérvár polgármestere .
A Velencei Gyermek- és Ifjúsági Tábor 
legtöbb nyári turnusa mostanra már 
megtelt, de a július harmadik hetében 
induló Magyarország, szeretlek! tábor-
ba és a július utolsó hetében tartandó 
Rejtélyek táborába vannak még szabad 
helyek. Jelentkezni ezekre a turnusokra 
a Városgondnokság honlapján lehet! 

jait zsűrizte a rangos szakmai grémium.
A versenyben részt vevő fagylaltok csak 
természetes alap- és járulékos anya-
gokkal, illetve természetes állomány-
javítóval készülhettek, és kizárólag saját 
készítésű öntetekkel ízesíthették és 
díszíthették azokat a mesterek.
A verseny országos döntőjébe jutott 
a székesfehérvári Krém cukrászda 
Krémkaramell elnevezésű fagylaltja, 
amelyben a karamellás alapot pekán-
diós pralinéval gazdagította Kovács 
Roland fagylaltmester. Döntőbe jutott a 

komáromi Sztaracsek Ádám (Jánoska 
cukrászda) Amiamo mandulás és a 
balatonfüredi Dobó Norbert (Füredi cuk-
rászda) Szőke zserbó elnevezésű alkotása 
is. A mentes fagylaltok kategóriájában 
két hűsítő édesség, a Málnás mogyorós 
csoki Komáromból (Sztaracsek Ádám), 
valamint a polgárdi Dock cukrászda 

mestere, Reif Ferenc által készített Cso-
koládé-kókusz sorbet képviselik a régiót 
az országos döntőben, melyre július 
tizenkettedikén kerül sor Budapesten.
Az ipartestület székházában rende-
zendő döntőben a versenyzőknek a 
helyszínen, egy tanműhelyben kell 
majd elkészíteniük a finomságokat.



15Közéleti hetilap sport FEHÉrVÁr

Távozó fiatalokA Fener túl erős volt

Omenaka a továbbiakban már nem Albamezben küzd a palánk alattAz európai kupaselejtezőre kell igazán összeállnia a fehérvári csapatnak!

somos zoltáNsomos zoltáN

Egyelőre úgy tűnik, több értékét is elveszti az 
Alba Fehérvár. A „fiatalszabálynak” az előző 
idényben könnyedén megfelelt a kosárcsapat, 
ezúttal ez nehezebb lehet!

A szabály kimondja, hogy a mérkő-
zéseken az első félidőben legalább 
egy U23-as korosztályú játékosnak 
minden percben pályán kell lennie. 
Ezt az Alba könnyedén megoldotta, 
és ellentétben több riválissal, még 
csak nem is tűnt „emberhátrá-
nyosnak” emiatt a játéka. Lukács 
Norbert és Omenaka Godwin egyre 
magabiztosabban használta ki a 
lehetőséget, többször a meccsek 
hajrájában is bevethette őket a 

Sztárcsapattal játszott edzőmeccset a MOL Fe
hérvár. Az ausztriai edzőtábor keretében a grazi 
stadionban a török a Fenerbahçe volt az ellenfél.

A török csapat erejét jól jelzi, 
hogy keretének értékét százhat-
vanmillió euróra becsülik, és a 
csapat rendszeres résztvevője 
a legrangosabb európai kupák-
nak. Persze előfordult már a Vidi 
történetében, hogy megállta a 
helyét sokkal erősebb csapatok-
kal szemben, de ez az edzőmeccs 
papírforma-eredményt hozott.
Legfrissebb igazolásként a szlo-
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Megvan a döntő!Constantine a kapitány

Egy képben a lényeg: földön a Miskolc, döntőbe száguldott az EnthronersA Fehérváron ünnepelt edző most a válogatottnál is bizonyíthat!

somos zoltáNsomos zoltáN

A döntőbe jutásért játszott a HFLben a 
fehérvári amerikaifutballcsapat. A Fehérvár 
Enthroners ebben a szezonban még nem kapott 
ki, és az elődöntőben is érvényesítette a papír
formát a Miskolc ellen.

Az alapszakaszban 28-7-re verte 
a Miskolc Steelerst a Fehérvár 
Enthroners, és több kulcsember-
rel kiegészülve az elődöntőben 
is esélyesebb volt. Madaras Erik 
touchdownjával meg is szerezték 
a vezetést a Koronázók az első 
negyedben, de a második játék-
részben szinte végig a miskolciak 
birtokolták a labdát, és Elijah Fera 

Kevin Constantinet nevezte ki a férfiválogatott 
szövetségi kapitányának a Magyar Jégkorong
szövetség. Szerződése a következő két idényre 
szól. A hatvanhárom éves amerikai szakvezető a 
Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője is marad, a 
két feladatot egyszerre látja el.

A fehérvári hokicsapat remek 
eredményei kapcsán minden 
érintett kiemelte, hogy Kevin 
Constantine fantasztikus munká-
ja volt a siker egyik legfontosabb 
összetevője. Az óriási rutinnal 
rendelkező szakember rendkívüli 
alapossággal térképezi fel az el-
lenfeleket, amivel a válogatottnak 
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is sokat segíthet, hiszen a szlové-
niai divízió 1-es világbajnokságon 
a nemzeti csapat kiharcolta, hogy 
története során harmadszor a 
világelitben szerepelhessen.
A feljutás után távozott az addigi 
szövetségi kapitány, Sean Simp-
son. A kanadai edzőt most a Volán 
mestere váltja, akinek nemcsak az 
A csoportos vb kapcsán vannak 
ambíciói: „Bízom benne, hogy a ta-
pasztalatomat, a tudásomat átadhatom 
más edzőknek, akiken keresztül eljut az 
a játékosokhoz is. Szeretném azt elérni, 
hogy a magyar jégkorong erősebb 
és jobb legyen, mint most, amikor 
elkezdem a munkát!” – nyilatkozta 
kinevezése után Constantine.

révén végig is vittek egy támadást, 
ezzel pedig kiegyenlítettek.
A harmadik negyedben a fehérvári 
irányító, Chris Merchant csaknem 
50 yardot futva a labdával maga 
vitte be azt a célterületre, a negye-
dikben pedig ugyanő tökéletesen 
megpasszolta Vancompenollét, 
újabb hat pontért. Ezután még 
Tóth Nándor is megvillant, s bár a 
végén a remekül küzdő Steelers is 
szerzett újabb pontokat, a végered-
mény 26-13 lett.
A fehérváriak tehát ismét ott 
lesznek a bajnoki döntőben, melyet 
július tizenhatodikán rendeznek az 
Új Hidegkuti Nándor Stadionban. 
Az ellenfél a Budapest Wolves lesz.

vezetőedző. Sajnos nincs sok ilyen 
képességű magyar fiatal, és ennek 
az lett az eredménye, hogy bár 
mindkettőnek tett újabb ajánlatot a 
klub, ők – vélhetően több pénzért – 
másik csapatot választottak.
Elgondolkodtató, szolgálja-e a ma-
gyar kosárlabda érdekeit, ha egyetlen 
jó felnőttidény után már milliók 
röpködnek a kevés használható fiatal 
neve kapcsán, de ez költői kérdés. 
A lényeg, hogy Lukács és Omenaka 
után Kass Balázs távozását is beje-
lentették, így három szépreményű já-
tékossal kevesebb áll majd Matthias 
Zollner rendelkezésére a következő 
idényben. Így Takács Milánra, Balsay 
Ádámra vagy Góbi Marcellre hárul-
hat nagyobb teher.

vák utánpótlás-válogatott Peter 
Pokorný is helyet kapott a fehérvári 
kezdőcsapatban, a szerződéshosz-
szabbítást bejelentő Fiola és Stopira 
viszont ezúttal hiányzott.
Az első félidő hajrájáig jól tartotta 
magát Michael Boris csapata, akkor 
azonban két gólt is kapott. Majd 
fordulás után még egyet, így végül 
3-0-ra, simán nyertek a törökök.
Az eredmény persze ilyenkor 
mellékes, és további felkészülési 
meccseken csiszolódhat a csapat! 
Vasárnap a ciprusi Aris Limas-
sol, jövő szerdán pedig a másik 
török nagycsapat, a Galatasaray 
vár a Vidire.
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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:	
Germán Márton

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Hétvégi programajánló 

Vendég:	Ocsenás	Katalin
12.10		 Ebédidő	
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég:	Fáncsi	Viktória
14.10  Kertészeti magazin 

Vendég:	Németh	László
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	
Galántai Zsuzsi

15.10  Helló, péntek! 
Társműsorvezető:	
Varga	Zalán

17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

–	Városrészek	titkai	
Vendég:	Váczi	Márk	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 07. 15. 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		 Párkapcsolati	ismeretek	
Vendég:	Fejér	Kata

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

12.10		 Virágpercek	Vendég:	
Winkler Kriszti

13.10  Mesterségem címere 
Vendég:	Hermann	
Bernadett

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  Informatikai retró 
Vendég:	Simon	Nándor	

17.10		 Filmkocka	Vendég:	Pál	
Loránd	és	Buda	Andrea

18.10  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, 
programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

09.10  Az egészség 
hullámhosszán	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

11.40		 Szabadidőben	Vendég:	
Kulcsárné	Németh	Mariann

12.10		 Csak	stílusosan!	Férfiak	
öltözéke	Vendég:	
Pánczél	Anikó

13.05  A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig	Vendég:	
Kiss György

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 07. 09. 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

08.10		 Sport	Vendég:	Somos	
Zoltán és Kaiser Tamás

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Aranybulla-emlékév 

2022 – érdekességek, 
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	
13.10		 Illemtan	Vendég:	

Óber	László
14.10  Krízishelyzet 

Vendég:	Zsabka	
Attila,	a	Kríziskezelő	
Központ	vezetője

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

					 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
17.10		 Pénzügyi	percek	Vendég:	

Potolák	Gábor
18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

– Fejér megyei kastélyok 
és	arisztokraták	Vendég:	
dr.	Séllei	Erzsébet	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Internetes ügyeink 
Állandó	szakértőnk:	dr.	
Czenczi Anikó ügyvéd 
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	
12.10		 Ebédidő	
13.10		 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10		 Élelmiszer-biztonsági	

és állategészségügyi 
magazinműsor	Vendég:	
Sziebert	Gergely

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Vörösmarty	kocka	Vendég:	

Gombaszögi Attila
17.10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai	Margó
18.00		 Mindenmentes	Vendég:	

Antal	Vali	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  Az egészség 
hullámhosszán 

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
12.10		 Ebédidő	
13.10  Környezetbarát 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz	Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.00		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi 

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.00		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10		 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
10.10  Útravaló
11.10		 Társasház	Vendég:	

Egyed Attila
12.10		 Ebédidő	
13.10		 A	Városgondnokság	

műsora
14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna	Éva	

15.10  Útravaló
16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10  Gyógynövények világa 

Vendég:	Lencsés	Rita
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 július 9-től július 15-ig
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  Forgószínpad
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bucsi László

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Forgószínpad
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:30  ARTE 70
15:40 Virtuózok 

Székesfehérváron 
– 1. rész

17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:55  Hírek
18:00  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Turbók János 

18:30  Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Hangvilla – ismétlés
20:20  Virtuózok 

Székesfehérváron 
– 2. rész

21:40  Miklósa Erika és a 
Bon Bon Zenekar 

22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Turbók János 

08:20 Hangvilla – könnyűzenei 
magazinműsor

08:45  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából 
13:25  E kávéházi szegleten
14:00  Savaria 2020 – 

Diákfilm: Transz
14:20  XVII. Aranybulla 

Művészeti Fesztivál
14:50 Muksó, a szaxofon 

királya
16:00  Fülöp Zoltán: 

Szívvel, hittel
16:35  III. Kolbásztöltő Fesztivál
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Csizmadia Máté 

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Savaria 2020 – 

Dokumentumfilm: A 
szenátor fodrásza

21:45  Székesfehérvár 
tele élettel

22:05  Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

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

Vakler Lajos vendége 
Csizmadia Máté

08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör 
09:35  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából
13:25  Bringafieszta 2016
13:55  XVII. Aranybulla 

Művészeti Fesztivál 
14:25  Közéleti és 

Kulturális Szalon
15:30  Savaria 2020 – 

Dokumentumfilm: 
Polgár40 

16:20  Pozsonyi Imre: Zuhanás 
az emlékekbe 

17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  ARAK AKTIV
22:15  Híradó – ismétlés
22:35  Képes hírek 

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:20  Képes hírek

11:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

12:00  Krinolin, turnűr, 

halcsont – A babák 

és a divat 1., 2. rész

14:10  Fehérvári látogatás 

Hradec Královéban

14:35  Fa Nándor

15:30  Szimfonik 

Táncdalfesztivál 2016

17:00  Híradó

17:20  Köztér

17:50  Hírek

17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából 

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Bajnokok városa

19:50  Hírek – ismétlés

19:55  Virtuózok

20:30  Savaria 2020 – 

Kisjátékfilm: A csomag

21:15  Parlami d’Amore

23:00 Híradó – ismétlés

23:20  Képes hírek 

2022. 07. 15. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  Bajnokok városa

08:10  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:30  Táncvarázs

13:00 Művészeti sikerek

13:30  Portrék a Királykúton

 Vendég: Buda Ferenc

14:30  Áprily Lajos emlékezete

15:45  Géniuszok kézfogója

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  Savaria 2019 – 

Dokumentumfilm: 

A Symposion kör

21:55   Savaria 2019 – 

Kisjátékfilm: Életem 

sorozatként

22:25 Híradó – ismétlés

22:45  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:50  Városrészek titkai
08:55  Agrárinfó 
09:25  Együtt magazin
09:55  Fehérvári beszélgetések 
10:25  Hangvilla – könnyűzenei 

magazinműsor
10:50  Fehérvári beszélgetések
11:20  Paletta magazin
11:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  Úton
13:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet: Így alkot a 
“fehér madaras” művész

15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

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

Áron útikalauza
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Sághy Tamás színművész

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Forgószínpad
19:40  Portrék a Királykúton – 

Vendég: Szvorák Katalin
20:40  Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet: Hazatérők
21:30  A tánc világnapja
23:40  Hírek – ismétlés
23:45  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:40  Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  Úton
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:15  Családőrzők
13:45  Agrárinfó 
14:15  Városrészek titkai  
15:20  Úton
15:50  A Fehérvár Televízió 

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

– Vakler Lajos vendége 
Bucsi László, a 
Szent György Kórház 
főigazgatója

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:20  Fricsay Katonazenekari 

Fesztivál 2019
22:25  A hét hírei – ismétlés
22:30  Képes hírek K i e m e l t  a j á n l a tu n k :  j ú l i u s  11.  18:0 0  Va k l e r  L aj o s  ve n d é g e  Tu r b ó k  J á n o s


