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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!

Fókuszban a digitális megoldások

Zsákutca lesz a 
Homok sor

Szünetel az 
ügyfélfogadás

Takarékoskodjunk a 
vízzel!

Elismerés a köz szolgálatáért

Gyermekek a Grundfos táborában

Egyirányúsítják a 
Kígyó utcát

Szent László emléke előtt tisztelegtek

A digitalizáció volt a fő témája a szerdai, Hiemer-házban tartott szakmai rendezvénynek. Egyre 
több területre tör be az informatika világa, ezért képzett szakemberekre van szükség, hogy 
professzionális színvonalon lehessen oktatni a digitális eszközök használatát – mondta a Di-
gitális Jólét Program szakmai vezetője, Gál András Levente. A rendezvény fő célja az volt, hogy 
bemutassák és népszerűsítsék a digitális térségfejlesztési referensek képzését.                       V. Z.

László napján a Prohászka ligetben katonai tiszteletadás mellett koszorúzták meg Szent László 
szobrát. A lovagkirály már életében legenda lett az országban, halálát követően pedig csodá-
kat tulajdonítottak neki. A lövészkatonák védőszentjére a 43. Nagysándor József Híradó- és 
Vezetéstámogató Ezred szervezésében emlékeztek hétfőn délelőtt.                                                S. Z.

A székesfehérvári Grundfos a nyári tanítási szünet első heteiben immár hagyományosan meg-
szervezi dolgozói gyermekei számára a nyári napközis tábort. Idén első alkalommal – egy-egy 
hétre – állami nevelésben élő gyermekeket is fogadtak térítésmentesen. A napközis táborban 
pedagógusok, önkéntesek foglalkoztak az általános iskolás korú gyermekekkel.                L. T. K.

L. Takács kriszTina

Takarékos vízhasználatra kéri a lakosságot a 
Fejérvíz Zrt. A közműszolgáltató azt javasol-
ja, hogy hajnalban, kora reggel locsoljunk, 
az autómosást és a medencék feltöltését a 
csúcsidőszakokban mellőzzük, és ne locsoljuk az 
utakat, a járdákat és a térkövezett felületeket – 
olvasható a cég honlapján és közösségi oldalán.

A cég felhívásában olvasható, 
hogy a Fejérvíz a nyári időszak-
ban is kiemelt figyelmet fordít a 
víziközműrendszerek ellenőrzé-
sére és az ellátás biztonságára. 
Tekintettel a hőség fokozódására, 
a megnövekedett vízigény maxi-
mális kiszolgálása érdekében ké-
rik a lakosság együttműködését.
Eszerint a kertek locsolását és 
az automata öntözőberendezé-
sek használatát hajnalra, kora 
reggelre időzítsük! Mellőzzük a 
gépjárműmosást és a házi úszó-
medencék töltését az esti csúcs
időszakban, 18 és 23 óra között, 
illetve a hétvégén, valamint ne 
locsoljuk az utakat, a járdákat és 
a térkövezett felületeket!
Székesfehérváron és a legtöbb 
településen a cég víztermelési 
kapacitása a tartós forró nyári 
időszakot és a még nagyobb napi 
vízigényeket is biztonsággal ki 
tudja szolgálni.

Az idei évben is elismerő okleveleket 
adományoz az Alapítvány a Székesfehérvári 
Fogyasztóvédelemért. Az elismerést olyan 
magánszemély kaphatja, aki legalább öt éve 
dolgozik állami, önkormányzati intézménynél, 
szervezetnél vagy többségi önkormányzati 
tulajdonú vállalkozásnál a megyeszékhelyen.

A helyi közösségért elkötelezett 
civilszervezetként az Alapítvány a 
Székesfehérvári Fogyasztóvédelemért 
erős hiányát érezte annak, hogy a 
civiltársadalom elismerje a közszol-
gáltatásokban dolgozók civilekért 
végzett munkáját. Ezért kezdemé-
nyezte az alapítvány, hogy elismerő 
oklevéllel fejezzék ki mindezt. Az 
elismerést olyan magánszemély 

Megváltozik a forgalmi rend a Kígyó utcában: július 
elsejétől egyirányúsítják az utca egy szakaszát a 
zavartalan haladás érdekében.

A július elsején, pénteken életbe lépő 
forgalmirendváltozás szerint az 14. 
számú társasháztól az Ősz utcáig 
tartó szakaszt egyirányúsítják, mert az 
ezen a szakaszon kijelölt parkolósávot 
használók több esetben oly mérték-
ben leszűkítették az útpályát, hogy a 
forgalom nem tudott mindkét irányban 
zavartalanul haladni.
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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

kaphatja, aki legalább öt éve dolgozik 
állami, önkormányzati intézménynél, 
szervezetnél vagy többségi önkor-
mányzati tulajdonú vállalkozásnál.
Róth Péter alpolgármester felhívta a 
fehérváriak figyelmét erre a fontos 
elismerésre, azt kérve, hogy éljenek a 
jelölés lehetőségével, hiszen a közös-
ségért dolgozóknak fontos visszajelzés 
az, ha a társadalom, a civilszervezetek 
részéről méltatják munkájukat.
Évente három fő részére adományoz-
ható az oklevél. Javaslatot bárki tehet 
az alapítvány emailcímén (fogyved
alap@gmail.com) augusztus huszadi-
káig. Az okleveleket szeptemberben, 
a Székesfehérvári Civilnapon adják 
át a jutalmazottaknak.

Július ötödikétől lezárják a Ho-
mok sort az Evangélikus temető 
parkolójánál, így az a Hosszú-
sétatér irányából zsákutca lesz. 
Az állatkórház és a Vásártéri úti 
vállalkozások a Batthyány utca és 
a Serényi Antal utca felől lesznek 
megközelíthetők.

Július elsején, pénteken, a közszol-
gálati tisztviselők napján szünetel 
az ügyfélfogadás a Polgármesteri 
Hivatalban. Ez a szakirodákat és 
az Ügyfélszolgálati Irodát is érinti. 
Július negyedikétől, hétfőtől ismét 
a megszokott munkarend szerint 
működik a hivatal. 
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Jövőre nő az önkormányzatok 
támogatása

Jövőre kilencvenötmilliárd forinttal nő az 
önkormányzatok támogatása – mondta Varga 
Mihály pénzügyminiszter kedden Budapesten, 
miután előadást tartott a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége (MJVSZ) közgyűlésén.

Varga Mihály a jövő évi költség-
vetésről tájékoztatta a szövetség 
tagjait. A miniszter az előadást 
követő sajtótájékoztatón elmondta, 
hogy a magyar gazdaság az egyik 
legerősebb „felpattanással” jött 
vissza a járvány időszakából: a 8,2 
százalékos gazdasági növekedés az 
első negyedévben az egyik leggyor-
sabb volt az Európai Unióban. Fi-
gyelembe kell azonban venni, hogy 
az ukrajnai háború miatt jelen-
tősen megváltozott az európai és a 
világgazdasági környezet, melyben 
a magyar gazdaság nyitott, export
orientált gazdaságként működik.
Kiemelte: a kormány arra törek-
szik, hogy megvédje az elszálló 
energiaáraktól a magyar családo-
kat, és megőrizze az eredményeket. 
Ezt szolgálja a rezsivédelmi alap 
hatszáznegyvenmilliárd forintos és 
a honvédelmi alap nyolcszázmilli-
árd forintos kerete.
Varga Mihály elmondta, hogy 
jövőre kilencvenötmilliárd forinttal 
több támogatást kapnak az önkor-
mányzatok, a teljes önkormányzati 
támogatási keretösszeg kilencszáz
hatvankilencmilliárd forint lesz. 

Tavasszal kezdődött a 2022 és 2027 közötti időszakra vonatkozó Fenntartható Városfejlesztési 
Stratégia elkészítése. Ennek megalapozásához kérte ki az önkormányzat egy kérdőív kitöltésé-
vel a lakosság véleményét is. A beérkezett válaszok összegzése már elérhető a városi honlapon. 

A válaszadók többsége a történelmi belvárosban is több zöldfelületet szeretne
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Több zöldfelületet szeretnének a belvárosba a 
székesfehérváriak, de a város lakóinak fontos 
lenne a közszolgáltatások és a közösségi 
közlekedés további fejlesztése is, derül ki a 
fenntartható városfejlesztési stratégiához 
kapcsolódó lakossági kérdőívből. A 2022 és 
2027 közötti időszakra készülő tervhez még 
áprilisban kérdezték az interneten a helyiek 
véleményét, elvárásait és fejlesztési igényeit.

A kérdőívet 1087en töltötték ki, 
ami valamivel több, mint a teljes né-
pesség egy százaléka. A válaszadók 
többsége nő volt, és leginkább a 
huszonhat és hatvannégy év közötti, 
felsőfokú végzettséggel rendelkező, 
háztartásbeli székesfehérváriak 
érezték úgy, hogy bele szeretnének 
szólni a város jövőjébe.
A felmérésből kiderült, hogy a 
többség a családalapítás miatt kö-
tődik a városhoz. Sokan válaszol-
ták azt, hogy itt születtek, míg a 
válaszadók több mint harmadának 
fontosak a helyi munkalehetősé-
gek, de még a város történelmi 
múltjának is megtartó ereje van. 
Tízből csak egy ember érzi úgy, 
hogy a közösség miatt kötődik a 
városhoz, még ennél is keveseb-

Több zöldfelületre, bankkártyával 
fizethető buszjegyre lenne igény

ben kapcsolódnak Székesfehérvár-
hoz a felsőoktatás miatt.
Ezek alapján egyáltalán nem meg-
lepő, hogy a túlnyomó többség a 
közszolgáltatások – iskola, egész-
ségügy, szociális ellátás – fejlesz-
tését tartja a saját életminőségével 
kapcsolatban elengedhetetlennek. 
Sokaknak fontos a közösségi köz-
lekedés további fejlesztése (több 
mint hatvan százalék), míg a vá-
laszadók fele inkább a gyalogos és 
kerékpárosbarát közlekedést szor-
galmazná. A többség elégedett a 
Fehérváron elérhető munkahelyek 
számával: ez csak a felmérésben 
résztvevők 17,4 százaléka szerint 
szorul fejlesztésre.

A városban elérhető humán 
közszolgáltatások többsége át-
lagos vagy valamivel átlag feletti 
értékelést kapott. Az ötös ská-
lán hármasra értékelték többek 
között az egészségügyi ellátást és a 
közlekedéssel kapcsolatban szinte 
mindent: gyalogos, kerékpáros és 
közösségi közlekedési lehetőségek, 
parkolás, utak minősége.
Átlag feletti, azaz négyes osztályza-
tot kapott többek között az oktatás 
– bölcsőde, általános iskolák, kö-
zépfokú intézmények – de megfele-
lőnek ítélik a lakók a közbiztonsá-
got, a közvilágítást, a zöldfelületek 
arányát és a hulladékgyűjtést is.
A felmérés alapján szinte vala-
mennyi székesfehérvári rendelke-
zik okostelefonnal vagy laptoppal, 
amit leginkább információszerzés-
re, kapcsolattartásra és ügyinté-
zésre használnak.
A fehérvári okosalkalmazások 
közül a többség – több mint ötven 
százalék – a mobiltelefonos parko-
lást veszi igénybe, míg a válaszadók 
hozzávetőleg egyharmada kapcso-
lódik rendszeresen az ingyenes 
közterületi wifihez. A válaszadók 
közül egyelőre csak minden hato-
dik használja a Székesfehérvár 

alkalmazást, míg nagyjából tízből 
egy fehérvári semmilyen helyi 
okos alkalmazást nem vesz igénybe.
Ezzel szemben a kérdőívet kitöltők 
háromnegyede fontosnak tartaná, 
hogy legyen elektronikus menet-
rend és ehhez kapcsolódó útvonal-
tervező, míg az emberek hatvan 
százaléka szerint ideje lenne a 
bankkártyás fizetési lehetőséget is 
bevezetni a buszokon.
A kérdőívben kitértek a városi 
zöldterületekre és parkokra is. 
A többség ezeket a helyeket a 
szabadidő eltöltése miatt keresi 
fel, éppen ezért örülnének, ha 
a parkok környezetében több 
büfé, fagyizó, nyilvános vécé és 

hulladék gyűjtő lenne.
Kiugróan sok fehérvári, a válasz-
adók több mint hetvenöt százalé-
ka gondolja úgy, hogy a történel-
mi belvárosban növelni kellene 
a zöldfelületek arányát a burkolt 
részek kárára.
Végezetül az is kiderül a város 

lakóiról, hogy a helyi termékek 
közül a többség elsősorban zöld-
ségeket és gyümölcsöket vásárol, 
amihez főleg a piacokon, esetleg 
közvetlenül a termelőnél jutnak 
hozzá. De szép számmal akadnak 
olyanok is, akik már erre is az 
internetet használják.

Az önkormányzati rendszer teljes 
gazdálkodási kerete pedig négy-
ezermilliárd forint, ebből tudja a 
háromezerkétszáz önkormányzat a 
működését finanszírozni.
Emlékeztetett, hogy 2010 és 2014 
között az állam ezerháromszáz-
milliárd forint adósságot vett át az 
önkormányzatoktól, lehetővé téve, 
hogy a települések előrelépését segí-
tő programok valósulhassanak meg. 
Jelezte, hogy a Modern Városok 
Program fedezete a jövő évi költség-
vetésben is rendelkezésre áll.
CserPalkovics András, Székes
fehérvár polgármestere közösségi 
oldalán így foglalta össze a nap ta-
pasztalatait: „A Megyei Jogú Városok 
Szövetségének rendszeres egyeztetésén 
polgármester-kollégáimmal áttekin-
tettük a nagyvárosi önkormányzatok 
legsürgetőbb kérdéseit. Első helyen 
az energiaárak drasztikus emelkedése 
volt, hiszen ez minden települést, min-
den önkormányzatot érzékenyen érint. 
A kormány képviseletében tárgyalt 
velünk Lázár János, Navracsics Tibor 
és Varga Mihály is, aki felé szintén 
jeleztük a kihívásainkat, közösen meg-
oldást keresve azokra. Kétséget kizáró-
an mondhatom: az MJVSZ továbbra 
is a legjobb lehetőség arra, hogy a 
nagyvárosi önkormányzatok közösen, 
a kormányt is bevonva tárgyalhassák 
meg közös ügyeiket az egyre viharo-
sabb időszakok során!”
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A közgyűlés az energiaárak és a háborús infláció miatt kénytelen volt néhány szolgáltatás árát emelni
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Óriási kihívásokat támaszt a nemzetközi 
gazdasági és energiapiaci helyzet a város elé, 
így nehéz döntéseket is meg kellett hoznia a 
testületnek a legutóbbi közgyűlésen. Döntés 
született több díjemelésről is – a feszes 
gazdálkodás mellett a rendkívüli módon 
megemelkedett energiaárak miatt volt szükség 
erre. Csak két példa: az uszoda villanyszámlája 
több mint ötszörösére növekszik, a SZÉPHŐ 
pedig az eddigi ötmilliárd helyett több mint 
tizenhétmilliárd forintért tudja beszerezni a 
gázt a következő évre.

Az elmúlt hónapokban megtett 
intézkedéseken túl további, azon-
nali lépésekre volt szükség, hiszen 
az önkormányzatot is jelentősen 
érintik a világban zajló folyamatok, 
a háborús infláció, az energia és 
nyersanyagválság hatásai, továb-
bá a szolgáltatások drasztikus 
drágulása. Egyértelművé vált, hogy 
újabb konkrét intézkedésekkel kell 
reagálni a folyamatokra a közszol-
gáltatások biztosítása érdekében. 
A múlt pénteki közgyűlésen ennek 
érdekében hoztak döntéseket a 
város képviselői.
CserPalkovics András polgármes-
ter a közgyűlés után hangsúlyozta, 
hogy látszik, a háborús infláció mi-
lyen hatással van a világgazdaságra, 
és ez nem kerüli el Székesfehérvárt 
sem: „Az energiaárak finanszíroz-
hatóságát azonban garantálni kell, és 
biztosítani a közszolgáltatások stabil 
működését. Reménykedünk abban, 
hogy a gazdaság növekszik a városban, 
így az önkormányzat bevételei is emel-
kedni fognak. De e mellett is hozzá 
kellett nyúlnunk bevételi és kiadási 
oldalon is a költségvetéshez.”

CserPalkovics András kiemelte, 
hogy két nagy döntést hoztak: 
az egyik csomagban eldöntötték, 
hogy milyen díjakat nem emelnek 
2022ben, majd döntés született 
emelésekről is. Nem emelkedik a 
közétkeztetés díja, nem változnak 
az idősügyi és szociális ellátáshoz 
kapcsolódó díjak, és változatlan 
marad a bérlakások díja is. Au-
gusztus 1től azonban a parkolás, 
a temetkezési szolgáltatások és a 
közterülethasználat díjai emelked-
nek. Ebből a legtöbbeket a parkolás 
érint majd. A belváros környékén 
élők javaslatának megfelelően 
augusztustól az ingyenes parkolás 
csak szombaton déltől kezdődik, 
és hétfőn reggelig tart. Az egy óra 
ingyenes parkolási lehetőség az 
NFCkártyával továbbra is megma-
rad, sőt szombaton is igénybe lehet 
majd venni.
A város polgármestere lapunknak 
elmondta, hogy nagyon nehéz 
döntés volt a temetkezési díjak 
megemelése, mert egyegy család 
rendkívül nehéz időszakában 
felmerülő szolgáltatási díjakról van 
szó, amihez régóta nem nyúlt hozzá 
a város, de most muszáj volt. Az 
emelt díjak az önköltségi árat érik 
el, és Fehérváron továbbra is az 

Önkormányzati válasz a háborús 
inf lációra és az energiaárakra

Beszámoló a közgyűlés döntéseiről

Akár négyszeres árak is kialakulhat-
nak az energiapiacon, ami a teljes 
városi önkormányzati szférában az 
idei évben várhatóan 6,9 milliárd 
forintos többletköltséget ered-
ményez – olvasható a közgyűlési 
előterjesztésben. Ezen többlet-
költségből a távhőszolgáltatás és 
a hulladékgazdálkodás támogatási 
rendszeréből 5,1 milliárd forint 
állami megtérítésében bízik az 
önkormányzat, a saját forrás 
igénye azonban így is 1,8 milliárd, 
amiből a víz- és csatornaszolgáltatás 
egymilliárdot tesz ki. Jövőre az éves 
többletköltség 20,9 és 22,3 milliárd 
forint között várható, amiből a 
távhőszolgáltatás és hulladékgaz-
dálkodás támogatási rendszeréből 
15,3 milliárd forint megtérítésében 
bízik a város, a fennmaradó 5,6 és 
7 milliárd forint közötti összeget 
viszont magának kell előteremtenie. 
Ebből a víz- és csatornaszolgáltatás 
tesz ki 3-4 milliárdot.

országos átlag alattiak lesznek az 
önkormányzati temetkezési vállalat 
szolgáltatási díjai.

Csak a hagyományos jegy és 
bérlet drágul

Utoljára 2016ban emelte az önkor-
mányzat a közösségi közlekedés 
díjaiat. Az elektronikus jegyek és 
bérletek ára a jelenlegi papíralapú 
jegyek és bérletek árával meg-
egyező lesz, a papíralapú jegyek 
és bérletek ára viszont átlagosan 
húsz százalékkal magasabb lesz 

• Menetjegy elővételben: 340 Ft
• Menetjegy autóbuszon váltva: 400 Ft
• 90 perces elektronikus jegy: 280 Ft
• 24 órás elektronikus jegy: 800 Ft
• 72 órás elektronikus jegy: 1 650 Ft
• 7 napos összvonalas elektronikus   
   bérlet: 2 300 Ft
• 15 napos összvonalas elektronikus   
   bérlet: 3 900 Ft
• Félhavi összvonalas bérlet: 4 700 Ft
• 30 napos összvonalas elektronikus  
   bérlet: 7 000 Ft
• 30 napos tanulói elektronikus bérlet:  
   280 Ft

Viteldíjak augusztus elsejétől

• 30 napos nyugdíjas elektronikus  
   bérlet: 2 970 Ft
• Havi összvonalas bérlet: 8 400 Ft
• Havi tanulóbérlet: 340 Ft
• Havi nyugdíjasbérlet: 3 600 Ft
• 90 napos összvonalas elektronikus  
   bérlet: 19 250 Ft
• 90 napos nyugdíjas elektronikus  
   bérlet: 8 190 Ft
• Negyedéves összvonalas bérlet: 
   23 100 Ft
• Negyedéves nyugdíjasbérlet: 9 800 Ft
• Átruházható havi bérlet: 19 600 Ft

augusztus elsejétől. Elektronikusan 
lehetőség lesz havi helyett harminc-
napos, negyedéves helyett kilenc-
vennapos érvényesség megadására, 
így a bérletvásárlási időszakban ta-
pasztalható sorban állás csökkent-
hető. Az otthoni munkavégzés és 
az előre nem tervezhető utazások 
lefedésére elektronikus formában 
elérhető lesz a kilencvenperces, a 
huszonnégy órás, a hetvenkét órás 
jegy és a hétnapos bérlet is. Jelen-
leg nyolctíz százalékot tesz ki az 
online jegyek és bérletek értékesíté-
se a papírral szemben.
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A gazdasági helyzetre való tekintettel elhalasztják a buszhálózat bővítését és a menetrend megújítását. Augusztustól pedig emelkednek a jegy- 
és bérletárak, az elektronikusan vásárolt jegyek azonban nem drágulnak.

A rendszerváltás óta Cser-Palkovics András a legrégebben regnáló polgármester Székesfehérváron.  
A testület ülésén erről is megemlékeztek.

Lemondott Barlabás András. A momentumos önkormányzati képviselő döntését azzal indokol-
ta, hogy nem tudja összeegyeztetni családi életét a képviselői feladatokkal.
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Elhalasztják a menetrend-
bővítést

A napirend tárgyalásánál a város 
polgármestere kiemelte, hogy 
az idén nyárra tervezett busz-
menetrendbővítés bevezetését 
elhalasztják, a menetrend bőví-
tésének szándékát azonban nem 
adják fel, és ha lesz rá költségve-
tési lehetőség, végrehajtja azt a 
város. A megújuló rendszer több-
letköltségeire azonban a jelenlegi 
helyzetben nincs fedezet. 
Tehát egyelőre minden marad a 
régiben.

Fejlesztésekről is döntöttek

„Fejlesztésekről azonban szerencsére 
a mostani közgyűlésen is tudtunk 
dönteni. Kormányzati támogatásnak 
köszönhetően elindulhat a közbe-
szerzési eljárás a Kodály iskola 
külső homlokzatának felújítására. 
Emellett számos önkormányzati 
intézmény esetében hozhattunk 
döntéseket felújításról, amiket az 
önkormányzat finanszíroz.” – emel-
te ki CserPalkovics András.
Támogatta a közgyűlés a Fő utca 
2es számú társasház homlokzat-
felújítását is. A belvárosban talál-
ható épületek közterület felé néző 
homlokzatának felújításához, 

valamint a közterületről látható 
tetők és tűzfalak felújításához 
önkormányzati támogatás vehető 
igénybe. Az említett társasház 
összesen huszonnyolcmillió forint 
értékű felújítást végez, melyhez 
nyolcszázezer forint vissza nem 
térítendő és nyolcszázezer forint 
visszatérítendő, de kamatmentes 
támogatást biztosít a város.

Intézményvezetői kinevezé-
sek

Intézményvezetők kinevezéséről 
is döntött a testület, így az Árpád 
Úti Óvoda igazgatójának tovább-
ra is Neubauer Jánosnét válasz-

tották. A Tündérkert Bölcsőde 
korábbi vezetőjének, Blaskovics 
Zsuzsannának is további bizal-
mat szavaztak, és a Mesevilág 
Bölcsődét Lengyel Lászlóné 
vezetheti ezután is.

Lemondott Barlabás András

A nyílt ülés végén Barlabás 
András önkormányzati képvise-
lő, aki a Momentum Mozgalom 
képviseletében az ellenzéki kö-
zös listán jutott be a testületbe, 
bejelentette, hogy július tizenötö-
dikével lemond mandátumáról, 
mert nem tudja összeegyeztetni 
a képviselői munkát a családi 

A közgyűlésen Róth Péter alpolgármester néhány érdekes számra hívta fel a 
testület figyelmét: múlt pénteken volt a 4282. napja, hogy polgármesterré 
választották Cser-Palkovics Andrást, amivel meghaladta elődje, Warvasovszky 
Tihamár 4276 napig tartó polgármesterségét. A leghosszabb ideig hivatalban 
lévő fehérvári polgármester egyébként Havranek József volt, aki 10 812 napon 
keresztül állt a város élén. 

élettel. Mint mondta: „A bizalo-
mért, amit a fehérváriaktól kaptam, 
nagyon hálás vagyok!” A leköszönő 

képviselővel készült hosszabb 
interjúnkat a www.szekesfehervar.
hu oldalon olvashatják!
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A városvezetés célja az, hogy megőrizze Székesfehérvár helyét a magyar gazdaság élvonalában

Fejér megye a gazdaságfejlesztés fókuszában
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A Városházán ünnepélyes keretek között írták 
alá pénteken azt a megállapodást, melynek 
értelmében új modellprogram indul Fejér me-
gyében a helyi vállalkozások szolgáltatás-ala-
pú segítése és támogatása, továbbá a térségi 
munkaerő-kereslet és -kínálat összehangolása 
és eredményesebbé tétele érdekében. A megál-
lapodás a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége, a Fejér Megyei Kormányhivatal, a 
Fejér Megyei Önkormányzat és Székesfehérvár 
önkormányzata között született meg.

Eppel János, a VOSZ elnöke 
üdvözölte a megállapodás létrejöt-
tét, amely az országban elsőként 
valósult meg: „A kulcsszó a gazdaság-
fejlesztés, ami alá nagyon sok minden 
befér. Itt egy nagy találkozásról van 
szó: érdekek, értékek és közös cselek-
vés találkozása ez. A kormányzat, 
a megyei és a városi közigazgatás 
ugyanazt akarja, ami a vállalkozók 
számára is fontos. A következő ötéves 
gazdasági stratégiánkban a vállalko-
zásfejlesztés kiemelt szerepet kap. 
Formailag jó ez a szövetség, ami ma 
létrejött, de meg kell töltenünk élettel, 
tartalommal. A szándék mindenki 
részéről komoly. Mi, a VOSZ részéről 
ehhez annyiban járulunk hozzá, hogy 
elsőként az országban létrehozunk egy 

Új megyei gazdaságfejlesztési 
modellprogram indul

VOSZ-irodát, mely a maga szakem-
bereivel, a Széchenyi-kártya-prog-
rammal, szakmai fórumokkal, üzleti 
egyeztetésekkel járul hozzá ahhoz, 
hogy ez az együttműködés ne csak 

papíron, ne csak a virtuális valóság-
ban létezzen, hanem kézzelfogható, 
személyes találkozások során megél-

hető és működtethető megoldásokat 
hozzon. Amennyiben a Fejér megyei 
modell sikeresen működik, amiben én 
nagyon hiszek, akkor a többi megyében 
is létrejöhet hasonló iroda.”

Simon László kormánymegbízott 
megerősítette, hogy a megállapodás 
kiemelten fontos a térség számára, 
hiszen az innováció, a foglalkozta-
tás fejlesztése a további gazdasági 
sikerek záloga: „Ez a projekt rendkívül 
jó lehetőséget nyújt arra, hogy a Fejér 
Megyei Önkormányzat vezetésével 
és források mellérendelésével tovább-
fejlesszük a megye gazdaságát. Ebben 
természetesen az államnak, így a Fejér 
Megyei Kormányhivatalnak is van sze-
repe, hiszen az állami munkaerőpiaci, 
foglalkoztatási beavatkozások, támoga-
tások a kormányhivatal szakmai gondo-
zásában valósulnak meg, és a források 
felhasználásában is közreműködünk. A 
hagyományos és a nem hagyományos 
munkaerőpiaci eszközeinkkel tudunk 
segíteni a megye mintegy kétezer 
vállalkozójának, a megye álláskereső 
polgárainak. Megszólíthatunk olyan 
rétegeket is az együttműködés során, 
amelyek nehezen mobilizálhatók, hiszen 
már hosszú évek óta nem szereplői a 
munkaerőpiacnak.”
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnöke szerint a megál-
lapodás hozzájárulhat ahhoz, hogy 
Fejér megye Székesfehérvárral 
együtt megtartsa kiemelt helyét 
a magyar gazdaság palettáján, és 
továbbfejlődjön: „Az elmúlt időszak-
ban Fejér megye az összes gazdasági 
mutató terén az élmezőnybe került. 
A gazdasági teljesítménymutatókban 
kiváló eredményt hoz Székesfehérvár, 
melynek gazdasági teljesítőképessége 
és tevékenysége megalapozza a megyei 
sikereket is. A megye többi részén is 
láthatunk már egyre több helyen ha-
sonló tevékenységet, de Székesfehérvár 

mindenképpen az országos élmezőnybe 
tartozik. Az elmúlt időszakban volt 
már egy foglalkoztatási programunk, 
amelyben a gazdasági és foglalkoztatási 
helyzet javítása volt az egyik célkitűzé-
sünk. Sikerrel teljesítettük a vállalt 
feladatainkat, ugyanakkor a járvány és 
a háborús helyzet mutatta meg, hogy 
mégis sérülékeny a gazdaság: egy-egy 
szegmense, részterülete pillanatok 
alatt olyan helyzetbe tud kerülni, hogy 
segítségre szorul.”
CserPalkovics András polgármester 
hangsúlyozta, hogy a város számára 
kiemelten fontos, hogy megtartsa 
helyét a magyar gazdaság élvona-
lában, ehhez pedig szükséges egy 
ilyen megállapodás, amely teljes 
körűen felöleli és segíti a jövő 
fejlesztéseinek folyamatát: „Minden 
ilyen megállapodásnak az a lényege, 
hogy utána hogyan tudjuk tartalommal 
megtölteni. De már az aláíráskor is 
konkrétumok hangoztak el különböző 
uniós, nemzetközi vagy éppenséggel 
hazai pályázatokkal kapcsolatban. Meg-
erősítést jelent a kölcsönös együttmű-
ködés abból a felismerésből kiindulva, 
hogy nagyon erőteljes kölcsönhatás 
van egy közösség, egy megye, egy város 
fejlődése és az ottani vállalkozások 
fejlődése között. A vállalkozások adnak 
munkahelyet az embereknek, megélhe-
tést, egzisztenciát biztosítanak, és ezek a 
társaságok fizetnek akár az állam, akár 
az önkormányzatok felé adót, amiből 
pedig az önkormányzatok a helyi 
cégek környezetét tudják működtetni 
és fejleszteni. Bízom benne, hogy a 
következő években sokszor tudunk majd 
számot adni ezen megállapodás érdemi 
eredményeiről!” 
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A rézfúvósok igazi fesztiválhangulatot hoztak a Városház térre, de a zenekar csak egy volt az 
üde kulturális színfoltok közül. Igaz, a legharsányabb!

A veterán autócsodák késő estig vonzották a belváros közönségét

Arcfestés és lazulás: a kultúra nem csak a felnőtteké!Éjszakai hímzés műalkotások között

Telt házas volt a Deák-gyűjtemény rendhagyó tárlatvezetése is
Körtánc a Kossuth-udvarban: az ott lakók is örülhettek, hiszen végre az éjszaka szirénhangjai 
helyett a kulturális programok vonzották a tömeget a belvárosi helyszínre!
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Húsz helyszín, száz program
Sikerrel tért vissza a Múzeumok Éjszakája! 

Két év kényszerű kihagyás után rendezték meg ismét múlt szombaton a Múzeumok Éjszakája program-
sorozatát Székesfehérváron. Ahogy a korábbi években, úgy most is az összes helyszínt és programot 
egyetlen karszalaggal látogathatták az érdeklődők. Székesfehérváron húsz helyszínen közel száz 
minőségi program várta a látogatókat. Fotósaink is megörökítettek néhány emlékezetes pillanatot.
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A városrészben számos program kínál a családoknak szórakozási lehetőséget az év során: a kölyökjuniális mellett hagyományosnak számít már 
a Palacsintapéntek, ahogy a Vízivárosi advent is, idén ősszel pedig egy szabadtéri pikniket is szerveznek majd az itt élőknek

Hetente közel kétszázötven gyermek táborozhat a Bregyóban

Színes programokkal várják a gyerekeket
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Juniális Vízivárosban

Itt a táborszezon!

csapó raMóna

kaiser taMás

Óriás játékok, hétpróba és koncertek 
várták Víziváros gyermekeit és szüleiket 
a hetedik kölyökjuniálison. A szórako-
zás mellett a gyerekek tanulhattak is: 
játékos formában ismerkedhettek meg a 
város közszolgáltatóival.

A Pitypang zenekar koncertjét 
élvezhették Víziváros gyerme-
kei szombaton, emellett hét-
próba és óriás játékok kínáltak 
felhőtlen időtöltést a kicsiknek 
a Vízivárosi Kölyökjuniálison.
A hetedik alkalommal megren-
dezett nap célja, hogy a város-
rész lakóinak közösségét erő-
sítse: ,,Ezt a gyerekeken keresztül 
lehet igazán felépíteni, mert ahol 
a gyerekek jól érzik magukat, oda 
elviszik őket a szülők, és élmé-
nyekben, tapasztalatokban gazda-
godnak.” – mondta el lapunknak 
Horváth Miklósné, a városrész 
önkormányzati képviselője.
A székesfehérvári közszol-
gáltatók is bemutatkoztak a 
rendezvényen: a gyerkőcök  
játszva tanulhattak arról, 
hogyan zajlik a mindennapi 
munka a Városgondnokságnál, 
a SZÉPHŐnél vagy a tűzoltó-
ságnál.

Ha nyár, akkor táborok, ha Bregyó, akkor 
Napraforgó Napközis Tábor! Hétfőn reggel az 
első turnus résztvevői lakták be a Bregyót. A 
táborok hét héten keresztül telt házzal mennek, 
a velencei, bentlakásos táborba azonban még 
lehet jelentkezni.

Madárcsiripelés helyett gyerek-
zsivaj töltötte be hétfőn a Bregyó 
közi szabadidőközpontot, hiszen 
elindult a napközis tábor, ahová hét 

héten keresztül több mint ezeröt-
száz gyermeket várnak – idén is telt 
ház lesz tehát.
„Ez egy remek lehetőség a szülőknek és 
a gyerekeknek is, akik csodás környe-
zetben programgazdag heteket tudnak 
eltölteni, ráadásul minimális anyagi 
ráfordítással, hiszen csak az étkezéshez 
kell a szülőknek hozzájárulniuk.” – 
mondta el a táborindítón Mészáros 
Attila alpolgármester.
A táborba érkezőket mindennap 
más tematikával várják a pedagó-

gusok, de a nagy melegben a stran-
dolás is szerepel a programban.
A napközis táborra már nem lehet 
jelentkezni, a szintén a Városgond-
nokság által szervezett velencei, 
bentlakásos táborban azonban még 
van néhány szabad hely! Ezekre 
a Városgondnokság honlapján 

lehet jelentkezni. Elsőtől nyolcadik 
osztályig várják a gyerekeket, a 
négy turnus mindegyike másmás 
tematikára épül. Sporttal kezdődik, 
majd Harry Potterrel és Szeretlek, 
Magyarország! táborral folytatódik, 
és a Rejtélyek táborával ér véget a 
velencei turnusok sora.
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Székesfehérvár önkormányzata képviseletében Lehrner Zsolt köszöntötte a résztvevőket. Az 
alpolgármester köszönetét fejezte ki a társszervező Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak, hogy a fesztivál és a Múzeumok Éjszakája alkalmából ismét megnyitották a Szerb 
ortodox templomot, amely az ország egyik legrégebbi ilyen épülete.

Volt hely és idő a játékra is, népszerű volt a dézsából kialakított körhinta

A vásári forgataghoz a zene is hozzátartozik: a Tilinkó húzta a talpalávalót

A Fehérvári Kézművesek Egyesülete azt a fontos célt tűzte maga elé, hogy éltesse és megment-
se a népi hagyományainkat, köztük a késes és kovács szakmákat. A késesek, késkészítő mes-
terek, kovácsok és fegyverkovácsok országos találkozójára hatvannégy mester érkezett, több, 
mint eddig bármikor! Jöttek az ország minden szegletéből, de Csehországból és Szlovákiából is.

Látványos bemutatók kísérték a fesztivált, és idén sem maradtak otthon a középkori hagyományőrzők!

Nem könnyű mesterség a kovácsé, de szerencsére akadt segítő kéz!
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Színes forgatag a Rác utcában
Nagykorú lett a Tűzzel-vassal Fesztivál: a Rác utcában immár tizennyolcadik alkalommal rendezték 
meg a látványos programot. Óriási volt az érdeklődés, egy gombostűt sem lehetett leejteni a skan-
zenben. Több mint hatvan mesterember képviselte a késes és a kovács szakmákat, voltak kézműves 
bemutatók, színpadi produkciók, népi gyermekjátékok, minőségi portékákat kínáló kézművesek, és 
megnyitották a látogatók előtt a Rác templomot is.
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Szerelmes hangulatban leszel a héten, és ezt az erőt párkapcsolatod-
ban is érezheted. Nagy előnyt jelent, hogy érzelmi életed fellángolását 
egy másik kedvező hatás is kíséri: óriási mértékben megnő a bizo-
nyítási vágyad! A kettő talán összefügg, hiszen partnerednek meg 
szeretnéd mutatni, hogy nem akárkivel hozta össze a sors! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Általában jól bírod a meleget, de a tikkasztó hőség téged is 
megvisel. Figyelj jobban a szervezeted jelzéseire, és vegyél vissza 
a szabadtéri sportolásból! A pénzügyek területén is jobb az 
óvatosság: egy befektetési lehetőség ugyan kecsegtetőnek tűnik, 
de hosszú távon nem biztos, hogy jövedelmező lesz! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Több vasat is tartasz a tűzben, ami – valljuk be – előfordult már 
veled néhányszor az életed folyamán. Nem mintha nem lennél 
hűséges, hiszen az Oroszlán szilárd jegy, csak hát annyira szeretsz 
játszani, hogy nem tudod megvonni magadtól ezt az örömet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Meghívást kaphatsz egy baráti összejövetelre, melyre érdemes is 
elmenned, hiszen találkozol majd valakivel, aki nagy hatást gyakorol 
rád! A kapcsolatból nem lesz feltétlenül szerelem, de az életetek hosszú 
távon összefonódhat. A munkádban kicsit enervált vagy mostanában, 
valószínűleg a közelgő nyaralás miatt esik nehezedre koncentrálni.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Folytatódik a héten a „sikersorozatod”: csodálatosan nézel 
ki, sokan megbámulnak az utcán. Ez hízeleg hiúságodnak, 
és végre elhiheted, hogy vonzó ember vagy. Pénzügyileg sem 
rossz a helyzeted, sőt olyan bevételre is szert tehetsz, amire nem 
is számítottál! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szerencsés időszak köszönthet rád! Érzelmi életed, gondolataid, 
személyiséged mind harmóniát sugároznak, és ez kihatással van a 
másokkal való kapcsolatodra is. Munkádra mindig is igényes voltál, 
de az nem helyes, hogy több ember helyett is dolgozol! 

2022. jún. 30.–júl. 6.
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 Batyubál 

Felsővárosi Anna-bál idősebbeknek
  Koncert 

Edda-koncert Agárdon!

A belépőjegyek megvásárolhatók a helyszínen a rendezvény napján 14 órától. A helyfoglalás 
érkezési sorrendben történik. Az érdeklődők az eseményről további információt Bognár Mária 
elnöktől kérhetnek a 30 852 8617-es telefonszámon.

Tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a 
Nem csak a húszéveseké a világ Nyugdíjas-
klub hagyományos Anna-bálját július 23-án, 
szombaton 15 órától a Felsővárosi Közösségi 
Házban, a Székesfehérvári Közösségi és 
Kulturális Központtal együttműködve.

A klub tagjai elnökük, Bognár 
Mária vezetésével csütörtökön-
ként találkoznak a Felsővárosi 
Közösségi Házban, a Havranek 
utcában. Megülnek minden ünne-
pet és jeles napot.
A következő alkalomra, a júliusi 
Annabálra nem csak a nyugdíjas

Ha gyönyörű, vízparti környezetben szeretne 
részt venni egy nagyszabású és látványos 
Edda-koncerten, akkor irány Agárd!

Július 2án ismét megérkezik 
Agárdra az Eddakoncertek 
egyedülálló hangulata: „Az eltelt 
negyvennégy évben sok százezer 
fiatalnak és fiatalos életvitelű 
családnak szereztem felejthetetlen 
élményeket a különleges hangulatú 
agárdi koncerteken, valamint Ma-
gyarország legnagyobb jégpályáján, a 
Popstrand Jégpályán. Az agárdi a leg-

klub tagjait várják: szeretettel 
hívják a környéken élő, mulatni, 
nosztalgiázni vágyókat is! Ha  
Annabál, akkor elsőre mindenki-
nek a „szép muzsikaszó“ és a bál 
szépének megválasztása jut eszébe. 
A táncos nosztalgiadélutánon a 
kitűnő zenéről Kovács Misi gondos-
kodik, és nem marad el a Szépko-
rúak szépének megválasztása sem.
A hölgyeknek érdemes idén is a 
legszebb ruhájukat felölteni, mert 
az urak elismerő szavain túl az 
udvarhölgyek és a bálkirálynő az 
esten jutalmat is kap!

könnyebben megközelíthető szabad-
téri színpad, hiszen a vasútállomás 
mindössze százötven méterre van! 
Magyarországon csak a Margitszigeti 
Szabadtéri Színpad rendelkezik az 
Agárdi Popstrandnál nagyobb múlt-
tal. A koncerteken jól észrevehető 
a rendszeresen visszajáró, négyge-
nerációs közönség elégedettsége! A 
szeretet annak szól, hogy 1977-től 
emberi léptékekben valami szépet és 
jót, kulturális és közösségi értéket 
hoztam létre!” – vallja a Popstrand 
főrendezője, Turbók János.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A szabadság és a családi élet időszaka után a munka kerül előtérbe. 
Nem is igen marad másra időd, ami talán nem baj, hiszen sok múlik 
azon, most miként teljesítesz. A pénzzel óvatosan bánj, a nyári 
leárazásoknak ne dőlj be!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Féltékenységi rohamaid ezen a héten is folytatódhatnak. Meg-
szaporodnak a viták kedveseddel, aki nem viseli jól az állandó 
ellenőrizgetést. A rossz gondolatokat próbáld meg elhessegetni!
 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Áll a bál odahaza, sehogy sem tudsz zöld ágra vergődni a kedvesed-
del. A probléma az, hogy egyáltalán nem értitek egymást, pedig ő jót 
akar neked! Emellett ki is mutatja szeretetét feléd, te mégis tele vagy 
gyanakvással. Egy finom vacsora mellett kibeszélhetitek a lelketeket 
nyomasztó problémákat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A párod nincs jó kedvében a héten. Kicsit talán hisztis is, de légy tü-
relmes vele, szüksége van a támogatásodra! Pénzügyek területén nem 
árt egy kicsit tudatosabbnak lenned! A nyaralás alatt felelőtlenebbül 
költekeztél, aminek meglesz a böjtje a szürke hétköznapokon. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Hasonlóan az elmúlt héthez, most is a kapcsolatodról szól az 
életed. Szerelmeddel szökjetek el a hétköznapok gondjai elől a 
vízpartra! Pár nap kempingezés után kipihenten térhetsz vissza a 
munkahelyedre, ahol rengeteg munka vár rád.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hiába nincs kedved hozzá, a nagy meleg ellenére is meg kell csinálni a 
nagytakarítást! A hétvégi vendégsereg ugyanis garantáltan leellenőrzi 
majd, hogy jól dolgoztál vagy sem. A konyhában viszont ne tölts 
sok időt!   

 Egészség 

Van egy órád nyáron?
 Család 

Egészségügyi szűrések és 
sport Szárazréten

 Városnézés 

Panorámabuszos túrák 
minden szombaton

A buszpályaudvarról indulva egy kellemes városnézést követően az idén megújult Aranybulla-
emlékműhöz kirándulhatunk a panorámabusszal

Székesfehérváron is folytatódnak a véradások
A zökkenőmentes vérellátás biztosítása a 
legfőbb célja a Magyar Vöröskeresztnek és az 
Országos Vérellátó Szolgálatnak. Ez a feladat 
a nyári hónapokban nehezebb a szabadságo-
lások miatt, ezért nagyon fontos, hogy aki 
csak teheti, adjon vért! Erre folyamatosan 
lehetőség van Székesfehérváron is.

A véradással járó elfoglaltság 
körülbelül egy óra, amivel három 
életet menthet meg egy önkéntes. 
Naponta ezerhatszázezernyolcszáz 
véradóra lenne szükség a zavarta-
lan ellátás biztosításához, azonban 

Egy helyszín, két program – július első szombatja 
az egészség és a sport jegyében telik a Fekete-
hegy-szárazréti Kultúrudvarban. Reggel nyolctól 
délig egészségügyi szűréseken vehetnek részt az 
érdeklődők, kilenc és délután egy között pedig 
sportprogramok várják az érkezőket, akiket kis 
próbára is hív a közösségi ház. A rendezvények 
az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ 
Segítő Fehérvár programja keretében zajlanak a 
Motívum Kulturális Egyesület és a Székesfehérvári 
Közösségi és Kulturális Központ szervezésében. 
Mindkét esemény ingyenes.

A szombat délelőtti egészségügyi szűrés 
keretében a szakemberek a helyszínen 
elvégzik a vérnyomás és a vércukorszint 
ellenőrzését. Az adatok birtokában 
kiderülhet, szükség vane további orvosi 
vizsgálatokra. Sok súlyos szövődmény 
megelőzhető azzal, ha valaki odafigyel 
ezekre az értékekre! Lehetőség lesz 
magasság és testsúly mérésére, ezek 
birtokában meghatározható a BMIin-
dex, mely megmutatja, kelle esetleg 
diétázni a túlsúly miatt. Ha igen, akár 
azonnal dietetikai tanácsokat is kaphat-
nak az érdeklődők. A közhiedelemmel 
ellentétben a csontritkulás nemcsak a 
nőket, hanem a férfiakat is érinti – a 
szűrő napon csontsűrűségmérésen is 
részt vehetnek az érkezők.
De a résztvevők kipróbálhatják, 
milyen a nyirokmasszázs és a japán 
arcmasszázs, találkozhatnak egy 
csontkovácssportmasszőrrel, és kós-
tolhatnak étrendkiegészítő vitami-
nokat is. A helyszínen jelen lesznek 
a Székesfehérvári Egyházmegyei 

A felújított Ikarus busszal idén nyáron újra 
útra kelhetünk: júliusban és augusztusban 
minden szombaton 16 órakor, 17.30-kor és 19 
órakor indulnak a túrák az Aranybulla-emlék-
műhöz. A részvétel regisztrációhoz kötött!

Izgalmas városnéző túrára invitál 
nyáron a Tourinform Iroda a város 
emblematikus turistabuszával! Szé-
kesfehérvár nyitott tetejű retróbusza 
az előző évek nagy sikere után az 
idei esztendőben újra a turisták és 
a fehérváriak szolgálatába áll. A fe-
hérvári Tourinform Iroda panoráma
buszos túrái júliusban és augusz-

a nyári hónapokban a szabadságo-
lások, az utazások miatt nehezebb 
a donorok mozgósítása.
Fontos, hogy aki csak teheti, 
menjen el vért adni a következő 
napokban, hetekben is! Székes
fehérváron, a kórház területén 
található Területi Vérellátó Szolgá-
latnál folyamatosan lehet vért adni, 
illetve a Fehér Palotában június 30
án, csütörtökön 14 és 18 óra között 
lesz önkéntes akció.
Időpontot foglalni a www.ovsz.hu/
hu/ver/veradasok oldalon lehet.

tusban szombat délutánonként 
indulnak a belvárosból. A másfél 
órás kirándulás célpontja pedig nem 
más, mint az Aranybullaemlékmű.
A felszállóhely a Palotai úti autó-
busz-pályaudvaron, a bevásárló-
központ felőli első megállóhelyen 
van. A panorámabusz júliusban 
és augusztusban minden szom-
baton három alkalommal indul, a 
fenti időpontokban. A kirándulás 
időtartama nagyjából másfél óra. 
Előzetes regisztrációt követően 
jegyvásárlásra a Tourinform Irodá-
ban van lehetőség.

Karitász RÉV Szenvedélybetegse-
gítő Ambulanciája munkatársai, 
akik egyéni beszélgetésekre várják 
a látogatókat, de lehetőség lesz a 
szenvedélybetegségekkel kapcsolatos 
tesztek kitöltésére, valamint a szeren-
csejátékszimulátor kipróbálására is.
A rendszeres szűréseken való részvétel 
nemcsak az érettebb korosztály számára 
fontos: a szervezők a fiatal családosokat 
is várják az eseményre – a gyerekek a 
nekik kialakított játszósarokban érez-
hetik jól magukat addig, amíg szüleik 
végigjárják a szakembereket, és  
ellenőriztetik legfontosabb értékeiket.
Aki a szűrésen túl van, annak egy másik 
programot is kínál a ház, ugyancsak 
szombaton délelőtt. Kilenc órától a 
bátrabbak megtapasztalhatják, milyen 
is egy Exatlonversenyző bőrébe bújni, 
csak végig kell menni a pályán! Ha ez si-
került, akár a falra is mászhatnak, hogy 
átéljék a profi mászók nehéz pillanatait.
A freestyle foci egyre népszerűbb 
manapság. A sportnap résztvevői 
találkozhatnak Vértes Rebekával és 
Temesi Károllyal, akik mindketten 
kiválóak ebben az igen látványos 
sportágban. Ott lesz a közösségi ház 
kertjében a Trial egyesület is, melynek 
tagjai időnként a fizika törvényeivel 
dacoló produkcióval ejtik ámulatba a 
közönséget. Egy sportnap persze nem 
az igazi tényleges mozgás nélkül: a sok 
látnivaló mellett VeszelszkiCséza Ág-
nes aerobikozni, Szűcs Dorina pedig 
jógázni hívja mindazokat, akik ezen a 
módon is tennének egészségükért.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

SUBA

A CSEND ÉS A SZÓ
(Filokozmikus júdalékok)

MINDEN ÉS SEMMI
Csokonai-reminiszcencia

Határtalan fényben

Nekem most elég, hogy süt a Nap

 Várakozási idő/Tükör előtt/Látszat-valóság
(Tükörkép)

Várakozási idő/Tükör előtt/Látszat-valóság

Várakozási idő/Tükör előtt/ Látszat-valóság

p. Maklári éVa

balajthy Ferenc

saiTos Lajos

Csoóri sándor

drotleFF zoltán

Mudris anett

Bella istván

A tükör előtt hatalmas zöld bársony-
fotelben kényelmesen terpeszkedő 50 
év körüli emberférfi. Teste ernyedten 
engedelmeskedik a kötelező várakozási 
időnek és megadó magatartásában 
nincs semmi megfeszülő ránc. Fejét 
kissé leengedve, nem néz az előtte álló 
tükörbe. 

A tükörben hatalmas zöld bársonyfo-
telben 50 év körüli emberférfi. Teste 
megfeszülve tűr, éles ráncai felszántják 
a béke barázdáit arcán, dülledt szemek-
kel bámul a tükörből kifele.  
Az ülőpárnából kiálló tűk véresre sebez-
ték türelmét.

Ahogy szabályosan elnyúl zöld bár-
sonyfotelében, az békés maga megtartó 
magatartás, kifogástalan. Csak ő tudja, 
amikor a tükörben nézi szánalmas 
arcát, hogy valójában gyáva.

Ha belépek a nagyszobába, már tudom 
előre, hogy ott találom majd kedvenc fo-
telében, ahogy éppen olvas, vagy dúdol, 
vagy egyszerűen csak mered maga elé. 
Tudom, hogy menni készül.

A tükör előtt egy fotelben ücsörgök.  A 
tükörben felalá járkálok.
A tükör előtt nyugodtan elfogyasztom a 
szendvicsem.  A tükörben torkomon a 
falattal fulladok.
A tükör előtt bólogatok.  A tükörben 
olyan erővel rázom a fejem, hogy hullani 
kezd a hajam.
A tükör előtt torz a mosolyom. A tükör-
ben száraz a sírásom.
A tükör előtt mellettem vagy. A tükör-
ben a hátam mögött.
Csak a tükörképem meg ne lásd!

Néha nem elég, ha megtesszük, amit 
elvárnak tőlünk. Mert mégsem lehet 
úgy érezni, ahogy mások akarják.

A szó hazug, - de a csend csalhatatlan,
Csak, a ki nem mondott az, ami örök!
Szabadságban vannak belső börtönök,
Izzik a szó, forr a csend, tüzes a katlan.

Mint, egy vulkán, feltör ezer alakban,
És úgy gyűlnek majd békítetlen körök.
S csenddé nemesbül átkos szóüstökös,
Befelé szólsz magadnak halál halkan!

Kívül rekedni egyszer minden világon, 
Hol igaz a szó, s minden csendje álom,
Míg, benned börtönök vasrácsa kitárul.

Csendre esküsznek szóval mindhalálig,
Hűség és szabadság, akkor mivé válik,
Ha, valaki, csendet, szót mindig elárul!

Csak a szépség ne fájna
úgy ez a szelíd somogyi táj
pirkadástól szürkületig
akonodásig könnyezne 
harmatozna rád ha volnál 
Csokonai Vitéz ivadéka ha 
pajtása volnál garabonciása
s ásnál mélységesmély kutat
a múltba s kutatnál emlék
bugyraidban hogy megidézd
ide hívd szólítsd Vitéz Mihályt
a hites szakadár testvért
a maradandó szépséget és
múlandó rútságot magyarázó 
professzort minden poétai idő 
legnagyobb mutatványosát
ki úgy hagyott csapot papot
mint ahogy hagyni fog majd
érintetlenül bennünk a megszólított
a Minden és Semmi ura…!

Félhomályba került
jóérzés, szeretet,
hideg útra terült,
mint síró levelek…

Hiába festesz, ősz,
lehull a hervadás,
gyász mindent megfertőz,
és a sár megaláz…

Merre bujkálsz, remény!?
Te végső szalmaszál,
ama örök esély,
mit nem bánthat halál…

Nem tudtad? Megmarad!
Te is benne ébredsz,
bár konok s hallgatag!
Tovább csak így élhetsz…

Ahogy a csillagok,
hunyorogva, szépen,
akár az angyalok,
határtalan fényben…

Nekem most elég, hogy süt a Nap.
A nyár agyagedényéről lepattog-
nak a virágok.
Nekem most elég, hogy a fák 
mozdulatain túl a mozdulatlan 
hegyekig látok.

Tökéletes a messzeség és a ma-
gasság, mint a tenger vagy mint 
egy viharzó női test:
szemem vonzáskörében itt re-
megnek s bizonytalanságukkal 
boldogítanak.

Nekem most elég, hogy süt a Nap.
Látom az elhagyott folyókat: 
keresik egymást, látom az arcod 
a délutáni álom tenyerében
s a babafejű rózsák körmenetét 
körülötted.

Nem akarok semmire emlékezni,
csak arra, ami ezután lesz,ami 
ezután lehet.
Fejet hajtok jövendő létem előtt,
mert az még nem én vagyok, az 
még a mindenség maga.

Nekem most elég, hogy süt a Nap,
hogy érezhetem az érzéketlen 
kövek melegét is –
Érlelem magamban a csodálko-
zást számotokra, hogy annak 
örömét hagyjam rátok a kopo-
nyám helyett.

Ím, én is, ki az örök nyártól,
fogantattam az ifjúságtól,
s bordáim között, így születtem,
világszaggató szerelem ver,
elhamvadok, de el nem égek,
az idő feketébbre éget,
s ha nem leszek, csak füst, korom, sár,
őrt fogok állani síromnál.

Ím, én is

Apa, vigyük magunkkal Subát is! Én 
majd törődök vele.
Hogy vihetnénk? Legalább 150 kilomé-
tert kell vezetnem, egy hétig ott leszünk.
Majd a szomszéd ad neki enni. Anya már 
becsomagolta a kajáját.
De a múltkor is majdnem megharapta 
őt, mikor csak úgy bejött a kapun, te meg
nem voltál kint az udvaron.
Nem kell bejönnie. Átdobja a kerítésen. 
Egy hétig kibírja.
Suba csak állt. Hosszú, göndör, fekete 
szőre fénylett a nyári napban, és hallgatta
a vitát. Úgy állt ott, mint aki utazásra 
kész, beleegyezően bólint, már becso-
magolt
mindent: szeretetet, ragaszkodást, hűsé-
get. A kislány mellette állt szomorúan.
Ők ketten úgy összenőttek, mintha 
testvérek lettek volna. Tizedik születés-
napjára
jött Suba ajándékként, mellette nőtt fel. 
Ha ő az udvaron járkálva tanult, olvasta
hangosan a leckét, Suba mellette lépke-
dett odavissza, akár órákon keresztül. 
Ha
egy kicsit napozni akarva leült a fűre, 
Suba azonnal odafeküdt, és csak akkor
húzódott árnyékba, ha már lógó nyelve 
sem bírta a forróságot. Nem, nem lehet
itt egyedül. Inkább ő is itthon ma-
radgondolta. Apja az arckifejezésén 
észre-
vette a ki nem mondott döntést.
Na jó, próbáljuk meg! Szálljatok 
be!nyitotta ki a Trabant ajtaját. Anya 
előre
ül, Suba meg lekuporodik a lába elé. 
Időnként megállunk, ha kell, kinyújtóz-
ko
dunk, ő meg fut egy kört.
Suba minden lassításnál két lábra állt, s 
szinte ugrásra készen dugta orrát az 
ablaküveghez. Meglepően csendben volt. 
Nem nyüszített, időnként szunyókált, az 
ülésről mindig kapott egykét simogatást.
  A megérkezés nyugalma már nem lát-
szott rajta. Míg a család kipakolt a nagy
papánál, ő szaglászva járta körbe az 
udvart, bekukkantott a kamra mögé 
gondosan kikerülve a virágágyásokat. 
Ismerkedett az apró bokrokkal, a nagy 
diófával az udvar hátsó részén. A nap 
további részében sem pihent. Az ablakon
keresztül látták, hogy idegesen járkál, 
nem találja helyét, nem érzi jól magát.
 Ez így nem lesz jómondta nagyapa. 
Ide néha bejönnek a haverok, nem szeret
nék balesetet látni. Még mindig itt van a 
lábamon a kutyaharapás nyoma, amit 
a szomszéd kuvasza rakott rám negyven 
évvel ezelőtt. Meg kell kötnöm a pulit.
Tudom, nem örültök neki, de ez van.
Már hozta is a hosszú kötelet, amivel 
körbeölelte a diófa vastag kérgét, és a vé
geket rácsomózta a Suba nyakörvére. Így 
telt el az éjszaka.
  Másnap reggel a család ellenőrzésre 
vonult. Suba a földön feküdt, jöttükre fel
ült, de a lelkesedésnek még csíráját sem 
mutatta. A tányérra rakott ennivalóból
is alig hiányzott valami. Amúgy sem 
szerette a műkaját. A jó, csontos disznó az oldalt szerkesztette: bakonyi istVán

falatokhoz szokott, rizstésztamaradék-
hoz.
  A család kirándulgatott, strandra ment, 
meglátogatta a rég látott rokonokat.
Suba pedig egyre magányosabb, egyre 
bánatosabb lett. Végül már az ennivaló-
hoz 
sem volt kedve. A kislány ijedten figyelte 
az eseményeket. A negyedik nap regge-
lén, mikor odalépett, hogy megsimogassa 
a szemet is betakaró bundát, Suba
felállt, és hirtelen hányni kezdett. Ilyen 
még soha nem történt vele.
Apu, gyere gyorsankiáltotta, Suba 
mindjárt meghal, és zokogva ölelte át a 
reszkető nyakat.
Nem maradunk tovább papa, ne hara-
gudjszólt anyja apjához fordulva Valami
komoly fertőzést kapott. Nem akarjuk, 
hogy itt pusztuljon el. Összecsomagoltak,
és amilyen gyorsan csak tudtak, indultak 
vissza.
 Ha megérkezünk, egyből az állatkór-
házhoz megyünkszólt anya, hátha még 
megmenthető. Suba szinte mozdulat-
lanul ülte végig az utat. Az állatorvos 
azonnal vizsgálathoz kezdett, majd 
érdeklődött az elmúlt pár nap felől.
Ennek a kutyusnak semmi baja nincs. 
Nem beteg, csak depresszióba esett. 
Minden baja a rémület jele. Nyugodtan 
menjenek vele haza.
Az ismert kerítéshez közelítve Suba úgy 
ugrott ki a kocsiból, mintha boldogság
hormonnal etették volna az előző öt 
percben. Ugrált, nyitotta volna a kaput, 
csaholt, s a kiskapu ajtaján berohanva 
rohangált körbekörbe az udvaron, 
mint egy hosszútávfutó. A boldogságát 
megérezték a virágok, a bokrok, az udvar 
kövei. Talán még a nap is mosolygott 
fönt, a magasban.
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Első alkalommal szervezett e hét keddjén bemutatkozó fórumot a középiskolák igazgatói, képvise-
lői számára az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. A résztvevők megismerték az intézmény 
képzési portfólióját és a hallgatóknak nyújtott lehetőségeket, hogy még több fiatalt győzzenek 
meg arról: érdemes Fehérváron továbbtanulni! Az egyetem nagyköveti rendszert kíván indítani, 
hogy személyesen tartsa a kapcsolatot a középfokú tanintézményekkel.

Új bölcsőde Feketehegy-Szárazréten

Köszönet és hála

A Széchenyi Terv Plusz jóvoltából új, korszerű, energiatudatos bölcsőde építése kezdődik 
hamarosan Feketehegy-Szárazréten. A tervek szerint a kétszintes épületben helyet kap majd 
egy játszóudvar és egy terasz is. Az intézmény várhatóan 2024 őszén nyitja meg kapuit. Ennek 
részleteit ismertették szerdán a Hit Gyülekezete Bodrog utcai központjában, ahol jelen volt 
Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője is, aki szerint a környéken lakó családok-
nak nagy szükségük van a bölcsődei ellátásra lakóhelyükhöz közel.                                            Cs. R.

A szerdai Semmelweis-napi ünnep-
ségen adták át az idei Székesfehérvár 
Egészségéért díjat, melyet Horváth 
Éva házi gyermekorvos vehetett át, aki 
több évtizeden keresztül gyógyította a 
tóvárosi kisgyermekeket a Széchenyi 
utcai rendelőben. Vannak családok, 
ahol már több generáció óta ő látta 
el a gyermekorvosi feladatokat. Az 
ünnepségen Polgármesteri Elismerő 
Emlékérmet vehetett át az egészség-
ügyi ellátásban végzett több évtizedes, 
áldozatos munkája elismeréseként 
Varga Miklós traumatológus főorvos. 
Elismerték továbbá a több évtizede az 
alapellátásban dolgozó szakemberek 
munkáját is.                                 Sz. M. B.
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Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara Székesfehérváron főleg olyan diákokra számít, akik 
elsősorban a műszaki területen szeretnének továbbtanulni, majd városunkban elhelyezkedni
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Képzési lehetőségek műszaki területen

Az egyetem képzési portfólióját és 
a hallgatóknak nyújtott szolgáltatá-
sait Molnár András rektorhelyettes 
mutatta be. Elhangzott: kiemelten 
fontos, hogy a gyakorlatorientált 

tudást szerző hallgatók az iparba 
kikerülve minimális átképzéssel, 
betanítással, hamar megtalálják a 
helyüket. Budapest mellett nagyon 
jelentős a székesfehérvári campus, 

ám az intézmény szerte a Kárpát
medencében, több nagyvárosban 
jelen van. Az egyetem oktat, kutat 
és fejleszt is, a kutatásfejlesztés 
tantervét saját tapasztalatok alapján 
állítják össze. A munkába a diáko-
kat bevonják, így ők is részesei a 
fejlesztéseknek.
A rektorhelyettes kiemelte, hogy 
Székesfehérváron szinte minden ok-
tatási forma megtalálható, az itteni 
kar a budapesti telephely leképezé-
se. Az egyetem álláspontja szerint a 
diákok maradjanak a lakóhelyükön, 
annak környezetében, tanulják ki ott 
a szakmát, és maradjanak helyben! 
Székesfehérváron nemcsak képzé-
sek vannak, de munkahelyek is, és 
a mintegy hétszáz hallgatóval több 
mint negyven oktató foglalkozik. 
Országos szinten kiemelkedő az 

a kapcsolatrendszer, amit az Alba 
Regia Műszaki Kar kiépített a helyi 
iparral. Molnár András kiemelte, 
hogy a frissen végzett fiatalok 
hetvennyolc százaléka két hónapon 
belül, kilencvenkét százaléka fél 
éven belül talál munkahelyet.
„Segítsenek abban, hogy még több 
hallgatónk legyen, ezért hívtuk ide önö-
ket!” – fogalmazott Györök György, 
a fehérvári kar dékánja. Hozzátet-

te: komoly intézményről van szó, 
melynek felépítése, sikerei mögött 
nagyon sok munka van. Az egyetem 
jobb ipari kapcsolatokkal rendelke-
zik, mint bármelyik másik felsőfokú 
intézmény. – „Meggyőződésem, hogy a 
nálunk tanuló fiatalok hamar el tudnak 
helyezkedni. Mi nem a „hezitálók” mun-
kaerőpiacára gyártjuk a frissen végzett 
mérnököket! Nagyon pragmatikusan, az 
ipar elvárásainak megfelelően oktatunk.”
A kar új kezdeményezésként nagy
követi rendszer indítását tervezi, hogy 
személyes kapcsolatok révén, közvet-
lenül elérje és tájékoztassa a közép
iskolákat, az ott tanuló fiatalokat.

A helyi iparban folyamatosan növekszik 
az igény a mérnökök és a képzett 
műszaki szakemberek iránt. Az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Kara 
ebben kiváló partner, mely rugalmasan 
kezeli az egyetemi kereteket, és alkal-
mazkodik a helyi ipar igényeihez. Fon-
tos, hogy az itt tanuló fiatalok számára 
jövőképet mutassanak, és meggyőzzék 
őket a helyben maradásról. A kar a duá-
lis képzés fellegvára országos szinten is: 
több tucatnyi vállalati együttműködés-
sel mintegy kétszáz duális képzési hely 
várja a fiatalokat Fehérváron!
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Szinte minden felvétel előtt egyeztetett egymással a rendező és a színészek

A fontos jelenet rögzítése előtti utolsó szusszanás, az átszellemülés pillanatai
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Kovács Máté, a Szabad Színház 
társulatának tagja ezúttal – 
ahogy ő fogalmazott – hálátlan 
szerepbe bújt: a Tanácsköztár-
saság idején játszódó, utoljára 
leforgatott jelenetekben a Lenin 
fiúk terrorszervezet vezetőjét 

Utolsó forgatási napjához érkezett a Szétszakítva című történelmi játékfilm. A Fehérvár Televízió 
operatőre, Burján Zsigmond legújabb alkotása várhatóan őszre készül el.

Szétszakítva
Leforgatták az utolsó jeleneteket

alakítja. A filmben azért érke-
zik csapatával Vérteskozmára, 
hogy begyűjtsék a katonaszöke-
vényeket. A színész lapunknak 
elmondta, hogy megviselte a 
szerep, mégis megtiszteltetésnek 
érzi, hogy játszhat a filmben.

A Csak még egyszer előre! című 
alkotást követően a Fehérvár TV 
operatőre, a film rendezője, Burján 
Zsigmond nem érezte lezártnak 
a 17es gyalogezred történetének 
bemutatását: „A háború után itt 
maradt a kivérzett ország, a gyászoló 
emberek, és újabb borzalmak követ-

keztek, amiket be kell mutatni!”
A film jelenlegi készültsége 
több mint kilencven százalékos. 
A forgatás ezekkel a jelenetek-
kel befejeződött, az utómunka 
pedig folyamatos. A történelmi 
játékfilm a tervek szerint ősztől 
tekinthető meg.

Nincs tovább ingyenes Messenger

Messenger helyett beszélgessünk újra hús-
vér emberekkel!

goMbaszögi attila

A hír meglepő, ugyanakkor igaz: amennyiben 
mobilinterneten keresztül csatlakozunk a világ-
hálóhoz, mostantól annak mobiladat-mennyi-
ségébe az azonnali üzenetküldő programok is 
bele fognak számítani.

Az erről szóló szabályozást az 
Európai Elektronikus Hírközlési 
Szabályozók Testületének döntése 
alapján minden európai mobilszol-
gáltatónak alkalmaznia kell a jövő-
ben. A szabályozást azért vezették 
be, mert a korábbi gyakorlat sértet-
te a piaci verseny szabadságát.
Az eddigi gyakorlat az volt, hogy 
amennyiben elfogyott az adott havi 
adatmennyiségünk, akkor interne-
ten böngészni már nem tudtunk, 
egy webáruház saját alkalmazását 
sem tudtuk használni. Ugyanakkor 
számos más applikáció még mű-
ködött, mert az azok által generált 
adatforgalmat a szolgáltató nem 
számolta fel, annak használata 
(adatmennyiség tekintetében) tulaj-
donképpen ingyenes volt.
Ilyen volt a Messenger, a Viber, a 
Whatsapp, de számos más szol-
gáltató adatmennyiségét is ingyen 
adta sok szolgáltató (Spotify, 
Deezer). Azonban ennek mostantól 
vége, és ez leginkább a fiatalabb 
generációt érinti.
A mobilszolgáltatóknak a döntés 
értelmében változtatniuk kell eddi-
gi gyakorlatukon, és nem kínálhat-
nak olyan mobilinternet 
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csomagokat, amelyek bármely 
alkalmazás adathasználata tekin-
tetében kivételezne azokkal. Az 
így megvalósuló egyenlő feltételek 
mellett az újonnan megjelenő, 
hasonló alkalmazások is eséllyel 
indulhatnak a piacon.
Mindez ugyanakkor kevésbé ked-
vezően érinti azokat a háttérben 
köttetett megállapodásokat, melyek 
alapján a Google, az Apple és a  
Facebook alkalmazásai által hasz-
nált adatmennyiséget a mobilszol-
gáltatók ingyenesen biztosították a 
felhasználóknak, ezáltal aránytala-
nul nagyobb hasznot biztosítva az 
alkalmazások üzemeltetőinek.
A szolgáltatók a változások életbe 
lépése előtt értesíteni fogják a 
felhasználókat.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
 (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet

nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózat és távközlési állo-
más üzemeltetése céljából a tulajdonát képező Székesfehérvár 
11726/1 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár belterület, Zsolnai út 
11726/1 hrsz alatt nyilvántartott 439 m² területű kivett, vízmű megnevezé-
sű ingatlanon álló víztorony tetején lévő antennák és antennatartó 
szerkezetek elhelyezéséhez szükséges legfeljebb 15 m2, nem ki-
zárólagos használatba kerülő területrész, valamint az állomás 
rendeltetésszerű használatához szükséges, a víztorony melletti 
földterületen elhelyezett műszaki berendezések, illetve kábel-
rendszerek által elfoglalt 24 m2 területrész együttes bérbe adá-
sára a Részletes pályázati kiírás szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje:
2022. július 15. (péntek) 12.00 óra

A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.sze-
kesfehervar.hu; „Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítés-
mentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 
1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati 
tulajdonú ingatlan, létesítmény értékesítésével (a pályázat 
benyújtásával és a nyertes pályázóval való szerződéskötéssel) 
kapcsolatos adatkezeléshez készített Adatkezelési tájékoztató 
tartalmaz részletes információkat.
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A férfi váltó bronzérme alapozta meg az ARAK kiváló szereplését

Mohai Regina fejlődése töretlen, a felnőttek mezőnyében is csak egy futó tudta megelőzni
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Fehérvári sprinterek remeklése
soMos zoltán

Az ARAK Utánpótlás-akadémia versenyzői 
a felnőtt atlétikai országos bajnokságon is 
igazolták tehetségüket. Egy ezüst- és egy 
bronzérem lett a termés, de döntős helyek is 
mutatták, hogy a „nagyok” mezőnyében is 
képesek bravúrra a fiatalok.

A csapat nem volt teljes, hiszen 
többen is a hétközi, U18as válo-
gatott viadalon állnak rajthoz. De 
az ARAK sprinterei már az első 
versenynapon bizonyítottak: 100 

Bumba az elsőErősít a MÁV Előre

A társakat kiszolgálni tudó támadó érkezett Fehérvárra Claudiu Bumba személyébenBibók Balázs fiatal, de már rutinos játékosnak számít

soMos zoltánsoMos zoltán

Kisvárdáról igazolt támadót a Mol Fehérvár. 
További légiósok érkezése is várható, a csapat 
pedig ausztriai edzőtáborba készül.

Claudiu Bumba 2019 óta játszik a 
magyar bajnokságban, eddig az előző 
szezonban meglepően jól szereplő 
Kisvárdát erősítette. A szabolcsi 
klubban három év alatt összesen 
kilencvenkét meccsen játszott, hu-
szonegy gólt szerzett. A román csatár 
már a téli átigazolási szezonban is 
szóba került a Vidi kapcsán, végül 
most realizálódott szerződtetése. 

A története során először Extraligába jutó 
fehérvári férfi röplabdacsapat alaposan meg-
erősíti keretét. A héten sorra jelentették be az 
új igazolásokat a MÁV Előre vezetői.

Huszonhárom esztendős feladó
átlóval bővült a MÁV Előre SC 
Foxconn férfi röplabdacsapatának 
játékoskerete: Bibók Balázs csatla-
kozik Dávid Zoltán együtteséhez. 
A kazincbarcikai nevelésű röplab-
dázó öt éve volt tagja a Vegyésznek, 
a MÁV lesz pályafutása második 
klubja. Legnagyobb sikerét 2019ben 
érte el, amikor csapatával megnyerte 
az Extraligát. A legutóbbi szezonban 
negyedik lett az élvonalban.
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méteren Szabó Dániel futamgyő-
zelemmel hangolt a döntőre, aho-
vá nem kis meglepetésre Csornai 
János is beverekedte magát. Az 
ellenszeles fináléban a papírfor-
ma igazolódott: Szabó 10,81gyel 
ötödik, Csornai 11,13mal a nyol-
cadik helyen zárt.
A két remek sprintert is soraiban 
tudó 4x100as ARAKváltó nem 
térhetett haza érem nélkül! A Csor-
nai János, Mészáros Balázs, Szabó 
Dániel, Blaumann Marcell alkotta 
kvartett végül igen kiélezett küzde-

lemben, 41,26tal harmadikként ért 
célba, vagyis bronzérmesként zárta 
az első napot.
Az ARAK legreményteljesebb 
női vágtázója, Mohai Regina 
a rövidebb gátszámban, 100 
méteren is vállalta a megméret-
tetést, ott a hatodik helyen zárt. 
Ezután legjobb számával, a 400 
gát fináléjával zárta a háromna-
pos viadalt. Idén először futott 

60 másodpercen belül: 59,16tal 
ezüstérmet szerzett, és csak öt 
századdal maradt el a tavaly elért 
egyéni csúcsától.
A 200 méteres táv a fehérváriak 
közül Mészáros Balázsnak sikerült 
a legjobban: bekerült a döntőbe, 
ahol a nyolcas pályán két század-
másodpercre megközelítette egyé-
ni csúcsát, és 21,62 másodperccel 
az ötödik helyen ért célba.

Magyar bajnok, egyben utánpót-
lásválogatott feladóval is bővült 
a fehérvári keret. A mindössze 
tizenkilenc esztendős Szabó Vilmos 
a fővárosi Pénzügyőrtől igazolt Szé-
kesfehérvárra, friss bajnoki címmel 
a háta mögött. A feladó huszon-
négy mérkőzésen lépett pályára a 
Pénzügyőr végső győzelmét hozó 
2021/2022es Extraligaidényben, 
hozzájárulva az aranyérem ismételt 
megszerzéséhez.
A két magyaron kívül van már 
légiós igazolás is: az albán vá-
logatott Redjo Koçi. Ő legutóbb 
SzaúdArábiában játszott, de 
megfordult már Finnországban, 
Csehországban, Svájcban, Romá-
niában és Ománban is.

Ahogy Sallói István sportigazgató 
fogalmazott: több poszton bevethető, 
kreatív támadóval bővült a keret.
Vélhetően újabb igazolások követik 
majd az elsőt. Ahogy hallani, főleg 
a védelemben tervez erősítéseket a 
fehérvári csapat.
A német vezetőedző, Michael Boris 
július harmadikától Ausztriában 
vezényelhet edzéseket a keretnek. 
A kéthetes edzőtábor alatt két török 
sztárklub, a Fenerbahçe és a Galata
saray, valamint a ciprusi Aris Limas-
sol is a Vidi ellenfele lesz egyegy 
edzőmeccsen. Utóbbival Szlovéniá-
ban játszanak Negóék.
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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:	
Szöllősi	Attila

08.10		 Sporthírek	Vendég:	Somos	
Zoltán, Kaiser Tamás

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
11.10  Tóparti programajánló 

Vendég:	Ocsenás	Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 A	bor	szerintünk	(12)	

Vendég:	Fáncsi	Viktória
14.10		 Kertészeti	magazinműsor	

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

15.10  Helló, péntek! 
Társműsorvezető:	
Varga	Zalán

17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00		 Városrészek	titkai	

Vendég:	Váczi	Márk	
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 07. 08. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10		 Internetes	ügyeink	Vendég:	
dr.	Czenczi	Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég:	Paál	Csaba

10.10		 Fehérvár	első	kézből	
Vendég:	Cser-Palkovics	
András	polgármester

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

12.10		 Virágpercek	Vendég:	
Winkler Krisztina

13.10  Katasztrófavédelmi percek 
Vendég:	Koppán	Viktor

14.00  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

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

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

16.10  Múzeumlátogatás 
Vendég:	Izinger	Katalin	
művészettörténész

17.10		 Filmkocka	Vendég:	Kalmár	
Ádám	és	Buda	Andrea

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

09.10		 Az	egészség	
hullámhosszán	Vendég:	
Supliczné	Tóth	Mária	

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

11.10		 Ez	itt	az	én	hazám!	–	
huszárság	Vendég:	
Oláh	László	

11.40		 Szabadidőben	–	nordic	
walking	Vendég:	
Horváth István

12.10		 Csak	stílusosan!	–	hogyan	
csomagoljunk a nyaralásra 
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. 02. 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		 Sporthírek	Vendég:	Somos	
Zoltán, Kaiser Tamás

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár	Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Sasvári	Csilla

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

12.10		 Ebédidő	–	zöld	levelek	
Vendég:	Szabó	László

13.10		 Illemtan	–	nyári	
rendezvényeken való 
megjelenés	Vendég:	
Óber	László

14.10		 A	Velencei-tó	élővilága	
Vendég:	Kiss	Péter,	a	
Duna-Ipoly	Nemzeti	
Park	munkatársa

15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila	

15.10  Útravaló
17.10		 Pénzügyi	percek	Vendég:	

Potolák	Gábor
18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Internetes ügyeink 

Vendég:	dr.	Czenczi	Anikó	
Szerkesztő:	Kiss	György

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.10		 Munkaügyek	Vendég:	
Pajtók-Vizsolyi	Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10		 Vakolat	Vendég:	

Puska	József
14.10  Középpontban az 

élelmiszer-biztonság	
Vendég:	Sziebert	Gergely

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10		 Vörösmarty	kocka	Vendég:	

Gombaszögi	Attila
17:10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai	Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán	Márton

09.05		 Az	egészség	
hullámhosszán 

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

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló
			 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz	Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.10		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi	

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

09.10		 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó	Gábor

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

	 Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos

11.10		 Társasház	Vendég:	
Egyed	Attila	

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10		 A	Városgondnokság	
műsora

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

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

15.10		 Útravaló	–	Gábor	
szerint a világ

16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba 

17.10		 Barangoló	Vendég:	
Tarsoly	Péter

18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A Fehérvár Televízió műsora július 2-től július 8-ig
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00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos 
vendége Zakár Ákos

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Diagnózis – ismétlés 
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:30  Savaria 2021 – Film- 
	 és	fotóművészet:	

Mohácsi Huba
14:25  Savaria 2021 – 

Irodalom: Utisz útjai
15:20  Emese Park
15:45  Seuso Kedd
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kneifel Imre tanár

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
20:50		Könnyűzenei	koncertek	

a Zichy-színpadon
21:20  Savaria 2021 – 

Színházművészet:	Szelíd	
szeretettel élni életünket

22:30  Híradó – ismétlés
22:50  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Kneifel Imre tanár

08:20		Hangvilla	–	könnyűzenei	
magazinműsor

08:50  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  Hangvilla – ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:30  E kávéházi szegleten
14:30  Székesfehérvári virtuózok 
15:05  Gyimesi csángók 

Patakországból
16:10  Arany János-est – 1. rész
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Varga	Mária	színművész

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

– ismétlés
21:15  Arany János-est – 2. rész
22:05  Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet:	Vajdaság	
kincseinek	őrzői	

23:35 Híradó – ismétlés
23:55  Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Varga Mária	színművész

08:20  Honvéd7 
08:45		Kezdőkör	–	ismétlés
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		Kalotaszegtől	Moldváig
13:45  Seuso Kedd 2017 

– 1. rész 
15:00  Fricsay Katonazenekari 

Fesztivál 2017 
17:00  Híradó
17:20		 Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20		Családőrzők	–	ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Seuso Kedd 2017 

– 2. rész
20:25  Nyugdíjasgála – 2. rész
21:45  Savaria 2021 – Film- 

és	fotóművészet:	Így	
alkot a fehér madár

22:05 Híradó – ismétlés
22:25  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20		Családőrzők	–	ismétlés
07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
08:20  Képes hírek
11:00		 Családőrzők	–	ismétlés
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:30  E kávéházi szegleten
13:30  Lelkünk épületének 

szolgálatában
14:10  Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet:	Magyar	
bokszlegendák

15:05  Kempógála
15:55  Közéleti és Kulturális 

Szalon Láposi Rékával 
és Keller Jánossal 

16:55  Savaria 2021 – Film- 
és	fotóművészet:	
Lassított villámlások 
nyári zivatarban

17:00  Híradó
17:20  Köztér
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet:	Légszomj
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Köztér – ismétlés
20:25  Fricsay Katonazenekari 

Fesztivál 2018
23:05 Híradó – ismétlés
23:25  Képes hírek

2022. 07. 08. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

12:30  Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet:	Mi	odafent	

szoktunk elszámolni

13:30  E kávéházi szegleten

14:30  Fehérvár köszönti 

katonáit

16:50  Savaria 2021 – Irodalom: 

A felelés; A levelek

17:00  Híradó

17:20  Úton

17:50  Hírek

17:55  Agrárinfó

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Városrészek titkai

20:25 Hírek – ismétlés

20:30  Úton – ismétlés

20:55 Megadance 2022 

22:55  Híradó – ismétlés

23:15  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:05  Fehérvári beszélgetések 
10:35		Hangvilla	–	könnyűzenei	

magazinműsor
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:30  Paletta magazin
12:00  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Kolonics György, 

a sportlegenda
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 Nikolics 
Nemanja labdarúgó

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  A 313. ugrás – Paczúr 

Ferenc emlékére
20:55  Hol volt, hol nem volt
22:00		A	rock	bűvöletében
22:35 Hírek – ismétlés
22:40  Képes hírek

00:00  Képes hírek
08:10		Kezdőkör	
09:00  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:50  Agrárinfó 
14:20  Nálatok mizu?  
15:25  A Fehérvár Televízió 

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

–  Vakler Lajos vendége 
Zakár	Ákos	főorvos

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Fehérvár Enthroners–
 Miskolc Steelers-

amerikaifutballmérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:20  A hét hírei – ismétlés
22:40  Képes hírek Kiemelt  ajánlatunk:  jú l iu s  2 .  17:55  Vakler  Lajos  vendége  N iko l ic s  Nemanja


