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A köztársasági elnök 
Fehérváron ünnepel

Összefogásra buzdítanak

Novák Katalin, Magyarország Köztársasági elnöke augusztus huszadikán délelőtt tíz órakor mond 
ünnepi beszédet a Szent István téren, ezt követően pedig Cser-Palkovics András polgármester 
köszönti a jelenlévőket. Az eseményre a város önkormányzata minden érdeklődőt szeretettel vár!

Határon túli színjátszókat köszöntött a 
polgármester a Városházán

Grandiózus hangzás- és látványvilággal zárja a Koronázási szertartásjátékok sorát  a  III. 
András – Az utolsó aranyágacska című előadás

Farkas szilárd

 szabó Miklós bence

Sajtótájékoztatón erősítette meg Cser-Pal-
kovics András polgármester, hogy augusztus 
huszadikán Székesfehérvárra látogat Novák 
Katalin. Szent István napján az állami ünnepség 
hivatalos beszédét az államalapító szent király 
lovasszobránál mondja el Magyarország köz-
társasági elnöke. Rossz idő esetén a Városháza 
Díszterme ad majd otthont az eseménynek.

„Az Aranybullában az is szerepel, mint-
egy az utódokra feladatot róva, hogy a 
nagy királyra, a szent királyra itt, Székes-

Támogatja a fehérvári Fidesz-frakció Cser- Pal-
kovics András városi rezsitámogatásra vonatkozó 
javaslatát, mely a leginkább rászoruló fehérvári-
ak közüzemi számláinak rendezését segítené.

A múlt héten bemutatott terveze-
tet e héten csütörtökön tárgyalja a 
közgyűlés. A Fidesz helyi frakcióveze-
tője, Molnár Tamás már az ülés előtt 
munkára és ideológiáktól mentes 
összefogásra kérte a képviselőtársait. 
A Fidesz-frakciónak kiemelten fontos 
szempontja van, melynek érvényesí-
téséhez mindig ragaszkodni fog: az 
önkormányzat gazdasági helyzetét, a 
költségvetés stabilitását nem sodor-
hatja veszélybe semmi, ezért azt kérik 
a városvezetéstől, hogy az eddigi 
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kovács szilvia Cser-Palkovics András kedden 
fogadta a Városházán azokat a fel-
vidéki fiatalokat, akik a Kárpát-me-
dencei Színjátszótáborba érkeztek, 
és szerepet kaptak a Koronázási 
szertartásjátékban, melynek idei, 
tizedik epizódja a III. András – Az 
utolsó aranyágacska címet viseli. 
A polgármester köszöntőjében úgy 
fogalmazott: a fiatalok jelenléte 
kapcsolódik az előttünk álló egye-
dülálló előadás szellemiségéhez, 
ami a nemzet történelméről szól a 
nemzet történelmi fővárosában.
Hornung Ágnes, a Kulturális és 
Innovációs Minisztérium államtit-
kára kiemelte: Magyarországnak 
ugyanolyan fontos az, hogy most 
itt lehetnek, mint a határon túl 
élő fiataloknak, hiszen „...egy 
nemzet vagyunk, számunkra nem 
léteznek határok!”
A Rákóczi Szövetség, Székesfehér-
vár és a Vörösmarty Színház között 
néhány évvel ezelőtt született meg 
az együttműködés, melynek célja, 
hogy a határon túli magyar diákok 
is részesei legyenek szellemi és 
kulturális örökségünknek.

Javában zajlik a V. Kárpát-medencei Színjátszótábor Székesfehérváron, melynek keretében 
határon túli magyar diákok mélyülhetnek el a színjátszás rejtelmeiben. A hét folyamán a fiata-
lok lehetőséget kapnak arra, hogy a Székesfehérvári Királyi Napok keretében megrendezendő 
Koronázási szertartásjátékban is szerepeljenek.

A polgármester köszöntötte a 
felvidéki diákokat

költségvetési fegyelemmel tervezzen 
a továbbiakban is. A város akkor tud 
hosszú távon is segíteni a polgárokon, 
ha anyagilag, gazdaságilag stabil 
helyzetben van.
Molnár Tamás azt kérte, hogy a követ-
kező napok egyeztetésein, bizottsági 
ülésein minden képviselő tegye 
meg javaslatát, miben szeretne még 
hozzátenni a támogatási programhoz 
és annak pontjaihoz, viszont ezek 
a módosítási javaslatok racionális, 
költségekkel alátámasztott tervezetek 
legyenek: „Most azt kérjük, hogy olyan 
javaslatokkal érkezzenek a képviselők, 
melyek megalapozottak, költségekkel és 
forrásokkal alátámasztottak, nem pedig 
arról szólnak, hogy a közösségi oldalakon 
hogy lehet azokkal követőket szerezni!” – 
fogalmazott a frakcióvezető.

„III. András története az utolsó epizódja 
a Koronázási szertartásjáték tízéves 
ciklusának, mely összegzi, mit jelent 
a nemzetet megtartó erő gyökere.” – 
mondta el lapunknak Szikora János 
színházigazgató, a darab rendezője, 
aki szintén köszönetét fejezte ki a 
diákoknak az éjszakába nyúló pró-
bákért és azért, hogy részt vesznek a 
grandiózus darab megvalósításában.
A tábor és a próbák tehát gőzerővel 
zajlanak, a fiatalok szereplését pe-
dig augusztus 19-én, 20-án és 21-én 
21 órától tekinthetik meg a fehér-
váriak a Nemzeti Emlékhelyen.

Jelentkezzen számlálóbiztosnak!
Meghosszabbították a számlálóbiztosok jelentkezési ha-
táridejét az őszi népszámlálásra. Augusztus végéig várják 
azokat, akik szeretnének bekapcsolódni a munkába.

Október elseje és november huszon-
nyolcadika között tartanak hazánkban 
népszámlálást, melyre számlálóbizto-
sok jelentkezését várja a Polgármeste-
rei Hivatal.
A számlálóbiztosok otthoni felkészü-
lés keretében sajátítják el a szükséges 
ismereteket, majd a vizsga és a gyakorló-
feladat teljesítése után kezdhetik meg a 
munkát. A jelentkezők az október tizen-
hetedike és november huszadika között 

zajló terepmunka során címellenőrzést 
végeznek, és lakóegységenként kérdőívet 
töltenek ki tableten, amelyhez az eszközt 
a KSH biztosítja.
Feltétel többek között a középfokú  
végzettség és az, hogy a jelentkező 
rendelkezzen alapvető vagy felhaszná-
lói szintű számítógépes ismeretekkel, 
illetve jártas legyen az érintőképernyős 
készülékek használatában.
A munka iránt érdeklődőknek a 
nepszamlalas@pmhiv.szekesfehervar.
hu e-mail-címre kell megküldeniük a 
kitöltött jelentkezési lapot augusztus 
harmincegyedikéig.

fehérváron kell az utódoknak emlékezni. 
Ezért különösen megtisztelő számunkra, 
hogy Novák Katalin, Magyarország köz-
társasági elnöke az állami ünnepségek 
keretében hivatalos beszédét itt mondja 
el, Székesfehérváron!” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András.
Novák Katalinnak ez lesz az első 
látogatása városunkba köztársa-
sági elnökként. Magyar államfő 
hosszú évek óta nem járt hivatalos 
látogatáson Székesfehérváron 
Szent István ünnepe kapcsán – 
tette hozzá a polgármester.
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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!

Tűzifa vásárlásához is lehet igényelni önkor-
mányzati rezsitámogatást
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látrányi viktória

A gáz- és villanyszámla mellett a tűzifa vásár-
lásához is lehet az önkormányzat segítségét 
kérni. A támogatási program meghaladhatja 
a száz-kétszáz millió forintot is. Erről a 
javaslatról dönthet augusztus tizennyolcadikán 
a közgyűlés. A program részleteiről kérdeztük 
Cser-Palkovics András polgármestert.

Az állami támogatási rendszer 
kiegészítésében gondolkodik 
Székesfehérvár önkormányzata. 
A gáz és az áram esetében az 
átlagfogyasztókat illetően az állam 
megfelelő támogatási struktúrát 
tart fenn, viszont az átlag felett 
fogyasztók esetében jelentősen 
emelkedhetnek a terhek, és lehet-
nek olyan rászorulók, akiknek a 
többletköltségek kifizetése komoly 
problémát jelenthet. „Úgy éreztük, 
hogy a közösség segítségére itt van 
szükség!” – fogalmazott Cser-Palko-
vics András.
A polgármester lapunknak azt is 
elmondta, hogy a tűzifa egy olyan 
része ennek a rendszernek, ami-
nek piacán a júliusi bejelentéseket 
követően a kereslet-kínálat nagyon 
megváltozott. Nehéz tűzifát ta-
lálni, és magas az ára, ami folya-
matosan emelkedett is az elmúlt 
időszakban.
„A feltételrendszert igyekeztünk úgy 
kidolgozni, hogy kifejezetten azokat 
segítsük, akik a legnehezebb anyagi 
helyzetben vannak, és a legkiszolgál-
tatottabbak az energiaár változásá-
nak. Az is fontos szempont volt, hogy 
a hosszú évek óta tartó, sok területre 
kiterjedő és jelenleg is magas összegű 
állami támogatási rendszereket kiegé-
szítsük.” – összegezte Cser-Palko-
vics András.
A támogatás mértéke kapcsán a 
polgármester elmondta: mérvadó 
volt az, hogy az önkormányzat 
a most elképzelhetőnek tartott 
legmagasabb számú jogosult 
esetében is ki tudja gazdálkodni 

Rezsitámogatási programmal 
segít a város

a támogatások költségét. Ezer 
támogatott esetében ez az összeg 
száz-kétszáz millió forint felett is 
lehet: „A városi költségvetés számára 
rendkívül magas kiadást jelenthet 
a program. Ezt úgy kell tudnunk 
finanszírozni, hogy közben az önkor-
mányzati rendszer működtetésének 
rezsiköltségei is jelentősen megemel-
kednek, amit szintén ki kell fizetnünk. 
A programhoz szükséges pénzügyi 
fedezet biztosításához elindítjuk a 
szükséges költségvetés-módosítást.”

Hány embert érinthet a prog-
ram?

Ma még nincsenek adatok, előze-
tes felmérések a témában. Ezek hi-
ányában nem lehet megmondani, 
hányan szorulhatnak támogatásra 
Székesfehérváron. Így az is szinte 
biztos, hogy a program indulása 
után szükség lesz majd korrigá-
lásra, finomításra. A Fehérvár 
Televízió Köztér című műsorában 
a polgármester arról beszélt, hogy 
legkésőbb a 2023-as költségvetés 
összeállításakor felül kell vizsgálni 
a programot.
A javaslat szerint 2022. szeptem-
ber elsejétől lehet majd igényelni 
a támogatásokat a gáz és a villany 
esetében. Más az igénylés időpont-
ja a tűzifánál: ebben az esetben 
ugyanis várhatóan korábban, 
augusztus 22-től visszamenőlege-
sen, a július 15-e után megvásá-
rolt, névre szóló számlával igazolt 
tűzifa vásárláshoz lehet igényelni 
a támogatást. Azt, hogy milyen 
dokumentumokat kell majd mel-
lékelni, illetve a technikai részle-
teket – hogy hová, mikor, milyen 
módon kell beadni a kérelmeket – 
legkésőbb az augusztus 22-i héten 
közzéteszi az önkormányzat.
„A rezsitámogatást azok az egyedül 
élők, gyermeküket egyedül nevelők 
és a legalább négy gyermeket nevelő 
nagycsaládosok igényelhetik, akiknek 
az egy főre eső nettó jövedelme nem 
haladja meg a havi 115.000 forintot. 
Ez az értékhatár jóval magasabb, mint 

az egyéb önkormányzati szociális 
támogatások esetében.” – emelte ki 
Cser-Palkovics András.
A polgármester felhívta a figyel-
met: a város kéri azokat, akik 
speciális élethelyzetben vannak, 
így például többgenerációs a a 
háztartás, két háztartás van egy 
villany- vagy gázórán, illetve 
kiemelten hátrányos helyzetben 
vannak, hogy jelentkezzenek! Fon-
tos az adatok és az információk 
gyűjtése, hiszen mindez segíti egy 
pontosabb, precízebb támogatási 
rendszer kidolgozását.
Amennyiben az augusztus 18-i 
közgyűlés elfogadja a támogatási 
program rendeletét, forródrótot 
és külön e-mail-címet is nyitnak 
a rezsitámogatási programmal 
kapcsolatos kérdések és tudni-
valók számára. A program első 
körben 2023. február 28-ig tart. Az 
esetleges hosszabbításról, annak 
tartalmáról a 2023. évi költség-
vetés elfogadásakor tud dönteni 
Székesfehérvár önkormányzata.

Milyen emelkedésre számít a 
város?

„A legfontosabb az, hogy legyen 
gáz és legyen áram! Ezt a mondatot 
néhány hete még nem értettük volna. 
Az elmúlt napokban elzártak egy 
olajvezetéket, és rögtön kialakult a 
benzinhiány – ez egyébként városun-
kat is érintette. A fehérváriak és az 
agglomerációból bejárók tapasztal-
hatták, hogy volt olyan benzinkút, 
ahol nem tudtak tankolni. Furcsa ezt 
megélni!” – fogalmazott a polgár-
mester, hozzátéve: a legfontosabb, 
hogy garantálni tudja a város a 
közszolgáltatásokat, ehhez pedig 
áram és gáz kell.
Bizonyos beszerzések folyamatban 
vannak, vagy éppen most indulnak 
el az önkormányzati szektorban: 
„Pár hét kell még ahhoz, hogy pontos 
adatokat tudjunk mondani, de azt 
már látjuk és érzékeljük, hogy jelentős 
emelkedés történik a város üzemel-
tetési költségeiben.” – tette hozzá 
Cser-Palkovics András. A villany 
esetében ez átlagosan háromszo-
ros, míg a gáz esetében négysze-
res díjakat jelent, azaz ennyivel 
drágábban tudja beszerezni az 
önkormányzat az áramot és a gázt, 
mint egy évvel ezelőtt.
A távfűtéshez és a melegvíz-szol-
gáltatáshoz szükséges gázmennyi-
séget a SZÉPHŐ tavaly ötmilliárd 
forintért szerezte be. Idén tizenhét 
milliárdért tudta ugyanazt a meny-
nyiséget megvásárolni, de ha ma 
kellene megvenni, az már megha-
ladná a harmincmilliárd forintot!
„Nagyon képlékeny a helyzet, nehéz 
tervezni. Talán mindenki megérti, 
hogy az üzemeltetés garantálása most 

a legfontosabb, hogy a város működni 
tudjon. Emellett van feladata egy erős 
önkormányzatnak abban is, hogy 
a legnehezebb helyzetben lévőket 
segítse. Erről szól a rezsitámogatási 
program. Arra büszke vagyok, hogy 
az elsők között van Fehérvár önkor-
mányzata azon városok között, ame-
lyek támogatási programot dolgoztak 
ki!” – tette hozzá Cser-Palkovics 
András.

Új célokra fordítanák az ado-
mányokat

Az energiaválság enyhítésére fordí-
taná az önkormányzat az ukrajnai 
menekültek megsegítésére össze-
gyűlt, de megmaradt adományt. 
Jelenleg tizenhárommillió forint 
körüli adomány van a számlán, 
amit az adományozók belegyezé-
sével a rászorulók rezsiterheinek 
enyhítésére fordítana a város.
Az adományozó cégek elérhető-
ségét tudja az önkormányzat, így 
őket felkeresik, a magánszemé-
lyeket azonban arra kérik, hogy 
a beleegyezést vagy elutasítást 
írásban, a polgarmester@pmhiv.
szekesfehervar.hu e-mail-címen te-
gyék meg. Ameddig ezt nem teszik 
meg, az általuk adott összeghez 
nem nyúl az önkormányzat.

A rezsitámogatási 
program elemei

• 75.000 Ft/fő egyszeri támogatás 
igényelhető tűzifa vásárlásához. Az 
átutalás előtt ellenőrzi az ön-
kormányzat, hogy valóban van-e 
fatüzelésű kazán vagy kályha a 
háztartásban.
• 15.000 Ft/hó támogatás igényelhe-
tő a gázszámla átlagfogyasztás feletti 
részéhez
• 5.000 Ft/hó támogatás igényel-
hető az áramszámla átlagfogyasztás 
feletti részéhez
A támogatást a majdani önkormány-
zati rendeletben meghatározott 
feltétek megléte esetén és az abban 
rögzítendő eljárás alapján lehet 
majd igényelni az önkormányzattól. 
A támogatás hat hónapra adható, 
szeptember 1-től február 28-ig. 
Azokban a hónapokban lesz valaki 
jogosult a támogatásra, amelyekben 
az átlagfogyasztás feletti lakos-
sági piaci árat is fizetett, és csak a 
túlfogyasztás költségére, legfeljebb a 
támogatási összeg erejéig pályázhat 
a támogatott.

Cser-Palkovics András a Fehérvár 
Televízió Köztér extra című műsorának 
volt a vendége augusztus tizenegye-
dikén. A műsor elérhető a Fehérvár Tv 
Youtube-csatornáján!
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Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
tagjai val közösen celebrált szentmisét a felújított templomban
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Befejeződött a Szent István-székesegyház rekonstrukciója: Székesfehérvár fogadalmi ünnepén 
Erdő Péter bíboros-prímás, esztergom-budapesti érsek áldotta meg a felújított templomot, és 
újította meg Szent István Szűz Máriának tett felajánlását.

Megáldották a megújult 
székesegyházat

A székesegyházat 2018 áprilisában zárták be. A külső felújítás után a templom hajójában 
2018 augusztusa és októbere között régészeti ásatások kezdődtek, 2019 januárjában pedig 
megindulhattak a belső felújítási munkálatok. A felújítás során kétezer négyzetméter falképet 
tisztítottak meg, konzerváltak, állítottak helyre. A főoltárképpel együtt hatvanhat négyzet-
méter vászonképet, az altemplomban százharminchat sírtáblát restauráltak.

A magyar szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi körmenetben érkez-
tek meg vasárnap délután a Püspöki Palotából a megújult székesegyházba

Erdő Péter megáldotta a bazilikát, és megújította hazánk felajánlását Szűz Máriának, ahogy azt 
Szent István király tette 1038-ban a halála előtti napon, amikor trónörökös nélkül maradt az ország
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Elkészült közel ezerötszáz négyzetméternyi műmárvány felület és stukkó, valamint helyre-
állították a szószéket és minden fém berendezési tárgyat. A műtárgyak restaurálása mellett 
korszerű audiovizuális rendszert telepítettek, és az épületgépészeti és vagyonbiztonsági 
rendszert is korszerűsítették.
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Aki megbecsüli ajándékba kapott 
magyarságát

l. takács krisztina

Kedden átadták az Államalapító Szent István- 
emlékérmet és -díjat Székesfehérváron. A 
magánszemélyek által 2004-ben alapított 
elismerést idén Juhász Judit újságíró, a Magyar 
Művészeti Akadémia sajtófőnöke vehette át.

Augusztus huszadika előtt né-
hány nappal, idén tizenkilence-
dik alkalommal adták át a Szent 
István-emlékérmet és -díjat. Juhász 
Judit pályája első időszakában a 
Magyar Rádió szerkesztő-riporte-
re volt, a kilencvenes évek elején 
Antall József kormányszóvivője 
lett, később hosszú ideig a Magyar 
Katolikus Püspöki Konferencia 
Sajtóirodájának igazgatójaként mű-
ködött. Ezt követően hozták létre a 
Magyar Katolikus Rádiót, melynek 
alapító főszerkesztőjeként új színt 
hozott az értékőrző és értékteremtő 
sajtó világába. Jelenleg a Magyar 
Művészeti Akadémia sajtófőnöki 
feladatait látja el.
Az elismerést Spányi Antal, a ku-
ratórium elnöke adta át. A díjazott 
köszöntése után a megyés püspök a 
díj célját is ismertette: „Nem elvont 
szavakkal, nem magasröptű tanítással, 
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Juhász Judit pályafutása mottójának nevezte Andrásfalvy Bertalan néprajzkutató, egyetemi 
tanár, politikus szavait, aki szintén jelen volt az ünnepségen: „Szólalj meg, s én megmondom, 
mennyire becsülöd meg ajándékba kapott magyarságodat!” 

Erdő Péter szentbeszédében kiemelte, hogy a feltámadásba vetett hitünknek meg kell látszania életünkön: „Szűz Mária saját magáért, a vele történtekért ad először 
hálát Istennek. Ő mentes volt az áteredő bűntől, neki nem kellett viselni a halál terhét és örökségét. Ő olyan szorosan kapcsolódott szent fia életéhez, hogy a halál-
nak nem volt hatalma rajta. Testestül-lelkestül vétetett fel a dicsőségben. Társaságukba várnak minket is, ezért könyörgünk itt, a székesfehérvári székesegyházban, 
hogy a Szent Szűz anyai közbenjárása szabadítson meg minket minden testi és lelki nyomorúságtól, szabadítsa meg népünket a háborútól, a reménytelenségtől, a 
kishitűségtől és minden önzéstől, és segítsen el mindnyájunkat az örök boldogságra!”

Székesfehérváron, a hajdani koronázóvárosban, ereklyéikben újra egyesült az első magyar 
szent család. Szent István fejereklyéjét 1777 óta az egykori magyar királyi székhelyen őrzik. 
Fiának, Szent Imre ujjának csontereklyéje 1930-ban került Fehérvárra, míg Szent István hitve-
se, Boldog Gizella csontereklyéje 2011-ben. Ekkor ajándékozta a Családok éve alkalmából az 
ereklyét a passaui püspök a Székesfehérvári Egyházmegyének.
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nem szavakba foglalt igazságokkal, 
hanem életpályákkal, emberek életével 
szeretnénk példát mutatni. Elismerni 
azok pályafutását, akik a maguk helyt-
állásával, küzdelmeivel a Szent István-i 
értékrend mellett állnak ki!”
A díjazottat Soltész Miklós, a 
Miniszterelnökség egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára méltatta: „Köszönjük, 
hogy megmutattad: ha felkészültek 
vagyunk, nincs kitől félnünk! Ha 
tudjuk és hisszük az igazunkat, nincs 
mitől félnünk!”
Juhász Judit számtalan díjat kapott 
pályafutása során, és vallja, hogy 
igenis fontos az elismerés: „Ez egy-
fajta szembesülés is, és nagy öröm: kell 
az embernek a figyelem, a köszönet, az 
elismerés! Aki ezt tagadja, talán nem 
néz igazán magába. Mindig az vezetett 
engem is, bármilyen vezetői posztot 
töltöttem be, hogy legyen időm, erőm 
és figyelmem megköszönni mindenki-
nek a munkáját.”

Juhász Judittal hamarosan hosz-
szabb interjút láthatnak a Fehérvár 
Televízió Paletta című műsorában, 
melyben a díjazott pályafutásáról, 
hitvallásáról beszél.
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Szombat este ünnepélyes megnyitóval kezdődött el a Királyi Napok Folkfesztivál. A nyitányon 
alapfokú művészeti iskolák növendékei és tánclegendák műsorát láthatták a népi kultúra 
barátai, a következő három napban pedig a Fitos Dezső Társulat, A Duna Művészegyüttes, az 
Állami Népi Együttes, a Jászsági Népi Együttes, valamint Ferenczi György és Pál István „Szalon-
na” együttesei léptek színpadra.

Az előadásokat táncházi mulatság és koncertek követték

A Fitos Dezső Társulat tagjai nem spóroltak az energiával: csupa tűz és lendület jellemezte fellépésüket

A Duna Művészegyüttes koreográfiája a történetmesélésen alapult

Minden este telt ház előtt mutatkozhattak be az együttesek

Az élet nagy, sorsfordító pillanatai énekszóban elmondva
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Főszerepben a néptánc
Öt napon át a néptáncé és a népzenéé volt a főszerep a Székesfehérvári Királyi Napok program-
jában. Bár idén még nem az évtizedek alatt megszokott nemzetközi néptáncfesztivált láthattuk, a 
program tartalmas és színes volt, a magyar néptánckultúra legjavát hozták el Fehérvárra a fellépők.
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A mézlovagok felvonulása a belvárosban

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Mézünnep Fehérváron
Vakler lajos

A Királyi Napok keretében az ünnepségsorozat 
első napjától az Országzászló térre várta a 
magyar méhésztársadalom a látogatókat. A 
háromnapos találkozó keretében számos prog-
rammal színesítették a méz ünnepét.

A vendéglátó Szent István Méz-
lovagrend nagymestere, Lódi 
József és társai számára fontos 
megerősítést jelentett, hogy Szent 
István ünnepén vendégül láthat-
ják az ország minden szegletéből 
érkezett társaikat.
Kiss Norbert, a Fejér megyei Mé-
hészek Egyesülete elnöke örömé-
nek adott hangot, hogy a méhé-
szek a nehéz év után újra otthont 
adhatnak a találkozónak.
A harmadik napon is benépesült 
az Országzászló tér: megérkeztek 
a Mézünnepre az ország méz-
lovagrendjei, hogy Lódi József 
és a mézkirálynő vezetésével 
felvonulással tisztelegjenek a 
királyi város előtt. Ezt követően 
ünnepélyes keretek között folyta-
tódott a program: Cser-Palkovics 
András polgármester köszöntötte 
a magyar méhészet képviselőit, 
aki hangsúlyozta, hogy a Mézün-
nep felhívja a figyelmet a mézfo-
gyasztásra, az egészséges magyar 

Előadás, könyv- és bélyegbemutató a 
Hiemer-házban

Művészi bélyeg jelent meg az Aranybulláról

Vakler lajos

A Hiemer-házban rendezett szombati ünnepségen 
Cser Palkovics-András polgármester köszöntő-
jében kiemelte, hogy Székesfehérvár – az ország 
történelmi fővárosaként és az Aranybulla kiadásá-
nak helyszíneként – emlékévet hirdetett 2022-re. 
Ennek a történelmi örökségnek a szellemiségében 
városunk büszkén és tisztelettel őrzi hazánk 
történelmi hagyományait.

Szent István király a néphagyomány-
ban címmel új kötettel jelentkezett 
Lukács László néprajzkutató. A kötet 
fő vonulata, hogy az 1083-ban szentté 
avatott király neve, tettei, a külső és 
a belső ellenséggel, a pogánysággal 
folytatott harcai nem csupán közép-
kori legendáinkban, krónikáink-
ban, történeti énekeinkben, hanem 
történeti mondáinkban is szerepelnek. 
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SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A 
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, 
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS  

SZEPTEMBER 1-TŐL  AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

HÉTFŐ: 7:30 -TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART

SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30 -TÓL 12:00-IG

A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek 
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:

Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig

A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt. 
internetes ügyfélszolgálati rendszere.

A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a 
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a 

személyre szabott felhasználói profil.

gasztronómiára és arra, hogy a 
a méhészkedés milyen komoly 
szaktudást igényel.
A méz ünnepét megtisztelte jelen-
létével Bross Péter, az Országos 

Magyar Méhészeti Egyesület elnö-
ke, aki beszédében megerősítette: 
a méhésztársadalom sokat tehet 
azért, hogy a magyar mezőgazdaság 
továbbra is teljesítse küldetését.

Mohácsi Klaudia, az ország új 
mézkirálynője legfontosabb felada-
tának tekinti, hogy a következő 
egy évben minél több háztartással 
megszerettesse a magyar mézet.

A Magyar Posta bélyegkibocsátással 
köszöntötte az Aranybulla kihirdetésé-
nek nyolcszázadik évfordulóját.
A sorszámozott alkalmi bélyegblokk 
lapunk munkatársa, Simon Erika 
fotóriporter képeiből, Baticz Barnabás 
grafikusművész tervei szerint a Pénz-
jegynyomdában készült. Az Arany-
bulla-emlékév alkalmából kibocsátott 
bélyeget Hegmanné Nemes Sára, a 
Magyar Posta elnöke mutatta be. 
A rendezvényen előadást tartott Balogh 
Elemér professzor, aki az Aranybulláról 
mint történelmünk és alkotmányos 
önazonosságunk meghatározó erek-
lyéjéről szólva kiemelte: ha nemzetünk 
múltjára és benne a magyar jogrend-
szer tartóoszlopává váló oklevélre 
tekintünk, feltárulhat előttünk a 
perspektíva, mely szerint vannak olyan 
dolgok, amik nem változnak. 
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A díjazottak teljes névsorát megtalál-
ják a www.szekesfehervar.hu oldalon!

Biczó Piroska Deák Dénes-díjat kapott

A díjazottak a Bory-várban

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

Biczó Piroska kapta a 
Deák Dénes-díjat

Farkas szilárd

Szerda délután a Bory-várban átadták a Deák 
Dénes-díjat, a Deák Dénes-ösztöndíjakat, a 
Lánczos Kornél–Szekfű Gyula-ösztöndíjakat, 
valamint az Aranybulla-díjakat. Az elisme-
réseket minden esetben olyan személyek 
kapták, akik tevékeny részesei Székesfehérvár 
kulturális életének.

A Királyi Napokhoz kapcsolódóan 
díjátadó ünnepséget rendeztek szer-
dán a Bory-várban: Székes fehérvár 
kulturális életének meg határozó 
alakjai munkájuk elismeréseként 
vehették át a kitüntetéseket, illetve 
nyerhették el az ösztöndíjakat. 
Cser-Palkovics András megnyitó-
jában köszöntötte a jelenlévőket, 
és méltatta a díjazottakat: „Nagyon 
szép hagyomány, hogy itt, a Bory-vár-
ban adjuk át a Deák Dénes-díjat és 
-ösztöndíjat, valamint a Lánczos–Szek-
fű-ösztöndíjakat. Az utóbbi díjazottak 
a kultúra különböző területén valami 
olyan alkotásra készülnek, ami a város 
közössége szempontjából is fontos!”
A Deák Dénes-díjat ebben az eszten-
dőben Biczó Piroska régész, a magyar 
középkori régészet és a fehérvári 
királyi bazilika kutatója kapta.
„Fehérváron dolgoztam sokáig a királyi 
bazilika ásatásán, félig-meddig fehér-
vári is lettem! Nagyon örülök, hogy a 
fehérváriak ezt ezzel a díjjal is elisme-
rik!” – mondta Biczó Piroska.
A Lánczos–Szekfű-ösztöndíj egyik 
díjazottja lapunk munkatársa, 
Vakler Lajos, aki interjúkötetében 
ismét a város közéletében kiemelke-
dő szerepet játszó személyiségeket 
szólaltatja meg: „Az ösztöndíj megerő-

sítést jelent: szükség van azokra a köny-
vekre, amelyeket én jegyzek. Ebben az 
esztendőben a Fehérvári beszélgetések 
ötödik kötete jelenik meg, aminek az a 
különlegessége, hogy azokat a portrékat 
formáltam meg a kötetben, amelyek 
igazán időtállóak, hiszen bemutatom 
például a Kuhár-érától kezdve azokat az 
orvosokat, akik nagyon sokat tesznek az 
egészségügyért Székesfehérváron.”
A Fehérvár Médiacentrum to-
vábbi három munkatársa szintén 

Lánczos–Szekfű-ösztöndíjat kapott. 
Megyeri Zoltán operatőr nehéz sor-
sú, árván maradt csángó gyerekek-
ről szóló filmje kapcsán részesült 
díjazásban. A Fehérvár hetilap 
szerkesztője és fotósa alkotópáros-
ként kapott támogatást elképzelé-
sük megvalósításához: L. Takács 
Krisztina és Kiss László Kapcsoló-
dások című projektjében a kép és a 
szöveg egymásra hatásával kísér-
letezik. Egy rendhagyó, interaktív 

kiállításra készülnek, amelyben a 
filmre exponált fotó és az irodalmi 
igényű szöveg egyenrangú kiállítási 
tárgyakká válnak. Témájuk a hu-
szadik század különböző generáci-
óinak személyes története, amelyek 
hatással vannak mai életekre, az 
utódok sorsának alakulására.
„A Kapcsolódások, ha úgy tetszik, egy 
megálló: hátranézünk, szembenézünk, 
listát készítünk, megismerünk, feldolgo-
zunk, egyesülünk az eltemetett múlttal. 
Nagyszüleink is így tettek, amikor elme-
sélték, továbbadták a családi legendáriu-
mot, de azzal is rengeteget mondtak, ha 
valamiről élethossziglan hallgattak. Ilyen 
elmesélt vagy elhallgatott történetek kö-
zött nőttem fel, javarészt már a rendszer-
változás utáni jólétben. Arra gondoltam, 
hogy ideje megvizsgálni, mit látok én a 
tükörben, ha az elmúlt száz évet nézem!” 
– mondta L. Takács Krisztina.
Kiss László fotográfus ezekre a 
történetekre reagál művészi képei-
vel: „A fotós reflexiója valójában egy 
alámerülés. Sajnos nem egy bőbeszé-
dű családból jövök, nincsenek törté-
neteink, a közös múltunk mára végleg 
a ki nem mondott szavak csendjébe 
merült. Az enyém a továbbadott 
teher, hogy ki merjem mondani – igaz, 
csak képben – hogy mit érzek, mit 
gondolok. Kriszta történetei úgy ha-
tottak rám, mint egy megtalált napló 
újraolvasása. Részben képes történe-
tek fekete-fehér lenyomatait, részben 
érzelmes képek analóg vetületeit 
szeretném a szövegekhez társítani.”
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Dramatikus történelmi játékkal kezdődött az idei Székesfehérvári Királyi Napok: a Zichy ligeti 
színpadon Az élet pecsétje című produkciót láthatta a közönség. A színdarab az Aranybulla 
kiadására emlékezett.

A rendezvénysorozatba a fehérvári kulturális intézmények is bekapcsolódtak. Halasi csipkével díszí-
tett ruhákból láthattak bemutatót az érdeklődők a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban.

A nyitónap estéjén Hernádi Ádám, Esztergom polgármestere is köszöntötte a közönséget

Az ünnep tiszteletére fénybe öltöztek a belváros épületei is

A hagyományőrzők vonulásával vette kezdetét a másfél hétig tartó ünnepségsorozat

Hetven zenész muzsikált közösen a Városház téren. A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar 
és a Várpalotai Bányász Fúvószenekar adott koncertet, amit a belvárosban sétálók örömmel 
fogadtak, és hatalmas tapssal jutalmaztak!
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Újra teljes ünnep Fehérváron!
Királyi forgatag az Aranybulla-emlékévben

l. takács krisztina

Látványos produkcióval nyílt meg, majd történelmi előadásokkal, családi programokkal, kulturális 
élmények sokaságával folytatódott az idei Királyi Napok rendezvénysorozata. Fotósaink sem 
tétlenkedtek, hiszen az élmény akkor igazán maradandó, ha megörökítjük!



11Közéleti hetilap Kultúra FEHÉrVÁr

A korábban régészeti szempontból szinte fehér foltnak tekinthető Budai külváros térképére 
felkerült az első középkori épület részlete
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Megtalálták a Budai külvárost!
látrányi viktória

Fontos lelet került elő a II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola udvarán. Megvan ugyanis az első 
épített örökségi elem az egykori Budai külvá-
rosból. Ez a terület a középkor hadi eseményei 
során állandó támadásoknak volt kitéve, így 
jelentős pusztításnak estek áldozatul az itt álló 
világi és egyházi épületek, melyek létezéséről 
korábban csak írott források tanúskodtak.

Az egykori Budai külváros – azaz 
Civitas exterior – stratégiailag fontos 
terület volt, hiszen a legjelentősebb 
kereskedelmi útvonalak haladtak át 
ezen a részen a középkorban. Régé-
szeti szempontból eddig szinte fehér 
foltnak számított a terület.
„Siklósi Gyula korábbi kutatásai során 
csak a Királykút tájékán talált néhány 
falszakaszt, de ennél részletesebb leírást 
nem adott. Arról vannak még forrásaink, 
hogy néhány kőfaragvány származott 
erről a területről. Konkrétan épített 
örökségi elem erről a területről nem 
maradt fenn. Most viszont egyértelműen 
bebizonyosodott a keltező értékű rétegek-
nek köszönhetően, hogy késő középkori 
lakóházakkal van dolgunk!” – emelte ki 
Reich Szabina, a Szent István Király 
Múzeum ásatásvezető régésze.
A Városgondokság az iskola udvarán 
végzett építési munkálatokat, amikor 
a markoló falszakaszba ütközött. 

Aranykincsek FehérváronKirályaink érmeken
Vakler lajosVakler lajos

Aranyból készült pénzérmék, ékszerek és egyéb 
tárgyak láthatók a Királyi aranyak Fehérvá-
ron – Kincsek a Szent István Király Múzeum 
gyűjteményéből című kiállításon, mely hétfőn 
nyílt meg a múzeum rendházépületében.

„Nagyon jó elképzelés, hogy a múze-
um időről időre megmutatja azokat 
a kincseket, amiket falai között őriz. 
Azokat a felbecsülhetetlen értékű 
tárgyakat, amiket elődeink alkot-
tak, használtak.” – hangsúlyozta 

Lehrner Zsolt alpolgármester és Pokrovenszki 
Krisztián, a Szent István Király Múzeum igaz-
gatója nyitotta meg szombaton a Királyaink 
érmeken című tárlatot, melynek sorozatát 
a Magyar Éremgyűjtők Egyesületének Fejér 
megyei Alba Regia Szervezete harmincöt éve 
indította el.

Az 1987 óta kiadott érmesorozat a 
Székesfehérváron koronázott, elte-
metett királyoknak állít emléket.
A kiállítás megnyitóját követően 

Belegrai Tamás, a kiállítás kurátora tartott tárlatvezetéstA tárlat számos különlegességgel várja az érdeklődőket
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Igari Antal, a fehérvári szervezet 
elnöke tartott előadást arról, ho-
gyan is készültek a bronzplakettek, 
melyek királyainkat ábrázolják. Az 
egyesület törekvése a magyar ural-
kodók emléke előtti tisztelgésen 
túl a lokálpatriotizmus erősítését, 
illetve a nem Székesfehérváron 
élők figyelmének a városra irányítá-
sát szolgálja. 
A tárlat a Királyi Napok keretében, 
illetve a múzeum nyitvatartási 
idejében folyamatosan várja a 
látogatókat.

köszöntőjében Cser-Palkovics 
András polgármeter.
A tárlaton az őskortól egészen a 
XX. század első feléig tartó idő-
szakból láthatnak szépen meg-
munkált darabokat az érdeklődők. 
A kiállítás több mint kétszázötven 
aranytárgyat mutat be: legnagyobb 
számban pénzérméket, függőket, 
fülbevalókat, gyűrűket.
A tárlat augusztus 31-ig ingyene-
sen látogatható a Szent István Ki-
rály Múzeum rendházépületében, 
a Fő utca 6. szám alatt.

Ekkor értesítették a múzeumot, majd 
megkezdődhetett a mentőfeltárás, 
aminek köszönhetően előkerült múl-
tunk egy újabb darabja.
„A feltárt elemek valószínűleg késő közép-
kori, illetve kora újkori házakhoz, polgári 
házakhoz kapcsolódhattak. Ezek igen 
masszív építmények – törtkő-falakról van 
szó. Egészen 2,3 méterig alapozták le őket.” 
– fogalmazott az ásatásvezető régész.
A keleti és a nyugati zárófalak rész-
letét, valamint az épületbelső falát 
sikerült feltárni az alapozás aljáig. 
Elképzelhető, hogy alápincézett 

épületről van szó, mert egy hatvan 
centi széles nyílást – mely talán 
ajtó- vagy ablaknyílás volt – lehetett 
megfigyelni az északkelet–délnyu-
gati irányú falban. A másik épület-
nek csak egy falszakaszát találták 
meg a múzeum szakemberei. Az 
épület keleti sarka egy nagyméretű 
beásás miatt beomlott. Az alapozá-
sát tekintve teljesen eltért az előző 
építménytől, a késő középkorra 
vagy a török korra keltezhető.
A két épület között egy Árpád-kori 
munkagödör részletét is feltárták, 

melynek faszénnel, égett vörös 
agyaggal erősen kevert betöltéséből 
nagymennyiségű kerámialelet, ál-
latcsont és egy ár – azaz egy hegyes 
végű szerszám – került elő. A szélé-
ben cölöplyukakat alakítottak ki a 
féltető számára. A területen szintén 
feltárt gödör pedig a belőle előkerült 
edénytöredékek alapján bronzkori 
eredetű lehetett.
A feltárást követően megindul az 
előkerült leletanyag feldolgozása, az 
ásatási dokumentáció értelmezése, 
amit talajradaros vizsgálat követhet: 
„Ahhoz, hogy több adathoz, információhoz 
jussunk, szükség van a terület további 
kutatására. Ezt már roncsolásmentes 
módon szeretnénk megtenni, hogy ne 
kelljen felbontani az udvart, így talaj-
radaros vizsgálatot szeretnénk végezni. 
Ez megmutathatja az épületek alaprajzát, 
kirajzolódhatnak az utcaszerkezetek, és egy 
tágabb környezetét is megismerhetjük az 
épületeknek.” – mondta el lapunknak 
Pokrovenszki Krisztián múzeumigazga-
tó, aki megköszönte a Városgondokság 
segítségét és együttműködését.
Az iskola és a múzeum pedig már 
tervezi az együttműködés további ele-
meit, így ősszel interaktív, rendhagyó 
történelemórákon ismerkedhetnek 
majd a diákok az itt talált leletek 
jelentőségével és a középkori Székes-
fehérvár történelmével.
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Ősbemutató lesz a vasárnapi, ingyenes előadás
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Rutinosan oldod meg a feladataidat a munkahelyeden, s talán fele 
annyi idő alatt készülsz el a teendőkkel, mint máskor. Még arra is 
jut időd, hogy a munkatársaid lelkével törődj. Akkor is hallgasd 
meg őket, ha ez időigényes! Kedveseddel mostanában nehezebben 
osztjátok meg a napi terheket.  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nagyon jól helytállsz a munkahelyeden, gyorsan dolgozol, 
így még arra is jut időd, hogy pluszfeladatokat vállalj. A 
főnököd észreveszi az igyekezetedet, s ki is nyilvánítja 
megbecsülését. Te magad is tudod, hogy jól dolgozol, tehát 
megerősödhet az önbizalmad!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Hatékonyan dolgozol, de ezt a saját tempódban szeretnéd meg-
tenni, szinte semmi alkalmazkodóképesség nincs most benned. 
Így a munka sem megy könnyen, a csapatmunka pedig egyene-
sen kín a számodra. Amikor esténként hazamész, örömmel vagy 
együtt kedveseddel és családtagjaiddal.  

Bika 4. 21. – 5. 20.

Sok teher van a válladon, ezért a nap végére már pont eleged van a 
feladatokból. Ügyelj arra, hogy főnököd ne lássa meg a kedvetlen-
ségedet! A magánéletedben arra vágysz, hogy végre felszabadultan 
szórakozhass. Lepd meg kedvesedet, és vezessétek le a napi stresszt 
egy bulival!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ragyogó ötletekkel állsz elő. A kreativitásod most óriási 
tőke lehet számodra! A magánéletedben kedvesen nyilvá-
nulsz meg, amit családod igazán nagyra értékel. Használd 
ki a nyár utolsó napjait, egy kis pihenés is beleférhet még! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szereted hasznosnak érezni magadat, de ne akarj mások helyett 
dolgozni! Ezt pedig ne csak a munkahelyeden tartsd be, otthon is 
határozott fellépésre lesz szükség! Kedvesedet bírd rá, hogy vegye ki a 
részét a teendőkből! Szánj időt a pihenésre! 

2022. aug. 18.–aug. 24.
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 Királyi Napok 

Árpád ébredése
 Történelem 

Árpád-kori esték

 Múzeum 

Ingyenes 
múzeumlátogatás!

Dolgozzon otthonról!
Figurák összeállítása, csomagolások, 

egyebek elérhetőségei 

Érd: 06 20 910 4517
(www.audiopresshungary.oldalunk.hu)

Történelmi látomásjáték a Szabad Színház társulatától A középkori Magyarország 

könyvkultúrájaA Koronázási Ünnepi Játékok népszerű Pannon 
meséi ezúttal a Civilközpont előtt folytatódnak: 
vasárnap 10 órakor kezdődik a Szabad Színház 
történelmi látomásjátéka „a magyar nép zivataros 
századaiból, az ősi törvényről, s az Aranybulláról, 
az miként azt a fejedelem megálmodá...”

Adorján Viktor a Szín-tér Egyesület 
felkérésére, az Aranybulla nyolcszáz 
éves évfordulójára írta az élőképes 
játékot. Ahogy a korábbi évek kö-
zépkori piacterein látott előadások-
ban is megismerhettük, a szerző és 

Folytatódik az Árpád-kori esték, a Szent István 
Király Múzeum tudományos ismeretterjesztő 
rendezvénysorozata. Ezúttal a középkori Ma-
gyarország könyvkultúrájáról tart előadást Rábai 
Krisztina egyetemi docens.

Mire írtak és nyomtattak a közép-
kori Magyarországon? Mikor és 
miért szorította ki a papír a koráb-
ban használt pergament?
Ezekre a kérdésekre is választ kap-
hatunk az Árpád-kori esték követke-
ző előadásán. Az eredetitől eltérő 
időpontban, augusztus 19-én, pénte-
ken 15.30-tól megrendezésre kerülő 
előadáson Rábai Krisztina egyetemi 
docens avatja be az Árpád-kor 
könyvkultúrájába a résztvevőket.

Augusztus 20-án a Szent István Király Múzeum 
számos intézménye ingyenesen fogadja az 
érdeklődőket, azonban ezen a napon az Új Magyar 
Képtár, a Palotavárosi Kiállítóhely és a Városi 
Képtár–Deák-gyűjtemény zárva tart.

az előadók ezúttal is arra töreked-
nek, hogy a változatos, a középkori 
színház stíluselemeit idéző produk-
ció érthető, befogadható, olykor 
derűs formában bontakozzék ki az 
ifjabb korosztály előtt is.
A bemutató után a Fehérvári 
Civilközpontba várják az érdeklő-
dőket, ahol lapunk munkatársa, 
Vakler Lajos újságíró és Váczi Márk 
történész beszélget, majd levetítik a 
Szent László nyomában Erdélyben 
című dokumentumfilmet.

Folytatódik a tudományos ismeretterjesztés

A kiállítóhelyek nemcsak a turistákat várják!
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ÉRTÉKEK, HELYBEN.

• Rendház (Fő utca 6.): augusztus 31-ig 
minden nap 10-től 19 óráig
• Középkori Romkert – Nemzeti Emlék-
hely (Koronázó tér 1.): augusztus 21-ig 
minden nap 9-től 20 óráig, augusztus 
22-től 31-ig minden nap 9-től 17 óráig
• Hetedhét Játékmúzeum (Oskola utca 
2-4.): augusztus 31-ig keddtől vasár-
napig 10-től 18 óráig
• Országzászló téri kiállítóhely (Ország-
zászló tér 3.): augusztus 31-ig szerdán, 
pénteken és vasárnap 14-től 18 óráig
• Fekete Sas Patikamúzeum (Fő utca 
5.): augusztus 31-ig keddtől vasárna-
pig 10-től 18 óráig
• Gorsium Régészeti Park (Tác): augusz-
tus 31-ig minden nap 10-től 18 óráig
• Városi Képtár–Deák-gyűjtemény 
(Oskola utca 10.): augusztus 26-ig ki-
állításrendezés miatt zárva, augusztus 
27-től 31-ig keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig
• Csók István Képtár (Bartók Béla tér 
1.): augusztus 31-ig hétfőtől péntekig, 
valamint vasárnapokon 10-től 18 óráig, 
szombatonként 9-től 18 óráig
• Pelikán Galéria (Kossuth utca 15.): 
augusztus 31-ig keddtől péntekig 10-
től 18 óráig
• Új Magyar Képtár (Megyeház utca 
17.), Palotavárosi Kiállítóhely (Rác 
utca 11.), Budenz Ház (Arany János utca 
12.): augusztus 31-ig szerdán, pénte-
ken és vasárnap 14-től 18 óráig.

A nyitvatartás az alábbiak 
szerint alakul
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Érdemes végiggondolnod, milyen apró teendőid vannak, hiszen 
sokkal szétszórtabb vagy, mint máskor. A magánéletedben legin-
kább a baráti kapcsolataidra koncentrálj! Kedvesed nem örül majd 
ennek, de ha féltékenykedni kezd, kezeld a helyzetet türelemmel!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Maximalista módon kezeled a feladataidat, de mivel kicsit fáradtabb 
vagy, becsúszhat egy-egy hiba a munkádba. Ne legyél túlságosan 
szigorú magadhoz! A magánéletedben jellemző lehet, hogy nincs 
elég türelmed kedvesedhez, talán még rá is mutatsz arra, milyen 
rossz szokásokkal rendelkezik. Őszinteséged vitát gerjeszthet!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Tele vagy tenni akarással, nagyon erőteljesen küzdesz a céljaidért, 
az eredmény pedig nem is marad el. Ha ügyes vagy, elindíthatod 
a sikerszériát az életedben, ami komoly anyagi hasznot is jelent-
het számodra! Figyelj arra, hogy ne mások lássák a kárát annak, 
hogy te előrehaladsz!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A hivatásod fontossá válhat, az akaratod és a terveid szabadon 
kibontakozhatnak. Vigyázni kell azonban, mert könnyen vitába 
szállsz a vélt vagy valós igazadért! Társad szintén nem tartja 
megfelelőnek nézeteidet.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Jól bírod a monoton feladatokat, mégis eleged lehet a hétköz-
napok szürkeségéből. Néhány nap pihenés igazán rád férne! 
Mutasd ki párod felé, hogy fontos a szerelmetek, hálás lesz a 
kedvességedért!

Halak 2. 19. – 3. 20.

A lassabb, ám összeszedettebb munkatempó lehet a sikereid kul-
csa. Mutasd meg a főnöködnek, hogy bármilyen feladatot nyu-
godt szívvel rád bízhat! A magánéletedben sok színes programra 
számíthatsz, amiket megoszthatsz kedveseddel is. Használjátok ki 
a nyár utolsó lüktetését!   

16.30  KATONAZENEKAROK TÉRZENÉJE
(Alba Plaza előtt, Városház tér, Mátyás király-emlékmű, 
Zichy liget)

17.00 VIII. FRICSAY RICHÁRD REGIONÁLIS 
KATONAZENEKARI FESZTIVÁL (Zichy-színpad előtt)

19.30  TÉR-ÉLMÉNY II. – az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar évadnyitó hangversenye (Bartók 
Béla tér) (Kedvezőtlen időjárás esetén a koncert 
elmarad.)

AUGUSZTUS 18., csütörtök

15.30  30. ÖREGHEGYI MULATSÁG (Bory tér)

19.30  THE BIG ROCK BAND – WOLF KATI ÉS A 
BUDAPEST JAZZ ORCHESTRA (Zichy-színpad)

AUGUSZTUS 19., péntek

10.00 NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL – falusi mo-
soda, menyasszony-öltöztetés, százszoknyás kari-
kázó, gyermekjátszó, mesterségbemutatók
(Varkocs-szobor, Bartók Béla tér, Városház tér,       
Országzászló tér)

11.00  SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPI SZENTMISE
(Szent István-székesegyház)

16.30   FEHÉRVÁRI KIRÁLYOK MENETE A KO-
RONÁS PARKTÓL A KORONÁZÓ TÉRIG 
(Kedvezőtlen időjárás esetén a program elmarad.) 

17.00 TISZTELETADÁS SZENT ISTVÁN SZAR-
KOFÁGJÁNÁL (Nemzeti Emlékhely)

18.00  KÁRPÁT-MEDENCEI BORRENDEK TA-
LÁLKOZÓJA, BORLOVAGAVATÁS
(Zichy-színpad)

18.00  ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
(Aranybulla-emlékmű)

20.00 SZÉKESFEHÉRVÁR MŰVÉSZETI CSO-
PORTJAI KÖSZÖNTIK AZ ARANYBULLA-EM-
LÉKÉVET – összművészeti előadás (Zichy-színpad, 
esőhelyszín: Vörösmarty Színház)

AUGUSZTUS 20., szombat

19.30 SISTER ACT – TÓTH GABI ÉS TÓTH VERA 
KÖZÖS KONCERTJE (Zichy-színpad)

AUGUSZTUS 21., vasárnap

AUGUSZTUS 19., PÉNTEK
10.30 Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegye-
sület | 11.30 I. András Király Lovagrend | 14.00 
Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület | 16.00 
Magyar Királyi Kardforgatók Rendje | 17.00 Fe-
hérvári Huszárok Egyesülete | 18.30 Kalandozó 
Komédium

AUGUSZTUS 20., SZOMBAT
10.00 Magyar Királyi Kardforgatók Rendje | 11.00 
Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület | 13.00 
Fehérvári Huszárok Egyesülete | 14.00 I. András 
Király Lovagrend | 16.00 Fejér Baranta Hagyo-
mányőrző Sportegyesület | 17.00 Kalandozó 
Komédium

AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP
11.00 Kalandozó Komédium | 12.00 Magyar 
Királyi Kardforgatók Rendje | 14.00 Fehérvári 
Huszárok Egyesülete | 16.00 Borostyánkő Ha-
gyományőrző Egyesület | 17.00 I. András Király 
Lovagrend | 18.00 Fejér Baranta Hagyományőrző 
Sportegyesület

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu

HAGYOMÁNYORZOK 
BEMUTATÓI A ZICHY 
LIGETBEN

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Kézműves foglalkozások, gyermekjátékok ki-
csiknek és nagyoknak
(Bartók Béla tér, Mátyás király-emlékmű)
Lovagi torna – akadálypálya gyerekeknek
(Zichy liget)
Letterpress Workshop – hagyományos és mo-
dern nyomdászati eljárások (Városház tér)
Jósok és boszorkányok sikátora – egész napos 
foglalkozások (Szent János köz)
Magyar Hagyományőrző Faművesek – fameg-
munkálás hagyományos szerszámokkal (Ország-
zászló tér)
15.00 Jobku és Dzsevu: II. András és az Arany-
bulla – Egger Géza és Lábodi Ádám előadása 
(Zichy liget)
21.00 Koronázási szertartásjáték – III. András: 
Az utolsó aranyágacska (Nemzeti Emlékhely) 
(Jegyinformáció: www.koronazas.hu, esőnap: 
aug. 22. és 23., 21.00)
21.00 Mozgó történelmi képregény: II. András 
és az Aranybulla (Fő utca)

AUGUSZTUS 21., VASÁRNAP
10.00–18.00 Történelmi öltöző
(Mátyás király-emlékmű)
10.00–18.00 Középkori könyvkötő műhely  
(Városház tér)
11.00 és 15.00 A jeruzsálemi – középkori élő sakk 
(Zichy liget)
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A statisztikai adatok szerint a legtöbben a parlagfű virágporára érzékenyek
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A parlagfűszezon sűrűjében
Óvatosan a természetes vizekben való fürdéssel!

csapó raMóna

Orrfolyás, szemviszketés, köhögés – 
mindezeket a tüneteket már július végétől 
tapasztalhatják az allergiások. A parlagfű-
szezon már javában elkezdődött, azonban 
van megoldás a panaszok enyhítésére!

Tombol a parlagfűszezon, egyre 
többen keresik fel háziorvosukat 
allergiás tünetekkel. Az általunk 
megkérdezett szakértő arról szá-
molt be, hogy az idei év kiemelten 
erős szezonnak számít, azonban 
mi magunk is sokat tehetünk a 
panaszok enyhítése érdekében.

Időben kezeljük!

„Az egyik legfontosabb, hogy időben 
kezdjük el az antihisztamin szedését, 
hiszen jelenleg ez a legelterjedtebb 
gyógymódja az allergiás betegség-
nek! Az antihisztamin szedését már 
az első tünetek megjelenése előtt egy 
héttel el kell kezdeni!” – javasolja 
Mosolygó Éva. A háziorvos sze-
rint fontos ilyenkor az is, hogy 
az allergiások ne kiránduljanak 
erdőkben, de még az élővizekben 
való fürdőzés során is tapasztal-
hatnak tüneteket. – „A természe-
tes vizekben nagyon sok fertőzést és 
allergiás kórképet okozó összetevő 
van jelen. Mindenki csak olyan 
természetes vízben strandoljon, ahol 
utána le is tud zuhanyozni, le tudja 
mosni a tó vizét a bőréről!”
Érdemes ezeket a tanácsokat 
mindenkinek betartani, hiszen 
a parlagfűpollen koncentrációja 
augusztus végén és szeptember 
elején tetőzik majd, a pollensze-
mek pedig egészen az első fagyo-
kig jelen lehetnek a levegőben.

Keresztallergiát is kiválthat

Fontos odafigyelni arra is, hogy a 
pollenallergia más érzékenységgel 
is társulhat, és így keresztallergia 
alakulhat ki. Ez azt jelenti, hogy 
valamilyen friss zöldség vagy 
gyümölcs elfogyasztása túlérzé-
kenységi reakciót vált ki olyan 
embereknél, akik valamilyen 
növényi pollenre allergiásak. A 

Székesfehérváron a Madách utcai optikánk azon kevés optikai üzletek 
közé tartozik, ahol az optikai piacon áttörésnek számító új HOYA szem-
üveglencse, a MiYOSMART már elérhető a szemüvegviselők számára.  
A hosszú órákon át tartó okostelefonozás, számítógépezés, videójátékozás, és 
a mesterséges fény mellett tanulás, illetve a szabadban eltöltött egyre kevesebb 
idő (ahol a szemnek távolra kell tekintenie) miatt a rövidlátás rohamosan növek-
szik a gyerekek körében. 
A rendszeres szemvizsgálat a gyerekeknél kiemelten fontos, mert a rövidlátás 
növekedése hosszú távon akár súlyos szemészeti elváltozásokat is okozhat. A 
látásromlás lassításával azonban ezeknek az elváltozásoknak a kialakulási esé-
lye csökkenthető. A MiYOSMART lencsével a szülők nagy lépést tehetnek afelé, 
hogy gyermekük látását es fejlődését hosszútávon megóvjak.
A Miyosmart lencse az elvégzett klinikai kutatások szerint akár 60%-kal* képes 
lelassítani a rövidlátó gyerekek látásromlásának növekedési ütemét. Ezt a hatást 
a hongkongi Polytechnik Egyetemmel közösen kifejlesztett egyedülálló techno-
lógia és a szemüveglencsében elhelyezkedő, méhkaptár alakú apró lencseszi-
getek speciális elosztása fejti ki. Ez a speciális lencsekialakítás lehetővé teszi, 
hogy a lencsével a rövidlátó gyerekek élesen és jól lássanak, miközben a rövid-
látás növekedési üteme is lassul, ily módon a dioptriájuk jóval kisebb mértékben 
növekszik. A MiYOSMART terápiás szemüveglencse megjelenésében nagyon 
hasonlít a hagyományos egyfókuszú szemüveglencsékhez, külső szemlélő szá-
mára esztétikailag nagyfokú különbség nem is igazán észlelhető. 
A szakmai protokoll szerint a MiYOSMART lencsét viselő gyerekeknek rendsze-
res látszerészeti, illetve optometrista és/vagy szemész szakorvos által végzett 
kontrollvizsgálatokon kell részt venniük. 
Egy speciális képzés sikeres teljesítésével optikánk is jogosulttá vált a MiYOS-
MART lencsék forgalmazására, melyre nagyon büszkék vagyunk. A több évtize-
des tapasztalatunknak, illetve a képzésen megszerzett tudásnak köszönhetően 
optikánkban felkészülten várjuk a rövidlátással küzdő és a MIYOSMART 
lencse iránt érdeklődő gyermekeket és szüleiket!

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

8000 Székesfehérvár 

Madách tér 1. 

Tel: 06-22-340-556, 

Távírda u. 25. 

Tel: 06-22-507-360
Cserta János

optometrista, látszerész mester

Bemutatjuk az innovatív szemüveglencsét a 
gyermekkori rövidlátás kezelésére!

Mikor számítsunk parlagfűpollenre, és mik a tünetei?

Augusztus elején – a hőmérséklet tartós emelkedésétől és a lehulló csapa-
déktól függően – a parlagfű virágpora országszerte megjelenik a pollencsap-
dákban, augusztus második hetétől pedig általában mindenhol tüneteket 
okozó koncentrációban van jelen a levegőben. Az előző évek tapasztalatai 
alapján a parlagfűpollen tetőzése augusztus utolsó két hetében, illetve 
szeptember első hetében várható. Jobb előre felkészülni, beszerezni a meg-
szokott tüneti szereket, figyelemmel kísérni az aktuális pollenjelentéseket, 
és időben elkezdeni a kezelést! A tüneti kezelést akkor célszerű kezdeni, 
amikor az allergizáló pollen eléri a levegőben a közepes koncentrációt. Nem 
szabad megvárni az erős tünetek jelentkezését, a legjobb, ha még a panaszok 
jelentkezése előtt elkezdjük szedni a bevált gyógyszereket! Aki még nem 
vizsgáltatta ki magát, ezt minél előbb tegye meg, hiszen így fogja megtudni, 
milyen pollenekre figyeljen!

keresztallergia lényege, hogy a 
szervezet olyan antitesteket ter-
mel, melyek a parlagfű vagy más 
növény pollenjeinek fehérjéihez, 
ugyanakkor az azokhoz hasonló 
gyümölcs- és zöldségproteinekhez 
is hozzákapcsolódnak. Ezek miatt 
hisztamin szabadul fel a szervezet-
ben, és helyi, enyhe fokú gyulladás 
következik be.
A kiváltó molekulát nevezzük 
allergénnek. Mivel az allergének 
nagyon gyakran megsemmisülnek 
a különböző ételkészítési eljárások 
során, a legtöbb keresztallergiás re-
akció nyers zöldségek vagy gyümöl-
csök fogyasztásakor jelentkezik. A 
tünetek nagyon gyorsan alakulnak 
ki, gyakran néhány perccel az adott 
élelmiszer elfogyasztása után. A 
leggyakrabban viszketés, égő, irri-
táló érzés jelentkezik, az ajkak, a 
száj, a szájpadlás, a fül, a szem, az 
orr vagy az arcbőr területén.
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A főtábla a tét

A MOL Fehérvár új játékost is igazolt a héten Kasper Larsen személyében. A dán középhátvéd a 
napokban megérkezett, és Kölnben már játszhat is a Vidi védelmében.

soMos zoltán

Csúnya „főpróbát” tartott az európai kupa 
újabb köre előtt a MOL Fehérvár. Bízzunk a 
színházi mondásban, mely szerint ilyenkor jó 
előadás következik!

Persze a Ferencváros elleni rang-
adót „főpróbának” nevezni deho-
nesztáló, hiszen minden fehérvári 
szurkoló számára kiemelten fonto-
sak a Fradi elleni meccsek. Sajnos 
a bajnoki címvédő vasárnap klasz-
szisokkal jobb volt, főleg az első 
félidőben. Szünetben hárommal 
vezetett a Fradi, végül 4-0-ra nyert.
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Belvárosi szezonnyitóÚj szponzor, új név

Nyári kulisszák között is népszerűek a hokisok, de már mindenki a jeges szezont várjaA mezen a csapat új neve, a dátum pedig a megkötött szerződés időtartamára utal

soMos zoltánsoMos zoltán

Először lesz magyar résztvevője a jégkorong 
Bajnokok Ligája-sorozatnak (CHL) a Hydro 
Fehérvár AV19 révén. Ennek alkalmából Fehér-
várra érkezett a sorozat serlege, melyet 2015 
óta emelhet magasba a győztes.

A serleget szombaton délután 
Székesfehérvár belvárosában, a 
Zichy Színpadon mutatták be a 
fehérvári hokisok szezonnyitó 
eseményén. A kiállított kupát 
az érdeklődők közelebbről is meg-
csodálhatták, közös fotót készít-
hettek vele.
A színpadon pedig bemutatkozott 
a Volán új kerete. Polgármesteri 

Névadó szponzort találtak a fehérvári kosa-
rasok. A bajnoki bronzérmes csapat két évre 
kötött megállapodást az egyik legnagyobb, 
Fehérváron működő amerikai vállalattal.

Arconic Alba Fehérvár – mostan-
tól két évig így hívják a legutóbbi 
szezont bronzéremmel záró ko-
sárcsapatot. Az amerikai óriáscég 
nem először támogatja a fehérvári 
sportot, ennek több formája is volt, 
de a kosarasoknál most új szintre 
emelte az együttműködést.
Varga Zsuzsanna ügyvezető el-
mondta, hogy a közösségi sze-
repvállalás mindig is fontos volt a 
vállalatnak, ennek jegyében támo-
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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.: 2022.08.31-ig, illetve a készlet erejéig!)

KOMPLETTEN 550.000 FT
ELŐLEG FIZETÉSE NÉLKÜL, 

10 ÉV GARANCIÁVAL!

 Horváth Sírkő

gattak kulturális intézményeket, a 
kórházat és a sportot is. A kosárlab-
dázókat korábban TAO-támogatás 
keretében segítették, ezt most a 
közvetlen szponzoráció váltja fel.
Cser-Palkovics András polgár-
mester reményét fejezte ki, hogy 
az Arconic más nagy cégeknek is 
példát mutat ezzel.
Az Alba Fehérvár nevében Balássi 
Imre klubelnök és Simon Balázs 
ügyvezető egyaránt hangsúlyozta: 
felelősséggel is jár a támogatás, és 
azért fog dolgozni a csapat, hogy jó 
eredményekkel igazolja, méltó a név-
adó szponzorrá váló cég bizalmára.
A játékoskeret közben összeállt: 
négy amerikai légióst igazolt erős 
magyar magja mellé az Alba.

köszöntés is elhangzott, a csapat 
részéről pedig Erdély Csanád 
beszélt a szurkolókhoz. Utóbbiak 
várakozását jól jelzi, hogy az első 
ezer szezonbérlet már gazdára is 
talált. Az alapszakasz meccseire 
és a Bajnokok Ligájára még vált-
hatnak bérletet a hokibarátok.
A Hydro Fehérvár AV19 szeptem-
ber elsején kezdi meg BL-szerep-
lését, első ellenfele hazai jégen a 
svájci Zürich Lions lesz, majd két 
nappal később a címvédő svéd 
Rögle érkezik a Raktár utcába. 
A csoport negyedik tagja a GKS 
Katowice. A lengyel gárdával 
október negyedikén és tizenkette-
dikén találkoznak a fehérváriak.

A Vidi az ezt megelőző két meccsén 
kilenc gólt rúgott, de az ellenfél 
ezúttal sokkal erősebb volt, és nem 
állíthatjuk, hogy a következő feladat 
könnyebb lesz. Az Európa- 
konferencialiga selejtezőjének 
rájátszásában az 1. FC Köln otthoná-
ban lépnek pályára csütörtök este a 
piros-kékek. A Fradi elleni forma biz-
tosan kevés lesz, de az is igaz, hogy a 
korábban történtek nem számítanak!
A fehérvári belvárosban, a Zichy 
Színpadnál kivetítőn is nézhetik a 
meccset a szurkolók, a jövő héten 
pedig a sóstói stadionban lehet szo-
rítani a bravúrért a visszavágón.
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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

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. 08. 26. 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  Ügyvédi percek: dr. 
Berzeviczy	Gábor	ügyvéd

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, Kalmár Ádám 
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:	

Megyeri	Éva

12.10  Csak stílusosan! 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. 08. 20. SZOMBAT

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

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

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

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
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 
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 augusztus 20-tól augusztus 26-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 08. 20. SZOMBAT 2022. 08. 21. VASÁRNAP 2022. 08. 22 . HÉTFŐ 2022. 08. 23. KEDD 2022. 08. 24. SZERDA 2022. 08. 25. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei  
07:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
07:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kaufer Tamás

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

archívumából
09:30  Képes hírek
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  E kávéházi szegleten
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila

18:25  Kultúrkorzó
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Együtt magazin 

– ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Skandináv est – koncert
21:20  Schirilla György, az 

ifjabb pesti rozmár
22:00 Híradó – ismétlés
22:20  Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Egerházi Attila

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:35  ARAK AKTIV
17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Horváth Hella

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör 
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Krinolin, turnűr, 

halcsont – A babák és 
a divat – 1., 2. rész

22:55  Híradó – ismétlés
23:15  Képes hírek

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

Vakler Lajos vendége 
Horváth Hella

08:20  Honvéd7 
08:50  Kezdőkör 
09:40  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:40  A világ Koczka módra
16:35  V. Jótékonysági estély
17:00  Híradó
17:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Pálosfalvi Brúnó – 

élni a bátrak életét
19:50  Hírek – ismétlés
19:55 Molnár Molnár 

Dániel: Elszakadni a 
földtől – 1., 2. rész

21:25  Corvinus Beetető
 Vendég: Cloud9+
22:30  Híradó – ismétlés
22:50  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 

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Közéleti és 

Kulturális Szalon

17:00  Híradó

17:20  Köztér

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  Lúdas Matyi

21:25  Vershúron 2016

22:35 Híradó – ismétlés

22:55  Képes hírek 

2022. 08. 26. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:10  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:50  Seuso Kedd

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  A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Székesfehérvár anno

21:25  Fülöp Zoltán – 

szívvel, hittel

22:00 Híradó – ismétlés

22:20  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:50  Városrészek titkai
08:55  Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
11:10  Paletta magazin 
11:40  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00  Közvetítés felvételről 

a Szent István térről
 Ünnepi beszédet 

mond Novák Katalin, 
Magyarország 
köztársasági elnöke

13:00  Úton
13:25  Fehérvári beszélgetések 
13:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  A Fehérvár Televízió 

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

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Bakonyi István

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

20:10  Híradó 
20:25  Ünnepi közgyűlés
22:25 Hírek – ismétlés
22:30  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 vendégei 
Kaufer Tamás

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  Alba Regia 

Dzsesszfesztivál
20:50  Székesfehérvár 

művészeti csoportjai 
köszöntik az Aranybulla-

 emlékévet
21:15  Tér-Élmény II. – Az 

Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar évadnyitó 
hangversenye

21:35  Misztrál-koncert
23:20  A hét hírei – ismétlés
23:40  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: augusztus 20. 12:00 Novák Katalin köztársasági elnök ünnepi beszéde


