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Tényleg dimenziót váltottak
15. oldal
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Választókerületi
programok

Modern Fehérvár hetvenmilliárdból

A Modern Városok Program alapelvét a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, Csepreghy Nándor (képünkön jobbra) részletezte

DáviD Renáta

A Modern Városok Programjának keretein belül 
2022-re minden eddig bejelentett terv megva-
lósul – közel hetvenmilliárd forintból.

Az elkövetkezendő években jelen-
tős fejlesztésen megy át a város: 
megújul a Szent György Kórház, 
a börgöndi repülőtér, létrejön a 
középiskolai campus, és a turisz-
tikai valamint kulturális fejlődés 
mellett megépül egy multifunkci-
onális rendezvény- és sportcsar-
nok. A programról és a tervekről 
szerdán tartottak tájékoztatást a 
Hiemer-házban. 
„Bizalmat kaptunk a kormánytól!” – 
fogalmazott Cser-Palkovics András 
polgármester, aki ismertette a prog-
ram terveit. Kiemelte: az együttmű-
ködésnek köszönhetően most már 
van lehetőség az élet olyan területe-
ire is forrásokat biztosítani, melyek 
a következő évek Székesfehérvárját 
meghatározzák.
Csepreghy Nándor elmondta, ekko-
ra fejlesztési segítséget még egyik 
kormánytól sem kapott a város: 
„Megvalósul egy olyan program, ami 
a vidék Magyarországának egy soha 
nem látott fejlődés lehetőségét nyitja 
meg. Hogyha nagyon szimbolikus 
történelmi párhuzamot akarok keresni, 
akkor olyan fellendülést tudunk biz-
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Fáy- és Almássy-telep, 
vezér utcák

Deák Lajosné

Képviselői fogadóórát tart július 
10-én, hétfőn Deák Lajosné. Az 
önkormányzati képviselő 17 és 
19 óra között várja a lakosságot 
a Királykút Emlékházban, a 
Mikszáth Kálmán utca 25. szám 
alatt.

Felsőváros

Földi Zoltán

Elmarad Földi Zoltán július 6-i 
fogadóórája – a képviselő július 
12-én, szerdán várja a felső-
városiakat 17 és 19 óra között 
a Királykút Emlékházban, a 
Mikszáth Kálmán utca 25. szám 
alatt.

Segítő kiadványok

Újabb parkolóhelyek

Közműfelújítások 
Maroshegyen Szabó PetRa

Szabó MiklóS bence

A Panasza van? Segítünk! című fogyasztóvé-
delmi kiadványsorozat harmadik és negyedik 
részét mutatta be múlt héten a Magyar 
Energetikai és Közműszabályozási Hivatal és 
a Fejér Megyei Kormányhivatal.

Ki lehet védendő fogyasztó? 
Milyen jogai vannak? Ingatlan 
eladása vagy bérbeadása esetén 
mikor szükséges a felhasználó-
változás bejelentése? – többek 
között ezekre a kérdésekre ad 
választ a két új füzet, melyeket 
Székesfehérváron is megtalálnak 
az érdeklődők a kormányabla-
kokban illetve a kormányhivatal 

A Tóvárosban és a Cserepes közben új parkolók, 
a Kodolányi utcában új útburkolat épült.

A Városgondnokság saját út-, járda- 
és parkolófelújítási programját idén 
áprilisban hirdette meg. Eddig több 
mint kilencszázmillió forint érték-
ben kezdődtek beruházások. 
Az elmúlt napokban tizenhat új 
parkolóhelyet adtak át a Tóvárosi 
lakótelepen, és a parkolóhoz vezető 
járdákat is megépítették. A fásítás 
sem marad el, azonban a nyári 
száraz időjárás miatt a csemetéket 
később ültetik majd el. 
A Cserepes közben is parkolókat 
adtak át, szintén a Városgond-
nokság útfelújítási programja 

Július 10-én, hétfőn megkezdődik az 
ivóvízvezeték átépítése a Besztercei 
utcában, közben zajlik a Brassói utca 
közműveinek cseréje is. Útlezárásokra 
lehet számítani.

A Besztercei utcai ivóvízvezeté-
ket 192 méter hosszban építik 
át tizennyolcmillió forintból. A 
kivitelezés idejére az útpályát 
a forgalom elől lezárják, ami 
érinti az utcában élőket és az arra 
közlekedőket is. A munkálatok-
kal várhatóan augusztus végére 
készülnek el. Az utcában élőket 
a kivitelező fogja tájékoztatni az 
ingatlanok megközelíthetőségé-
ről.
Április végén indult a Brassói 
utca közműveinek átépítése 
és cseréje. Ez a beruházás is 
folytatódik a Besztercei utcai 
építkezéssel párhuzamosan – így 
továbbra is forgalomkorlátozásra 
kell számítani azon a szakaszon 
is. Önkormányzati beruházás 
keretében 239 millió forintot 
fordítanak az elhasználódott 
hálózat megújítására. Ebből az 
ivóvízhálózatot 1421 méteren 157 
bekötéssel, a csapadékcsatornát 
pedig 280 méter hosszú szaka-
szon cserélik, illetve építik át a 
szakemberek a teljes pályaszer-
kezettel, járdával együtt. Itt szük-
ség szerint félpályás illetve teljes 
útlezárás történik. A Brassói 
utcában a kivitelezés tervezett 
befejezési határideje november 
közepe.                      Forrás: ÖKK

és a járási hivatal ügyfélszolgálati 
helyiségében. 
A harmadik, sárga színű kiad-
vány arról szól, hogy a lakás-
vásárlás, bérbeadás, bérbevétel 
esetén a közműszolgáltatók felé 
milyen bejelentést kell tenni. A 
negyedik füzetben a különleges 
bánásmódban részesülő fogyasz-
tókról van szó: Magyarországon 
közel ötvenötezer olyan fogyasztó 
él, akik szociális helyzetük-
ből vagy fogyatékosságukból 
adódóan segítséget kérhetnek 
szolgáltatójuktól. A kiadványok 
részletesen bemutatják a két té-
mával kapcsolatos tudnivalókat, 
fontosabb teendőket.

részeként. Itt most tizenhárom új 
parkoló készült el, de a lakók dön-
tése alapján a jelenlegi sportpálya 
helyére is megállóhelyeket építenek 
majd a jövőben. 
A Kodolányi János utcában 
háromszáz méteren újították fel 
a burkolatot. Viza Attila, a terü-
let önkormányzati képviselője 
elmondta: az alépítmény hibája 
miatt süllyedt meg több helyen 
az út, így a kivitelezőnek először 
ezeket kellett feltárnia. A nettó 13,5 
millió forintos beruházás során a 
burkolatfelújítás mellett kicserélték 
az összes aknafedlapot és víznye-
lőt. Egy nyolcvanöt négyzetméteres 
területen az alépítményeket is 
javították, és mintegy százhúsz 
méteren kicserélték a szegélyeket.

tosítani, amilyenre utoljára a reform-
korban volt példa Magyarországon. 
Ahhoz, hogy ez a projekt valóban jól 
működjön, nem elég, hogy a kormány 
elképzelései megvalósuljanak Budapes-

ten. Ehhez meg kellett nyerni támoga-
tóként a megyei jogú városokat!”
A kormány összesen huszonhárom 
megyei jogú várossal kötött szerző-
dést az elmúlt években, mégpedig 

azért, hogy ezek a térségek a 21. 
században a magyar vidék fejlődé-
sének zászlóshajói legyenek – fo-
galmazott Vargha Tamás, Székesfe-
hérvár országgyűlési képviselője.
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Stabilitás, erősödő gazdaság – költségvetés 2018

Törő Gábor a költségvetéssel kapcsolatban kiemelte: a kormány a megszülető magyar gyer-
mekekkel és nem migránsokkal akarja segíteni a demográfiai fordulatot, ezért 2018-ban is 
fenntartja a családi adórendszert

Ezentúl nem ázik be az Ybl óvoda teteje Szeptembertől már a megújult homlokzatot láthatják a diákok az iskolaudvarról

nagy zoltán PéteR

A kormány által május 2-án benyújtott 2018. 
évi költségvetési javaslatot a június 15-i 
zárószavazáson az Országgyűlés elfogadta. A 
költségvetés főbb pontjairól kérdeztük Törő 
Gábort, Székesfehérvár 2. számú választókerü-
letének országgyűlési képviselőjét.

Az ellenzék tarthatatlan, rossz súly-
pontú költségvetésről beszél nyilatko-
zataiban.
Egy dolgot tisztázzunk! Erre talán 
mindenki emlékszik: 2010 előtt 
minden költségvetés a pénzhiány-
ról, a pazarlásról és az eladóso-
dásról szólt, miközben a családok 
megszorításokat, adóemeléseket 
szenvedtek el. A polgári kormány-
zás óta Magyarország érezhetően 
erősödik, és ez a költségvetés ki-
egyensúlyozott állapotán is látszik.
A költségvetés megalkotásának része 
a beígért munkahelyteremtés illetve a 
járulékok csökkentése. Mi valósul meg 
ezekből jövőre?
2010-hez képest már ma hét-
százezerrel többen dolgoznak, a 
munkahelyek döntő többsége piaci 
álláshely. Szeretnénk elérni a teljes 
foglalkoztatottságot, ezért tovább 
csökkentettük a munkát terhelő 
adókat. Folytatódik a minimál-
bér-emelés: az idei tizenöt után 
2018-ban további nyolc százalékkal 
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Tetőcsere az Ybl oviban Megújult a Teleki
láSzló-takácS kRiSztina SchéDa Szilvia

A rendszeresen beázó, elrozsdásodott tető-
kibúvót új, korszerű, hőszigetelt szerkezetre 
cserélték, és kiépítették az új villámvédelmi 
rendszert is a Felsővárosi Óvoda Ybl Miklós 
Lakótelepi Tagóvodájában. A beruházás közel 
tizennégymillió forintból valósult meg.

Közel háromszázötven négyzet-
méter tetőszigetelés perforálását 
végezték el, kialakították a lejtést 
a csapadékvíz-lefolyók irányá-
ba, melyek szintén megújultak: 
új PVC-lefolyókat építettek be. 
A folyton beázó, elrozsdásodott 
tetőkibúvót korszerű, hőszigetelt 
szerkezetre cserélték, és kiépítették 
az új villámvédelmi rendszert is. A 

Szép közösségi tér és megújult belső hom-
lokzat fogadja szeptembertől a Teleki Blanka 
Gimnázium tanulóit és dolgozóit. Elkészült a 
teljes mértékben önkormányzati finanszírozású 
beruházás, melyre már nagy szükség volt a 
korábbi beázások miatt.

Régóta húzódó probléma oldódott 
meg az intézmény belső homlokza-
tának megújításával. A márciusban 
kezdődött munkálatok befejeződ-
tek, a patinás épület udvara pedig 
újra a központi ünnepségek hely-
színeként is funkcionálhat. 

belső terekben vakolatjavítást és 
felújítást is végeztek. 
A munkálatok kapcsán Székesfehér-
vár polgármestere elmondta, hogy 
a város által indított Ybl-program 
keretében valósult meg a közel ti-
zennégymilliós felújítás. Bisztriczné 
Macz Éva óvodaigazgató elmondta, 
hogy az Ybl Miklós Lakótelepi Ta-
góvodát a felújítás alatt nem kellett 
bezárni, folyamatosan biztosítva volt 
a gyerekek ellátása. A nyári időszak-
ban az óvoda július 24-ig üzemel, 
utána két hét szünet következik.
Felújítás kezdődik a Felsővárosi 
Óvodában is, ahol az elhasználó-
dott azbesztes palatető lécezését 
cserélik ki a vízelvezető-csatorna 
cseréjével együtt.
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A homlokzat felújítása mellett a 
nyílászárókat is kicserélték, de 
új labdafogóháló és hangosítás is 
került az udvarra – mondta Szabó 
Gábor, az intézmény igazgatója. 
Régi ígéretét valósította meg a 
város a száztizenhárommillió 
forintos beruházással – mondta 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter, aki azt is elárulta, hogy remé-
nyei szerint a munka ezzel nem ér 
véget a Telekiben: az önkormány-
zat állami forrást próbál keresni 
a helyhiány enyhítésére, így talán 
a bővítési célok is megvalósulhat-
nak.

nő a minimálbér. A szakmunkás-mi-
nimálbér az idei huszonöt után 
2018-ban újabb tizenkét százalékkal 
nő. A szakmunkás-minimálbér 
2010-hez képest megduplázódhat. 
A polgári kormány komolyan gon-
dolja a családok támogatását, ezért 
döntött az Európában is egyedülálló 
családi adózás bevezetéséről, ami 
már közel egymillió családnak nyújt 
segítséget. Jövőre is marad a tizenöt 
százalékos szja, ami Európában az 

egyik legalacsonyabb. 2018-ban 
tovább nő a kétgyermekesek családi 
adókedvezménye, havi harminc-
ötezer forintra, azaz évi négyszáz-
húszezer forintra emelkedik. Jövőre 
is lesz első házasok adókedvezmé-
nye. Otthonteremtésre még több 
forrás, 226 milliárd forint áll majd 
rendelkezésre. Három százalékos 
lesz a nyugdíjemelés, miközben 79 
milliárdot fordítunk ingyenes gyer-
mekétkeztetésre, és öt százalékra 

csökkentjük az éttermi étkezés, az 
internet és a hal áfáját.
A főbb mutatókkal miként számoltak? 
Gondolok itt a hiányra, az inflációra.
A magyar gazdaság növekedése az 
uniós átlagot is meghaladja. Emel-
lett megőrizzük az államháztartás 
stabilitását, és folytatódik az álla-
madósság csökkentése. 2018-ban 
4,3 százalékos gazdasági növeke-
dés valósulhat meg 2,4 százalékos 
hiány és három százalékos infláció 
mellett.
Az ellenzék a főbb mutatók ismerete 
ellenére is veszélyben látja elsősorban 
az egészségügy helyzetét.
2017-hez viszonyítva jövőre 102 milli-
árddal több jut az egészségügyre. Az 
oktatásra 81 milliárd forinttal (öt szá-
zalékkal), az otthonteremtési prog-
ramra tizenötmilliárd forinttal jut 
több. Nyugdíjakra, családtámogatás-
ra, szociális területre 287 milliárddal, 
gazdaságfejlesztésre 205 milliárddal, 
útfelújításokra harmincmilliárddal 
többel számolhat az ellenzék is, mi-
közben kétszázmilliárd forint tartalé-
kot képeztünk. A számok mindennél 
többet mondanak! Arról ne feledkez-
zen meg senki, hogy a magyarok már 
fél évvel korábban megtudhatják, mi 
vár rájuk a következő évben! Ezt a 
korábbi kormányzatok még az adott 
esztendőben sem mindig tudták 
biztosítani.
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Királyok lepték el a belvárost

Varju Kálmán, Makranczi Zalán, Egyed Attila és Száraz Dénes mesélt élményeiről a közönségnek

Megjelentek a hagyományőrző csoportok is. A 
Borostyán valamint a Fejér Baranta Egyesület 
tartott bemutatót a Varkocs-szobornál, a 
Mátyás-emlékműnél, a Ciszter templom előtt 
és az Országalmánál.

látRányi viktóRia

Óriásbábos történelmi felvonulás várja idén nyáron szombatonként az érdeklődőket Székesfehérvár 
belvárosában. A hagyományőrző csoportok, zenészek több helyszínen tartanak bemutatót, ahol 
a felvonuló óriásbábokkal, az általuk megjelenített történelmi személyiségekkel is megismer-
kedhetnek a résztvevők. Első alkalommal, július elsején pódiumbeszélgetést is tartottak, ahol 
ott voltak azok a színészek, akik az elmúlt négy évben királyainkat a koronázási szertartásjátékok 
során megszemélyesítették.
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÜGYFÉLSZOLGÁLATI 
REFERENS

• VÁROSI KERTÉSZ

• DARUKEZELŐ

• ÚSZÓMESTER

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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Több százan hallgatták a fúvósokat

Este a Városház téren a zenekarok közös koncertet adtak, melynek szintén nagy sikere volt

StettleR zSuzSanna

Egy szép, napsütéses hétvégi délutánt válasz-
tott a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar 
idei hagyományos találkozójának megszerve-
zésére. A Fehérvári Fúvózenekari Fesztivál kere-
tében a klasszikusok mellett számos könnyed 
dallam és fúvósokra áthangszerelt filmzene is 
felcsendült. 

Hétvégén fúvós dallamok járták 
át a belvárosi utcákat. Az idei Fe-
hérvári Fúvószenekari Fesztiválra 
Dániából a Københavns Kommu-
nes Skoleorkester érkezett, itt volt a 
Kiskunhalasi Városi Fúvószenekar 
és a Várpalotai Bányász Fúvószene-

Középkori hangulat, megelevenedő 
csatajelenetek és öt méter magas óriás-
bábok vették birtokba Székesfehérvár 
történelmi belvárosát a hétvégén. A 
programmal az augusztusi Királyi Na-
pokra és a Koronázási Szertartásjátékra 
invitálják a látogatókat. 
„Azt terveztük, hogy tényleg egy olyan 
eseménysorozatot csinálunk, amellyel nem-
csak a helyieknek, hanem a hozzánk érkező 
turistáknak is felhívjuk a figyelmét, hogy 
jöjjenek vissza augusztusban Székesfehér-
várra. Így mostantól minden szombaton 18 
órától egy ilyen kis kavalkádnak lehetnek 
részesei, akik a Fő utcán járnak.” – árulta 
el Juhász Zsófia, a Fehérvári Program-
szervező Kft. ügyvezetője. 
Szent István, Szent László, Könyves 
Kálmán és II. (Vak) Béla után idén III. 
Béla koronázási szertartását és életét 
viszi színre Szikora János rendező. 
Az egykori koronázótemplom helyén 
felépítendő grandiózus szabadtéri 
színpadon augusztusban mutatják 
be a koronázási szertartásjátékot. A 
díszletek mellett a zene is a bizánci és a 

keresztény kultúrát ötvözi. 
„Ezen a színpadon, amin immáron ötödik 
éve hozunk létre koronázási szertartás-
játékokat, már volt mindenki: táncosok, 
színészek, énekesek. Akik eddig még nem 
voltak, azok az akrobaták és légtornászok. 
Hogy hogy kerül a cirkuszművészet a Nem-
zeti Emlékhely színpadára, hogy kerülnek a 
szertartásjátékba, az maradjon meglepetés, 
de rendkívül izgalmas alkotóelemei lesznek 
a következő szertartásjátéknak.” – mondta 
el lapunknak Szikora János rendező. 
Az óriásbábok hagyományőrző 
felvonulását követően szombaton 

pódiumbeszélgetést tartottak azokkal 
a színészekkel, akik az elmúlt négy 
évben valamelyik királyt személyesí-
tették meg. A beszélgetésen ott volt 
Varju Kálmán, Makranczi Zalán, Egyed 
Attila és Száraz Dénes. Az érdeklődők 
olyan kérdésekre is megtudhatták a 
választ, hogy a színészek számára mi 
volt a kihívás a próbák folyamán, mi 
volt a legnehezebb az adott uralkodó 
megtestesítésében, mik voltak a legem-
lékezetesebb pillanatok a próbák során 
vagy hogy milyen élmények kötik őket 
Fehérvárhoz.

kar is. Természetesen a rendezvény 
szervezője, a  Székesfehérvári 
Ifjúsági Fúvószenekar is nagy sike-
rű koncertet adott. A fehérváriak 
külön a fesztiválra nem készültek, 
idei repertoárjukból a könnyed 
dallamokat vették elő, és több, 
fúvósokra áthangszerelt filmzene is 
felcsendült.
Még egy váratlan, kedves találko-
zásra is sor került. Ritka alkalom, 
ha Bíró Zoltán feltűnik, azonban 
szombaton ott volt a népes közön-
ség soraiban a Székesfehérvári 
Ifjúsági Fúvószenekar alapítója, 
akit lelkesen köszöntöttek tanít-
ványai.
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Még több fotó: www.szekesfehervar.hu!

A reformáció öröksége az élő népművészetben

A kiállítás július 23-ig látogatható a Széchenyi úti  gyülekezeti központban keddtől szombatig 
14 és 18 óra között, vasárnap 9 és 13 óra között

lugoSi balázS

A reformáció történelmi és kulturális öröksége 
az élő népművészetben címmel nagyszabású 
képzőművészeti kiállítás nyílt szombaton a 
Székesfehérvári Református Egyházközség 
Gyülekezeti Központjában. A Reformáció 
Emlékévéhez kapcsolódó tárlaton harmincnégy 
közép-dunántúli pályázó nyolcvanhét alkotását 
állították ki. A programot  a Fehérvári Kézmű-
vesek Egyesülete szervezte.

A tavalyi esztendő végén meghir-
detett pályázatra a Kárpát-meden-
cében élő, a népművészet hagyo-
mányai iránt elkötelezett alkotók, 
alkotóközösségek műveit várták. „A 
kiírás elsődleges célja az volt, hogy a 
népi kézművesség képviselői hozzá-
járuljanak ahhoz, hogy a templomok, 
gyülekezeti termek, egyházi intézmé-
nyek valamint az élet nagy fordulói-
hoz kapcsolódó egyházi szertartások 
tárgyai, kellékei megújulhassanak.” – 
elevenítette fel a pályázati felhívást 
Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kéz-
művesek Egyesületének elnöke. 
Pályázni lehetett fafaragás, textilmű-
vészet, fazekasság, fémművesség és 
egyéb mesterségek területein olyan 
alkotásokkal, melyek szellemiségük-
ben, alkalmazott jelképeik által a 
protestáns hagyományokat tükrözik. 
A felhívásra végül százhuszonhat pá-
lyamunka érkezett Fejér, Veszprém 
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Beszélj nekem a szerelemről!

A fergeteges este főszereplői

vakleR lajoS

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a Stra-
viarte Phora kvartett igazi nyáresti koncerttel 
varázsolta el a nagyérdeműt a Városház téren.

A Beszélj nekem a szerelemről! cím 
a parlami d’amore kifejezés tükör-
fordítása, mely nem tükrözi hűen 
azt a fergeteges, mediterrán hangu-
latú produkciót, amit szombat este 
láthatott-hallhatott a Városház tér 
közönsége. A vendégművészek és 
az Alba Regia Szimfonikus Zene-
kar igényes crossovert varázsolt 
a színpadra, melyben a barokk 
zene a szalonrománccal, a nápolyi 

dal a filmzenével, a bravúros bel 
canto pedig a legendás Sanremo 
fesztivál győztes örökzöldjeivel 
karöltve idézte meg Itáliát a maga 
utánozhatatlan, egyedi történetei-
vel. Szinte megjelent az Örök Város 
sajátos romantikájával, a jól ismert 
mediterrán tájak, a legendás és 
hamisítatlan olasz helyszínek. Az 
olasz operák ünnepelt miliőjétől 
a Vespák és Fiat Cinquecentók 
nosztalgikus világáig kalauzolt el 
bennünket virtuóz előadásban Do-
menico Menini tenor, Benedekffy 
Katalin szoprán és az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar Kollár Imre 
dirigálásával.
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és Komárom-Esztergom megyéből. 
A szakmai grémium  nyolcvanhét 
alkotás kiállítására tett javaslatot. 
„Valami olyanról tesz bizonyságot ez a 
gyönyörű kiállítás, ami ma Európában 

és itt Magyarországon is rendkívül 
aktuális. A tehetséges és nagyszerű 
művészek, akik elkészítették ezeket 
az alkotásokat, arról tesznek tanú-
bizonyságot, hogy él még olyan nép 

Európában, mely meri és akarja alkotá-
saival az Alkotót dicsérni.” – mondta 
köszöntőjében Somogyi László, 
a Székesfehérvári Református 
Egyházközség lelkészi elnöke, majd 
házigazdaként köszönetet mondott 
a kiállítás megalkotásában résztve-
vő közreműködőknek. 
„Manapság az ember mindent meg-
kérdőjelez. Itt e helyen olyan értéke-
ket szeretnénk átadni, melyek örök 
érvényűek, és amelyekre alapozva jövő 
építhető.” – fogalmazott megnyitó-
beszédében Hafenscher Károly, a 
Reformáció Emlékbizottság minisz-
teri biztosa. 
„A pályázatra beérkezett műtárgyak 
elbírálása során szigorúak voltunk, 
mert a kiállításra kerülő műveknek 
az anyag, a technika, a tematika, 
a funkcionalitás és az esztétikum 
szempontrendszerének is meg kellett 
felelnie, hiszen a tárgyak többsé-
ge reprezentatív, templomi célra 
készült.” – mondta el a kiállítást 
ajánlva Gyanó Szilvia etnográfus, 
a pályamunkákat zsűriző szakmai 
grémium tagja. 
A kiállítás megnyitóján közremű-
ködött az Ars Musica Zenebarátok 
Egyesülete, a Hungarikum együttes 
és Ferenczy Nagy Boglárka.



6 2017. július 6.FehérVár Közélet

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

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

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

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

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Ellenzéki támadás a főigazgató ellen Az önkormányzat részt vesz az intézmények életében
nagy zoltán PéteR SchéDa Szilvia

Pénteken tartott sajtótájékoztatót két városi 
és egy megyei baloldali önkormányzati kép-
viselő a Szent György Kórház beruházásakor 
keletkezett hibák miatt.

2015-ben adták át az új Berzsenyi 
Dániel-tömböt az új műtőkkel 
együtt. Ráczné Földi Judit, a 
Demokratikus Koalíció elnökségi 
tagja, önkormányzati képviselő 
elmondta, hogy a betegektől 
tájékozódott azzal kapcsolatban, 
hogy az újonnan kialakított mű-
tők beáznak. Véleménye szerint 
felháborító, hogy így kell megtud-
nia az effajta kivitelezési hibát, 
miközben – Ráczné Földi Judit 
szerint – a kórházvezetés nem 
tesz semmit. 
Csernavölgyi István, a kórház fő-
igazgatója reakciójában elmond-
ta, hogy a beázással kapcsolatban 
a kivitelezővel szemben pert 
kezdeményezett, ami a sajtó-
ban meg is jelent. A főigazgató 
hozzátette, hogy az ajtaja nyitva 
áll, ha a képviselő érdeklődött 
volna, akkor nem maradt volna el 
a tájékoztatás sem. 
Horváth András, az MSZP me-
gyei elnöke, megyei önkormány-
zati képviselő a sajtótájékozta-
tón fideszes mutyikról beszélt, 
aminek egyenes következményei 
lettek – véleménye szerint – a 
műszaki hibák. Horváth András 

Kihelyezett tanévzáró ülést tartott a Pedagó-
gusok Szakszervezete országos vezetősége. 
A programsorozat keretében a résztvevők a 
köznevelés aktuális kérdéseit vitatták meg.

A tanévzáró fontosabb témái kö-
zött az önkormányzat köznevelési 
intézményeivel kapcsolatos tevé-
kenysége, a jövőbeli tervek illetve 
a tankerületi központ működése, a 
fenntartásában lévő intézmények-
kel való kapcsolattartás szerepelt. 
Galló Istvánné, a Pedagógusok 
Szakszervezete elnöke elmond-
ta: júniusban Eötvös-plakettel 
tüntették ki városunkat, melyet 
azoknak az önkormányzatoknak 

Megújult a börgöndi horgásztó
vakleR lajoS

Megújult a szebb napokat látott börgöndpusz-
tai halastórendszer. A náddal borított vizes 
élőhely medreit kikotorták, július 15-én pedig 
egy nagyszabású horgászverseny keretében 
birtokba is vehetik a természetkedvelők.

Újjávarázsolták a börgöndpusztai 
horgászcentrumot. Kikotorták a 
tavakat, így igazi horgászparadi-
csom várja a természetes vizek és 
a végtelen nyugalom szerelmeseit. 
Elkészült a partvédelem, fákat 

ültettek, beállókat, stégeket épí-
tettek. Az idilli környezetben nem 
csalódhat a horgásztársadalom, az 
iszaptalanított medrekbe nagyszá-
mú nemes halat telepítettek a már 
meglévő ponty, tok, harcsa és amur 
mellé. Szeptemberben csukával, 
compóval és süllővel is gazdagodik 
a tórendszer. 
A tónyitó ünnepséget július 15-én 
rendezik, melynek keretében 
hagyományteremtő, kétfordulós 
horgászversenyre várják a görbülő 
bot rajongóit.

ítélnek oda, amelyek az oktatással 
kiemelten foglalkoznak. Cser-Pal-
kovics András úgy fogalmazott: 
ez az elismerés azt jelzi, hogy jó 
együttműködés alakult ki a szak-
szervezetek és az önkormányzat 
között. Városunk polgármestere 
hozzátette: a fenntartóváltással 
az önkormányzat nem vonul ki 
az intézmények életéből. Jelenleg 
is zajlanak olyan fejlesztések a 
városban, melyek önkormányzati 
forrásból valósulnak meg, de for-
rást biztosítanak egyebek mellett 
a béren kívüli juttatásokra is. 
A tanévzáró keretében a vezető-
ség értékelte az elmúlt tanévet, 
és a jövőbeli célokat is meghatá-
rozta.

az ügy kapcsán kijelentette, hogy 
a jelenlegi kórház-főigazgató 
alkalmatlan a vezetésre. 
„Horváth András arról megfeledke-
zik, hogy éppen az ő pártja országos 
vezetése alatt lett a veszprémi kór-
ház súlyponti kórházzá, a fehérvári 
pedig másodrendű intézménnyé, 
ahonnan pénzt, támogatásokat 
vontak el.” – reagált Csernavölgyi 
István főigazgató. 
„Egy jó igazgató olyan szerződést 
köt a kivitelezővel, ami biztosítja 
azokat a mellékkötelezettségeket 
– bankgarancia, teljesítési garan-
cia – ami lehetővé teszi, hogy ne 
kelljen később pereskedni, hanem a 
kivitelezők költségére ezeket a javí-
tásokat haladéktalanul el lehessen 
végezni.” – vélekedett Márton 
Roland, az MSZP önkormányzati 
képviselője. 
A főigazgató szerint Márton 
Roland felvetése jogi értelemben 
is tarthatatlan, szakmaiatlan, ami 
egy jogásztól legalábbis furcsa 
– tette hozzá: „2010 óta ebben az 
intézményben több mint húszmilli-
árd forintnyi beruházás zajlik, több 
mint kétmillió beteget nézünk meg 
évente, két egyetem oktatókórháza 
lett a fehérvári, és a betegszámmu-
tatók, az ambulánsszám-mutatók 
azt mondják, hogy 2010-hez képest 
250 ezerrel több járóbeteget látunk 
el évente, amiből az látszik, hogy mi 
a betegeinkért vagyunk.” – mondta 
Csernavölgyi István.
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„Egyszerű a magyarázat: szeretem a gyerekeket!”

Tornai Ágnes gyermekgyógyász kapta a Székesfehérvár Egészségügyéért díjat

Látrányi Viktória, WéhLi regős Dóra

Tornai Ágnes gyermekgyógyász szakorvos, 
az iskola-egészségügyi szolgálat vezetője 
vehette át idén a Székesfehérvár Egészség-
ügyéért díjat. A csupa szív doktornő hivatá-
sát szívvel-lélekkel végzi, interjúnk során is 
csak a szakma szépségeiről beszélt. 

Tornai Ágnes főorvos 1963-ban 
szerezte meg diplomáját summa 
cum laude minősítéssel. Az Or-
vostudományi Egyetem elvégzése 
után a Fejér Megyei Kórházba 
került. Itt kezdetben segédorvos-
ként dolgozott, majd szakorvos-
ként tevékenykedett. 1972-ig a 
csecsemő- és gyermekosztályon 
volt alorvos. 1983-ig az újszülött 
osztályon adjunktus, 1984-ig 
főorvos, azután került át a Városi 
Tanács Egészségügyi Osztályához 
csoportvezető gyermekgyógyász 
főorvosnak. Azóta is a székes-
fehérvári iskola-egészségügyi 
szolgálat vezető főorvosa. 
„Meglepett az elismerés, nem számí-
tottam rá. 1963-ban végeztem, ami 
azt jelenti, hogy több mint ötven éve 
dolgozom az egészségügyben. Ahol 
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most vagyok – az ifjúságorvoslás 
– egy szerény része az egészség-
ügynek, de nagyon fontos része, 
mert a középiskolás korosztályt 

ebben a működési rendszerben lehet 
utolérni, hogy rendszeresen meg 
tudjuk őket alaposan vizsgálni, mert 
gyakran lezseren kezelik az egész-

ségük kérdését. Azt hiszik, hogy 
egészségesek, és ezért orvoshoz nem 
nagyon mennek. A szűrővizsgála-
tokon mi rendszeresen találkozunk 
velük, beszélgetünk is a gyerekekkel, 
igyekszünk megismerni a problé-
máikat. Minden orvos egy kicsit 
pszichológus is, főleg a gyerekorvo-
sok.” – mesélte Tornai Ágnes. 
A doktornőt arról is megkérdez-
tük, miért ezt a pályát válasz-
totta. Mint mondja, egyszerű a 
magyarázat: szereti a gyerekeket. 
„Kis koromtól kezdve nagyon sze-
rettem a nálam kisebb gyerekeket. 
Fantasztikus, milyenek a gyerekek a 
gyógyulásban, a betegségek elvise-
lésében. Azért választottam ezt a 
szakmát, mert nagyon szeretem a 
gyerekeket – mindig visszajeleznek, 
és soha nem hálátlanok a szerete-
tért. A szakma óriási változáson 
ment keresztül az elmúlt ötven 
évben, úgy a diagnosztika, mint a 
terápia területén. A prevenciónak 
nagy jelentősége van, ezt Fehérvá-
ron igyekeznek is megvalósítani a 
különböző szűrőnapokkal, progra-
mokkal. Bízom benne, hogy ennek is 
meglesz az eredménye!”
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Legyünk mindig kulcsrakészek!
láSzló-takácS kRiSztina

Fontos a biztonság akkor is, ha kinn, és akkor is, ha 
benn vagyunk. A lényeg, hogy a kulcs nálunk legyen, 
a zár pedig megfelelően működjön. Szakértőnk-
től kaptunk néhány tippet a zavartalanul záródó 
ajtókhoz.

A karbantartás fél biztonság

Mint ahogy az autónkat, úgy azokat 
a szerkezeteket is érdemes időnként 
karbantartani, amiket nap mint nap 
használunk. Az ajtózár ilyen, mégis 
kevesen gondolják, hogy a mecha-
nikájának szüksége van tisztításra, 
karbantartásra. 
„Ennek nagyon egyszerű módja van.” 
– magyarázza Herman Bernadett zár-
szakértő. – „Magunk is el tudjuk otthon 
végezni, ha beszerzünk egy fémtisztító 

Horoszkóp
július 6. – július 12.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Minden tekintetben pozitív lesz a hangulata. Kife-
jezetten szépnek látja a világot és vele együtt a saját 
életét is. Jó hangulatával másokat is megfertőz, akik 
szívesen tartózkodnak a környezetében. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A munkahelyén csupa olyan feladatot bíznak Önre, 
amire régóta várt, de minimum olyanok, amelyek a 
kedvére vannak, így nem okoz majd komoly gondot 
Önnek, hogy maradéktalanul lássa el őket felettesei 
legnagyobb megelégedésére.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Jóval többet bír fizikailag és szellemileg is, mint koráb-
ban, hiszen sokkal erősebbnek érzi magát. De azért ne 
éljen vissza energiaforrásaival, nem kell mindet teljesen 
kiaknáznia a héten! Üzleti ügyei szépen haladnak, mint 
ahogy önmagában véve a karrierjével is elégedett lehet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A napokban semminek sem marad el az eredménye. 
Bármilyen problémája adódjon, azt könnyűszerrel 
küzdi le illetve oldja meg. Már-már kifejezetten 
mázlistának érzi magát, mintha csak minden jót Ön 
elé tolna a sors.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Mindenféle üzleti tervet a napokban kell kiviteleznie, 
ami akár azonnal nyereséget is hozhat Önnek, de 
hosszú távon is ugyanolyan jó befektetésnek fog 
bizonyulni. Továbbá minden munkahelyi problémát 
abszolút könnyedén tud majd orvosolni.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ne idegenkedjen az új programoktól, rendhagyó 
ötletektől, amivel a párja rukkol elő! Lehetne egy 
kicsivel nyitottabb, merjen részt venni az általa kiö-
tölt játékokban, hiszen csak kapcsolatukat szeretné 
felfrissíteni és egyengetni. 

Ahogyan a júliusi meleg, úgy tértek vissza a tavalyi kárt-
evők is. Fejlődnek az amerikai lepkekabóca lárvái, melyek 
fehér lepellel borítják növényeinket, és természetesen itt 
van a vándorpoloska is. A védekezéshez kontakt (Full 5 
CS, Cyperkill, Decis, Karate) és felszívódó (Mospilan) szer 
egyaránt használható, de tapadószer (Nonit, Keratív) 
hozzáadása javasolt. Figyeljünk az élelmezésügyi vára-
kozási időre (É.V.I.)
A száraz júniusban felszaporodott atkák, még mindig sok 
helyen károsítanak. Uborkán, babon, tökféléken a legy-

gyakoribb. A felszívódó Nissorun, vagy Floramite rövid várakozási idővel ren-
delkezik.
Minden évben sok helyen jelentkezik a paradicsom és a paprika csúcsrotha-
dása. Mindkét esetben hiánybetegségről beszélünk, melyet a kalcium lombt-
rágyázásával orvosolhatunk. A biológiai növényvédelem elkötelezett híveinek 
jó hír, hogy már bio változatban is kapható a kalcium lombtrágya, így bátran 
alkalmazhatják ők is.
Érik a kajszi és az őszibarack is. Bár Fehérvárt elkerülte a jég, a viharos szelek 
megtépázták a fákat, így a gyümölcsfertőző monília is jelentkezhet. A megol-
dást a Teldor jelenti, amely 3 napos É.V.I-vel biztonságosan használható. 2-3 
alkalommal, 7 napos ismétléssel permetezzünk.
2016-ban már Fehérváron is találkoztunk a foltosszárnyú muslinca kártéte-
lével, mely a málna és a szeder termését veszélyezteti, de bármilyen bogyós, 
vagy csonthéjas gyümölcsöt kedvel. A mindenki által ismert ecetmuslincától 
eltérően az egészséges, érett gyümölcsöt szereti, és a lárvája lakhelyéül szol-
gál. A rovar szúrása miatt a gyümölcs rövid idő alatt rothadásnak indul. A vé-
dekezést korábban nehezítette, hogy nem volt olyan szer, mely kellően rövid 
É.V.I.-vel rendelkezett. Újdonság, hogy a Spintor rövid, 3 napos várakozási idő-
vel rendelkezik, így megnyílt a lehetőség a védekezésre.
A július a zöldmetszésnek is az ideje. A letermett cseresznye- és meggyfákat 
szükség szerint akár erőteljesen is visszavághatjuk, így könnyebben elvégezhe-
tő növényvédelmi munkák mellett a gyümölcs minősége is javulhat. A barackfák 
termésének betakarítása után azokon is elvégezhetjük az alakításokat.
Csendes éjszakai esőt és bő termést kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Júliusi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com • info@kenderzsineg.com

Molycsapdáink fogási adatai 2017.07.03-án: 
barackmoly: 4 db, almamoly: 3 db 
keleti gyümölcsmoly: 60 db
szilvamoly: 40 db

Zártszelvény, betonacél, síkháló 
és egyéb vasanyagok,

horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,

méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag.hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Az ajánlat 2017. június 1-jétől a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Fessen velünk!
Supralux Évszakok és Dulux Nagyvilág  
színes falfesték egyes színeiből most

20% kedvezmény + ajándék alkoholmentes sör!

  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

• immobilizeres-indításgátlós autókulcs másolása
• autó-, lakás-, széfzárak javítása
• bélyegzô, névtábla készítés, gravírozás
• serlegek, érmék forgalmazása
• zárhoz kulcsot - kulcshoz zárat

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

• Lézervágás 
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények 
• Bádogosipari termékek

• Ereszcsatorna rendszerek
(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Székesfehérvár,  Segesvári u. 84. 
Telefon: 22/501-996

www.kemenytechnika.hu

spray-t, amellyel megtisztítjuk az igénybe 
vett zárszerkezetet. Ezt követően elég, ha a 
WD-40-ként ismert kenőolaj és vízkiszorító 
spray-vel, vagy kifejezetten erre a célra 
gyártott zárkenő olajjal belefújunk a zárba, 
majd a kulcsot elforgatjuk benne, hogy a 
kenés átjárja annak minden részét.” Fon-
tos, hogy csak egyet fújjunk a kulcs-
lyukba és a zárnyelv nyílásába is, mert 
ha túl sok a kenés, akkor összeszedi 
a port és a zárba ragadt piszkot, ami 
nem tesz jót a zárnak. A kenőolajjal 
könnyebben fordul majd a kulcs, és 
elkerüljük annak lehetőségét, hogy az 
erőltetés miatt beletörjön a zárba. „Csak 
kenőolajat használjunk, azt is minimális 
mennyiségben, a háztartási étolajok illetve 
a műszerolajok erre a célra nem alkalma-
sak!” – figyelmeztet Herman Bernadett. 
Ezt a karbantartást évente egyszer 
ajánlja a szakember.

készülve a betörők, nagyon könnyen 
kinyitják. Gyakran találkozunk olyan 
esettel is, amikor a betörő visszazárta az 
ajtót, és csak később derült ki, hogy idegen 
járt a lakásban.” 
Tehát nem az ajtóval van a gond, ha-
nem a zárbetéttel, amit megéri cserélni 
a biztonságosabb mindennapokért. 
A belső gyors zárat is felelősséggel 
használjuk, de jobb, ha kiiktatjuk, 
ugyanis sok a hozzátartozó bejutását 
is akadályozza – tanácsolja a szakem-
ber. Sürgős esetekben ugyanis – akár 
rosszullét esetén – életveszélyes is 
lehet.

Ha útnak indulunk

Az autókulcs központi kérdéssé 
válhat, pláne, ha több száz kilomé-
teres távolságba utazunk, és esetleg 

Nem minden arany, ami fénylik

Ajtót azért zárunk, hogy biztonság-
ban legyenek értékeink lakásunkban. 
Minél több ponton záródik, annál 
jobb – gondolhatjuk. Azt azonban 
kevesen tudják, hogy akárhány ponton 
záródhat egy ajtó, amelynek zárszer-
kezete pillanatok alatt feltörhető. „Az 
általában olcsóbb árkategóriájú, kínai 
gyártmányú fémajtókkal érdemes vigyáz-
ni!” – meséli tapasztalatait Herman 
Bernadett. Leggyakrabban ilyen ajtóra 
cserélik le a panellakások bejáratát.  – 
„Ezek az ajtók 14+1 ponton záródnak, ma 
már két zárbetéttel forgalmazzák ezeket, 
és nagyáruházakban is megvásárolhatók. 
Ilyen esetben javaslom, hogy legalább az 
egyik zárbetétet beszereléskor cseréljük, 
és akkor már sokat tettünk a biztonságun-
kért. Ezekre a zárakra ugyanis fel vannak 



9közéleti hetilap FehérVárOtthOn

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Munkahelyén hajlamos lehet elfelejteni, hogy nincs 
egyedül. Vagyis ha túl sokat vállalt, kérjen bátran segítsé-
get! Ha készen áll rá, akkor tegyen utalásokat a kedvesé-
nek arra vonatkozóan, hogy ideje lenne összeköltözniük, 
nyaralni menniük vagy éppen gyermeket vállalniuk.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Élete minden területén javulás lesz megfigyelhető, 
még akkor is, ha kezdetben pont az ellenkezője 
látszik: mintha minden megrekedt volna. Kapkodás 
és a dolgok kényszeredett elindítása helyett inkább 
figyeljen! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten akadhatnak kisebb problémái, de azok sem 
lesznek számottevőek, ellenben törekedjen arra, hogy 
lehetőség szerint minél gyorsabban megoldja őket. 
Így tovább élvezheti a hét nyújtotta izgalmakat, amik 
Önre leselkednek!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kellemes meglepetések érhetik a szerelmi életében. 
Kedvese nem várt ajándékkal, gesztussal kedveskedhet 
Önnek. Merjen hangot adni az érzéseinek, hiszen 
tudjuk jól, mennyire megnyugtatja, hogy párja miként 
érez Ön iránt.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Akár üzlettel foglalkozik, akár saját vállalkozást 
vezet, számításai, tervei beérnek. Eljön végre az idő, 
hogy bezsebelje a sikert és persze az anyagi javakat. 
Ha volt bármilyen befektetése, akkor az érik meg a 
héten. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A hét meghozza Önnek az áttörést ahhoz, ha mun-
kahelyet szeretne váltani, saját vállalkozást indítana 
vagy egyszerűen feljebb mászna a ranglétrán. Ha 
elég kitartó, és hajlandó folyamatosan dolgozni a 
sikerért, meg is kapja, amire vágyik! 

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Már netről is rendelhet tőlünk!
WEBSHOP: www.hollander.hu A
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Hollander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok út 44.
Telefon: 22/347-423

ÚJ CÍMÜNK:

Fantasztikus
nyitási akciók 

egy hónapon keresztül!

Cím: 8000 Székesfehérvár, Móri út 102.   Tel:  +36 22 513 220
Cím: 8060 Mór, Deák Ferenc utca 91-93.    Tel:  +36 22 409 306

A játék részleteit keresd weboldalunkon!

Vásárolj nálunk olasz, spanyol vagy
lengyel csempét, járólapot, vidd el 
RAKTÁRRÓL, AZONNAL 

és nyerj wellness hétvégét! 

TERVEZZÜK MEG EGYÜTT ÁLMAID FÜRDŐJÉT, ÉS 

NYERJ WELLNESS HÉTVÉGÉT!

A Vörösmarty Rádió műsora július 8-tól 14-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa és 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Németh Gábor 
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10    Illemtan óra. 
17:10    Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19:10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések Sasvári 
Csillával, Gemeiner 
Lajossal és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

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

2017. 7. 9. Vasárnap 2017. 7. 10. Hétfő 2017. 7. 11. Kedd 2017. 7. 12. szerda 2017. 7. 13. CsütörtöK 2017. 7. 14. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A szabadbattyányi 
Cukorfalat Fesztiválról 
jelentkezik a Vörösmarty 
Rádió Látvány Stúdiója 
az Excom támogatásával. 
Műsorvezető: Palkó Zsuzsa

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

08:40 Kertrendezési tippek. 
Vendég: Demkó Kata

09:10 Pozitív gondolkodás – 
de hogyan? Vendég: 
Szijj Levente

11:10 Leányálom: Mit visel 
a vőlegény a nagy 
napon? Vendég: Imréné 
Nagy Veronika

12:10 Kiállítás nyílik Mary T. 
Csajághy képeiből a 
Szabadművelődés Házában

13:10 Műsorvezető: Gemeiner 
Lajos. Témák: aktualitások, 
érdekességek

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos 

Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal 

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla

08:10 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, névnapok, 

aktualitások, érdekességek

09:00 Természetesen 

egészségesen – életmód 

magazin. Vendég: 

Supliczné Tóth Mária

10:00 Gazdi kereső a HEROSZ 

Fehérvári Állatotthon 

lakóinak. Vendég: 

Krepsz Gyöngyi 

11:10 Vasárnapi hangulatban – 

riportok, beszélgetések

12:10 Dicsértessék a Jézus 

Krisztus – Katolikus műsor

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 

aktualitások, érdekességek

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23:10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2017. 7. 8. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezetők: 
Bóna Éva, Schéda Zoltán. 
Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk

08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Németh Gábor

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Munkaügy
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Fejér zene
19:10    Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával és Gemeiner 
Lajossal és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsa, Schéda 
Zoltán. Benne: félóránként 
friss hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk

08:10 Sport
09:10 Aktualitások 
10:10 Tízórai 
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja 

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója 
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája: Fűtési 

rendszerek korszerűsítése. 
Vendég: Szauter Ákos

11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép 
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:10 Portré
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Gemeiner 
Lajossal és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsa és 
Schéda Zoltán

08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Motorsport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Kertész magazin
19:10 Gábor és Gábor. Vendég: 

Tornyai Gábor 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

nyaralás közben elvesztjük a tengerpart 
homokos strandján. Az okos ember 
ilyenkor szemrebbenés nélkül előveszi 
a pótkulcsot – amit természetesen nem 

az autóban tart – és folytatja útját. 
Ellenkező esetben kicsit költségesebb 
és időigényesebb procedúra elé néz-
hetünk, ami nem kifejezetten tesz jót 

a nyaralásnak. Aki elővigyázatos, pót-
kulcsot visz magával, és olyan helyen 
tartja, ahol bármikor elérhető. Ha még 
itthon szembesülünk azzal, hogy nincs 

meg a pótkulcs, érdemes csináltatni, 
másoltatni egyet, ugyanis ez már a 
kulcsmásolóban is elérhető szolgáltatás 
– tudtuk meg Herman Bernadettől.



10 2017. július 6.FehérVár PrOgramajánló

Vízicsata és Popstrand
Programok július 7-től 16-ig

Szabó PetRa

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Gyermektáborok július 10-től

Július 7.
Az Alma zenekar koncertje
18 óra, Velence Korzó Tetőterasz
A zenekar a saját számok mellett húsz éve töretlen 
sikerrel adja elő a klasszikus és kortárs költők legszebb 
verseit megzenésítve.

Nyáresti vigalom Buch Tiborral
19.30, Öreghegyi Közösségi Ház
Közreműködik Horváth Elemér hegedűn, Horváth Péter 
zongorán és egy meglepetés sztárvendég is fellép.

Terek, padok és csodálatos zsalugáteres ablakok
19.30, találkozó: Országalma
A séta során az érdeklődők megismerhetik városunk 
építészeti értékeit, a csodálatos sarokerélyeket. Megtud-
hatjuk, milyen történetei vannak tereinknek, valamint 
hogy miként segítik a köztéri padjaink a társasági életet 
ma és holnap. Regisztráció: Tourinform Székesfehérvár.

Július 8.
Királyok és királynék útja
7 óra, Petőfi park
Kerékpáros túra Fehérvártól Veszprémig. Több település 
érintésével halad a menet, miközben több látnivalót is 
megtekinthetnek a résztvevők. A túrára előzetes regiszt-
ráció szükséges: www.bikemap.hu.

Hűsítő kultúra – buszos kirándulás
14 óra, találkozó: Skála mögötti parkoló
A forró nyári napokon – ha a vízpartból már elég – a 
legjobb úti cél egy kastély vastag falainak árnyéka, egy 
csodálatos kastélypark hűse, egy klimatizált kiállítótér 
szenzációs ókori leletekkel, és mindez légkondicionált 
busszal. Előzetes regisztráció ajánlott a Tourinform 
irodában.

Királyok a színháznál
18 óra, belváros
A júliusi hétvégék már a Koronázási Ünnepi Játé-
kokra hangolnak: este hatkor minden szombaton 
megjelennek majd az óriásbábok a Fő utcán, hogy 
hagyományőrzők kíséretében hívják fel a figyelmet az 
augusztusi rendezvényekre.

Ízek, ármány és szerelem a Királyok Városában
19.30, találkozó: Országalma
Kis gasztronómiai múltidézés a kezdetektől napjain-
kig. Regisztráció: Tourinform Iroda.

Agárdi Popstrand
20.00, Agárd, Popstrand
Fellép Király Viktor és az R-Go.

Július 9.
Herbarius gyógynövénygyűjtő túra
9.15, Csákberény
Találkozó a Csákberényi Vadászati Múzeum parkoló-
jánál. A tervezhetőség érdekében előzetes bejelent-
kezés szükséges e-mail-ben vagy telefonon az alábbi 
címeken, számokon: krizsanypannus@gmail.com, 70 
338 6173, lencsesrita82@gmail.com, 30 296 6480.

Vízicsata
13.30, belváros
Egy izgalmas nyári játék, amihez csak vízi pisztolyra 
van szükség.

Július 14.
Mesélő épületdíszek
19.30, találkozó: Országalma
Művészettörténeti kalandozás Székesfehérvár épüle-
tei között. Regisztráció: Tourinform Székesfehérvár.

Július 15.
Amerikaifutball-döntő az Enthroners-szel!
15 óra, First Field
a FEZEN Divízió I-es bajnokság nagydöntőjében a Buda-
pest Eagles ellen lép pályára az Enthroners.

Királyok a színháznál
18 óra, belváros
Este hatkor minden szombaton megjelennek majd az 
óriásbábok a Fő utcán, hogy hagyományőrzők kíséreté-
ben hívják fel a figyelmet az augusztusi rendezvényekre.

A királyné sakkot ad – uralkodónők koronázása 
Székesfehérváron
19.30, találkozó: Országalma
Ez alkalommal a Székesfehérváron zajló királyné-koro-
názások titokzatos és magasztos pillanataiba nyerhet-
nek betekintést a résztvevők. Regisztráció: Tourinform 
Székesfehérvár.

Várkörút éjszakai futóverseny
20 óra, Alba Plaza előtti tér
10 km-es táv – rajt/cél: Alba Plaza előtti tér
Félmaratoni táv (21,1 km) – rajt/cél: Alba Plaza előtti tér
Pálya és versenyinformáció: Papp Gréta Patrícia: info@
varkorutfutas.hu

Agárdi Popstrand
20.30, Agárd, Popstrand
Fellép az EDDA.

Július 16.
Herbarius túra
9.15, Bakonykúti
Előzetes bejelentkezés szükséges e-mail-ben vagy tele-
fonon az alábbi címeken, számokon: krizsanypannus@
gmail.com, 70 338 6173, lencsesrita82@gmail.com, 30 
296 6480.

Zöld kaland napközis tábor
Soponyai Ökocentrum
Nyári napközis táborok 1-6. osztá-
lyosoknak a meseszép erdős-tavas 
turistaparadicsomban.

Önbizalom-erősítő tábor
A Szabadművelődés Háza
Játékos önbizalom-erősítő napközis 
tábor kiskamaszok részére.

Nyári tábor
Koronás Park
A gyerekek a lovagkorba utaznak 
vissza, megismerhetik a régi találmá-
nyokat, középkori túlzásokat.

Állati jó tábor
Fertőzug Állatsimogató
Programok: lovaglás, kézműves fog-
lalkozások, az állatparkban élő állatok 
simogatása, gondozása, fára mászás, 
pingpong, csocsó, tollas, stb.

A lovagkirály tábora
Székesfehérvári Egyházmegyei Mú-
zeum
Bejelentkezés és információ: Nyárs 
Annamária (nyars.panka@szfvar.kato-
likus.hu, 22 510 698, 30 658 5916)

Sosemvolt mesealkotó tábor
Öreghegyi Közösségi Ház
A 6-12 éves korosztályt várják. További 
információ és jelentkezési lap az ate-
remburaja@gmail.com címen kérhető.

Zengő bölcső zenés foglalkozás gye-
rekeknek
Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás 3 hónapostól 
3 éves korú gyermekek és szüleik 
részére.

További ajánlatok,  információ és foglalás: 
Hőforrás hotel és üdülőpark
5700 Gyula,  Rábai M.u.2.
Telefon: 36-66/ 463722, 463740
szallasrendeles@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

Gyulai páros csobbanás
2017. 06. 20- 2017. 08. 30. 3nap / 2 éj.

2 éjszakás csomag tartalma: 
• elhelyezés: 2 ágyas komfort szobában
• ellátás: félpanzió
• üdvözlő koktél a hajóbár fedélzetén
• úszómedence, valamint a plázs használata
• 1 alkalomra belépőjegy a gyulai Várfürdőbe
• Csomag ára:   25. 300.-Ft/fő /2 éj

Az ár az idegenforgalmi adót 
nem tartalmazza, mely 

18 éves kortól 450 Ft/fő/éj.
A csomag a további díjmentes szol-

gáltatásokat is tartalmazza: parkolás a 
szálloda előtti úton, fitnesz terem és  

teniszpálya használata, szabadtéri tűz-
rakó hely, korlátlan internet hozzáférés.

SZÉP kártyát elfogadunk !
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A Fehérvár Televízió műsora július 8-tól 14-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
– ismétlés 

11:10 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek 
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Boda 
Róbertné Jenka

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Hanga Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:35 Marx Mária: Miért nincs 

göcseji népviselet – 
Tudományos esték

21:05 „A Csikidam örök és 
megbonthatatlan!” 
– R-GO-koncert az 
Agárdi Popstrandon

22:00 Híradó és Köztér 
– ismétlés

23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 8. 19:20 Szomszéd vár – turisztikai magazin

2017. 7. 8. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és hírháttér – ism.
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Szűcs	Levente

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Selmeczi	Gábor

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Farkas Éva
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés 
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Németh Mariann

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Juhász Péter

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	Váradi	
Eszter	Sára	és	Keller	János

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
19:50 „Élen állunk” 1. rész 
20:20	 Lincoln	1.	rész	–	am.	

sorozat (12)
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 7. 9. VASárnAp 2017. 7. 10. Hétfő 2017. 7. 11. Kedd 2017. 7. 12. SZerdA 2017. 7. 13. CSüTörTöK 2017. 7. 14. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendégek:	Váradi	
Eszter	Sára	és	Keller	János

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Szűcs	Levente

11:40 Turisztikai magazin 
– ismétlés

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Selmeczi	Gábor

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Farkas Éva
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés 
 Benne: Honvéd7 – ismétlés 
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter és Mészáros Zoltán

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 „Élen állunk” 2. rész 
20:20	 Lincoln	–	am.	sorozat	

2. rész (12)
21:10 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
22:00 A hét hírei – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Szomszéd	vár	–	ismétlés	
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	
Klupács Péter és 
Mészáros Zoltán 

16:40	 Szomszéd	vár	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	

Schéda	Zoltán.	
Vendég: Jancsekné 
Jámbor Mónika

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:15 Parlami d’Amore – 

Olasz nyáresti koncert 
a belvárosban

22:15 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:55 Képes hírek– benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Együtt magazin 
– ismétlés 

11:10 A Fehérvár TV 
archívumából 

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	

Schéda	Zoltán.	
Vendég: Jancsekné 
Jámbor Mónika

17:00 Együtt magazin 
– ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Lakatosné	Pintér	Anita

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:15	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában – 10. rész
21:25	 Dr.	Redő	Ferenc:	

Salla,	a	római	kori	
regionális központ – 
Tudományos esték

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Paletta magazin 
– ismétlés 

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Lakatosné	Pintér	Anita

17:00 Paletta magazin 
– ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Schultz	György

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:15 A teremtés – oratórium 
22:00 Híradó és Esti 

mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés 
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Schultz	György

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Boda 
Róbertné Jenka

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:15 XXI. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál 
nyitógálája – ismétlés 

22:00 Híradó és Esti 
mérleg – ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése
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Hetven éve Isten szolgálatában

A szentmise végén Ottó atya rubinmisés 
áldást adott, majd a Ciszterci Szent István 
Gimnáziumban számos paptestvér, barát, 
ismerős körében folytatódott köszöntése

lugoSi balázS

Különleges, rendkívül ritka eseményt 
ünnepeltek szombaton Székesfehérváron, a 
Ciszterci templomban: Ujfalussy Gusztáv Ottó 
ciszterci atya pappá szentelésének hetvenedik 
évfordulóját.

Az ünnepeltet – aki június 24-
én részt vett a székesfehérvári 
papszentelésen, amikor az egy-
házmegye jubiláns papjai közösen 
adtak hálát hivatásukért, és ekkor 
vehette át a Ferenc pápa apostoli 
áldását tartalmazó oklevelet is – 
ezúttal szeretett rendi plébániáján 
paptestvérei, rokonai, barátai, hívei 
köszöntötték.
„Kevesen mondhatják el magukról, 
hogy hetven éven keresztül az Úr 
hívására az ő szolgálatában járnak. 
Bizonyára Ottó atya is sokszor 
olvasta a Szentírásban Jézus szavait: 
„Aki engem követni akar, vegye fel a 
keresztjét.” Ottó atya különösen az 
50-es és 60-as években tapasztalta 
meg a kereszthordozást, azonosulva a 
gyermek Jézus sorsával, üldöztetésében 
vállalta a szenvedést.” – fogalmazott 
beszédében Kertész Péter pápai 
káplán, kanonok, főesperes, püspö-
ki tanácsos.
„Szeretnék köszönetet mondani a 
hűségedért. Akivel beszélgetsz, annak 
mindig a szemébe nézel, és tekinteted-
ből sohasem szomorúság tükröződik, 
hanem nyugalom és derű. Isten azért 
ajándékoz meg bennünket hosszú életű 

és hiteles emberekkel, hogy legyenek 
igazodási pontok számunkra. Ezt 
köszöntünk meg ebben a szentmisé-
ben, hogy benned és általad iránytűt 
kaphattunk életünkhöz.” – mondta 
Dékány Árpád Sixtus leköszönő 
zirci apát.

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 1 db 

38 m2 alapterületű irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hő központ;

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

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu
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Piros-kék sziget Máltán

Továbbjutás szépséghibával
néMeth kRiSztián

A máltai Balzan FC elleni 3-3-as döntetlen 
nem válik a Vidi dicsőségére, de a székes-
fehérváriak hozták a kötelezőt, és 5-3-as 
összesítéssel továbbléptek az Európa Liga 
második selejtezőkörébe.

Kevesen gondolták volna, hogy 
a Vidi kétgólos hazai győzelme 
után még lesz annyi erő a málta-
iakban, hogy három gólt rúgja-
nak Marko Nikolics csapatának. 
De egy másik szerb, a Balzant 
irányító Marko Micsovics hitt a 
sikerben.
Ennek hamar megjött az előszele: 
a szigetország bajnokságának 
gólkirálya, Kaljevics már a har-
madik percben mattolta Kovácsi-
kot.
A további – a negyven fokos 
hőség miatt egyébként vágyott 
– hideg zuhanyt megelőzendő 
gyorsan egyenlítettek, majd 
fordítottak a fehérváriak. Géresi 
Krisztián idén másodszor kapott 
helyet a kezdő tizenegyben, és 
góllal hálálta meg a lehetőséget. 
Aztán ahogy itthon, úgy idegen-
ben is betalált Scsepovics.
Bár a Vidi trénere felhívta a figyel-
met arra, hogy sokat erősödött a 
máltai foci, azt talán még ő sem 
gondolta, hogy egyenlít, majd 
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harmadszor is betalál az ország 
ezüstérmese. Hogy mennyit számít 
a rutin? Juhász Roland megmutat-

ta. A csapatkapitány fejese 3-2-re 
mentette az állást, de a végén 
büntetőből egyenlített a Balzan.

„Felemás érzéseim vannak. De 
örülök, mert nagyon nehéz körül-
mények között jó teljesítményt 
nyújtottunk.” – értékelt a lefújás 
után Marko Nikolics. – „Annak 
viszont nem örülök, hogy ajándéko-
kat adtunk az ellenfélnek. Ha gólt 
kapunk egy szép akció után, arra azt 
mondom, rendben van, ez előfordul. 
Ma nem erről volt szó, hiányzott a 
koncentráció a részünkről.” 
Továbbjutott tehát a Vidi, de a 
három kapott gól azért nem ke-
vés. Legutóbb tavaly szeptember-
ben az Újpesttől kapott hármat 
a Videoton, az Európa Ligában 
pedig két évet kell visszamenni 
a Lech Poznańtól kapott hárma-
sig. Ez volt a Vidi történetének 
harmadik hatgólos döntetlenje a 
kontinentális porondon: 1978-
ban az Utrechttel, 1987-ben pedig 
a zürichi Grasshoppers-szel 
végeztek 3-3-ra az Intertotó Ku-
pában.
Az EL második selejtezőkörében 
biztosan észak felé veszi az irányt 
a Vidi: július 13-án és 20-án a 
Nõmme Kalju vagy a B36 Tór-
shavn lesz az ellenfél. A párharc 
első meccsét az előbbiek nyerték 
2-1-re, csütörtökön eldől, hogy az 
észt bronzérmeshez vagy a feröe-
ri negyedik helyezetthez utaznak 
jövő héten Juhász Rolandék.
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Elképesztő befutó 100 méteren: Justin Gatlin egyetlen századmásodperccel előzte 
meg Akani Simbinét, ehhez 9.98 másodperc alatt kellett átszáguldania a távon

A világ idei legjobb eredménye, versenycsúcs – ezt érte el 100 gáton az amerikai 
világcsúcstartó, Kendra Harrison, 12.28 másodperccel

A Gyulai Memorial tényleg testközelbe hozza a 
sztárokat: a kétszeres olimpiai bajnok David Rudis-
hától is bárki kérhetett közös fotót

Fedett pályás Európa-bajnokunk, Márton Anita tett 
róla, hogy magyar győzelemnek is örülhessünk. Rajta 
kívül a diszkoszvető Kővágó Zoltán is első lett, a 110 
gátas Baji Balázs pedig országos csúcsot futott. 

Tényleg dimenziót váltottak
SoMoS zoltán

A Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj 
szervezői idén azt a cél tűzték ki maguk elé, hogy 
minden eddiginél rangosabb mezőnyt összehozva olyan 
versennyel kápráztassák el a szurkolókat, amely a 
sportág elit sorozatához, a Gyémánt Ligához is méltó. 
A Bregyó közi atlétikai központban siker koronázta 
erőfeszítéseiket, a világklasszis atléták által elért 
összpontszám felülmúlta az oslói Gyémánt Liga-ver-
seny eredményeit. Soha ennyi klasszist és nagyszerű 
eredményt egy délután alatt nem láthatott még a 
fehérvári közönség.
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VÁRKERTFÜRDŐ PÁPA
8500 Pápa, Várkert út 5.

www.varkertfurdo.hu   ·   www.facebook.com/varkertfurdo

Velünk teljes a nyár!
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Az akció 2017.07.06.-2017.07.27.-ig, ezen belül a készlet erejéig érvényes!

Folyamatosan olcsó árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Cím: 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 5. A Burger King mellett! Tel: +36-70-429-5424  • Nyitva tartás: H-P: 8-19  Sz: 7-13
KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONTHÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT

#

#

Mazzini grill alutálca
34x23cm 3db-os 249Ft 83Ft/db

Domestos
750ml többféle
379 Ft  505Ft/liter

Quanto öblítő
5L Alps,Ocean  990 Ft
198 Ft/liter

Tomi mosógél XXL
4,62L 70mosás többféle 2199Ft
31,4Ft/mosás

Dosia mosógél 
0,99l 15 mosás White/Color
299Ft

Emblaze légfrissítő ut.
260ml többféle 449Ft 1726Ft/liter

Lilla Duo kéztörlő
2db-os 119Ft

Baba izzadásgátló
golyós deo
50ml többféle 349Ft  7Ft/ml

ITAL Focus
tűzgyújtó kocka
48db 299Ft 6,2Ft/db


