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Terítéken a közbiztonság

A városi rendőrkapitány elmondta: kiemelt 
feladatuk a drogterjesztők elleni küzdelem

Gáspár péter

Választókerületi programok

Több száz milliós fejlesztésekről is döntött a város 
képviselőtestülete június 24-i ülésén, azonban a 
legtöbb hozzászólást kiváltó téma a rendőrség és a 
közterület-felügyelet tavalyi beszámolója volt. 

A képviselők beszámolót hallhattak 
Székesfehérvár közrendjének és 
közbiztonságának tavalyi alakulásáról. 
2015-ben a város területén a regisztrált 
bűncselekmények száma kis mérték-
ben nőtt, de így is messze elmarad a 
2011 és 2013 közötti adatoktól.
Varga Péter megyei rendőrfőkapitány 
a közgyűlésen elmondta, hogy a város-
ban élőknek nem a statisztikák, hanem 
saját, szubjektív biztonságérzetük a 
legfontosabb, így mindent megtesz-
nek azért, hogy a lakosság számára is 
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Új buszmenetrend:
csak jövőre vezetik be

Ahogy arról múlt heti számunkban 
már beszámoltunk, az új rendszer 
bevezetése későbbre tolódik: 2017. 
május 29-én, egy hétfői napon lesz. 
Biztonsággal addigra teremthető meg 
minden szükséges infrastrukturális 
feltétel, és biztosítható – a szolgál-
tató által jelzett – több mint tíz plusz 
buszsofőr munkába állítása. A döntés 
értelmében ötvenkét helyszínen kezdő-
dik új megállóhelyek létesítése, illetve 
a meglévő buszmegállók áthelyezése. 
A Nagyszombati úton pedig járdaépítés 
is lesz.

érzékelhető legyen a rendőri jelenlét. 
Kovács Zsolt városi rendőrkapitány tá-
jékoztatása szerint a rendőrség kiemelt 
figyelmet fordít a drog elleni küzde-
lemre, és elsősorban a terjesztőkre 
koncentrálnak. A térfigyelő kamerákat 
nem a rendőrség kezeli, de a bűncse-
lekmények felderítésénél a felvételek 
segítik a rendőrség munkáját. 
Márton Roland (MSZP) hozzászólásá-
ban nehezményezte, hogy a térfigyelő 
kamerák a közlekedési szabálysér-
téseket is rögzítik, ami több tízezres 
bírságot eredményezhet. Cser-Palko-
vics András polgármester válaszában 
elmondta, hogy a közterület-felügyelők 
törvényt sértenének, ha az észlelt 
szabálysértések felett szemet hunyná-
nak, a bírságok összegét pedig törvény 
rögzítette – még 2009-ben, a szocialista 
kormány idején.
A testület közbeszerzési eljárást írt ki a 
Csónakázó-tó körüli sétány megépíté-
sére, a szennyvíztisztító telep iszapvíz-
telenítő berendezésének beszerzésére, 
de elindították a kivitelező kiválasztá-
sát is a Zámoly utca és a Kertalja utca 
között építendő csapadékvíz-csatorna 
építésére, ami a Felsőváros vízrendezé-
sében tölt majd be fontos szerepet.
Az intermodális közlekedési köz-
pontról is tárgyalt a testület, melynek 
kivitelezésére hat és fél milliárd forint 
áll rendelkezésre. 
Jelentős érdeklődés és igény tapasz-
talható a Székesfehérvári Mikrovállal-
kozások Kamattámogatási Programja 

iránt, aminek keretösszegét emiatt 
ötmillió forinttal egészíti ki az önkor-
mányzat.
Zárt ülésen döntöttek a képviselők 
a Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda 
Tulipános Tagóvodája felújításáról és 
a közbeszerzési eljárás után kiválasz-
tották a nyertes kivitelezőt. Ugyancsak 
döntöttek a kivitelezőről a Pozsonyi 
úti ivóvízvezeték teljes felújítása és a 
Vereckei utca alsó szakaszának csa-
padékcsatorna-építése esetében. Egy 
másik fontos fejlesztésről is döntöttek: 
az Arany János utca 22. alatt található 
volt Petőfi Mozi épületének átalakí-
tására, felújítására is kiválasztották a 
kivitelezőt.

Fogadóórák

Dienesné Fluck Györgyi
Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati 
képviselő  szokásos fogadóórája július 
4-én, hétfőn az Erzsébet út 12. szám alatti 
irodában elmarad. Július 5-én, kedden 17 
és 19 óra között azonban tisztelettel várja a 
lakosságot a Köfém lakótelep 1. szám alatt 
megtartásra kerülő fogadóórán.

Földi Zoltán
Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati 
képviselője július 7-én, csütörtökön 17 és 
19 óra között tart fogadóórát a Királykút 
Emlékházban (Mikszáth Kálmán u. 25.)

Július elsején szünnap
A polgármesteri hivatalban, a megyei 
önkormányzat hivatalában valamint a megyei 
kormányhivatalban és valamennyi hozzá tar-
tozó hivatalban (járási hivatalok, kormányab-
lakok) a köztisztviselők napja, azaz július 
elseje munkaszüneti nap lesz, így pénteken 
szünetel az ügyfélfogadás. A következő 
munkanapon, július 4-én már a megszokott 
munkarend szerint várják az ügyfeleket. 
Az egészségügyben dolgozók számára is 
munkaszüneti nap július elseje. Szünetelnek 
a székesfehérvári háziorvosok, a házi gyer-
mekorvosok, a fogorvosok és az iskola-egész-
ségügyi szolgálat rendelései, de a Család- és 
Nővédelmi Központ és a fogászati röntgen 
is zárva tart. Probléma esetén az ügyeletet 
lehet felkeresni az Orvosok Házában, ahol 
munkaszüneti napnak megfelelő renddel, 
azaz egész nap ügyeletet tartanak.

Újra diákfőváros lesz Fehérvár

Emlékezés a lovagkirályra

A hazáját védelmező Szent Lászlót dicső haditettei és emberi nagysága alapján az első világ-
háború utáni időkben választották a lövészek védőszentjévé                                                       G. P.

Bácskai GerGely

Jövő tavasszal ismét Országos Diákparlament-
nek ad otthont Székesfehérvár. 

A diákparlament az általános és kö-
zépfokú oktatási intézményekben 
tanuló diákok legfőbb érdekegyez-
tető ülése. A törvény értelmében 
háromévente kell összehívnia az 
oktatásért felelős miniszternek. A 
diákparlament még a kilencvenes 
évek elején indult, és a legutóbbi 
fehérvári alkalmat megelőzően 
csak Budapesten és Zánkán ren-
deztek hasonló eseményt. Ez az 
egyetlen olyan diáktestület, mely a 

magyar diákokat iskolatípusok és 
régiók szerint is képviseli. 
Sipos Imre, az EMMI köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára a diák-
parlament kapcsán elmondta, hogy 
a diákok közös munkája nagyon 
fontos láncszeme a köznevelésnek: 
„A minisztériumnak fontos a diákok 
véleménye, ezért biztosítjuk a teret, 
hogy országos fórumon is elmond-
hassák véleményüket. 2014-ben volt 
utoljára Országos Diákparlament, és a 
következő jövő év februárjában ismét 
Fehérváron lesz, hiszen nagyszerű volt 
a 2014-es találkozó szervezése, és az 
országos oktatási ügyekben is aktív 
szerepet vállal a város.”
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Ősszel miénk a Csónakázó-tó

A mederkotrás mellett a partfalat is megerősítik

Gáspár péter

Tart még a mederkotrás és a partfal megerősítése 
a Csónakázó-tónál, és elindította a közgyűlés 
a sétány kialakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárást is. A tervek szerint őszre befejeződik a 
rehabilitáció, és visszaengedik a vizet és a halakat 
a megújult tómederbe.

Augusztus elejéig elkészül a kivitelező 
a mederkotrással és a partfal megerő-
sítésével, ezzel párhuzamosan pedig a 
Városgondnokság elvégzi a Deák-kút 
medencéjének kiépítését a szigeten. 
A Sóstó Természetvédelmi Terület 
rehabilitációjához kapcsolódva állami 
támogatással végzik a Csónakázó-tó 
megújításához tartozó munkálatokat. 
A több évtized után leengedett víz 
alatti meder rendbetétele és a partfal 
megerősítése mellett a tó környékét 
is érinti a beruházás. Sétány fut majd 
körbe, a kis szigeten elhelyezik a De-
ák-kutat és a csónakázás lehetőségét 
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is újra megteremtik a tavon. 
Még múlt pénteken döntött a köz-
gyűlés a Csónakázó-tó melletti sétány 
kialakítására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás kiírásáról. Ennek keretében a 
Liget sor melletti rövid szakasz kivé-
telével – mert erre majd a Liget sor 
felújítását követően kerül sor – teljes 
egészében megújul a tó körül a sétány: 
nagy részében térköves, kis részében 
pedig murvás kialakítással. 
A beruházás részeként a tó körül tel-
jes szakaszon elkészül a közvilágítás 
is. Az őszi befejezés miatt a Deák-kút 
valamint a csónakázáshoz szükséges 
eszközök kihelyezése 2017 tavaszán 
várható. A víz visszaengedése azonnal 
megkezdődik, amint a mederkotrással 
és a partfal megerősítésével végez a ki-
vitelező. Várhatóan másfél-két hónap 
lesz, mire ismét helyreáll a normál 
vízszint a tóban, ezzel párhuzamosan 
megkezdik a halállomány visszatele-
pítését is.
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A Londonban dolgozó fehérváriak nem félnek

Az általunk megkérdezett fiatalok nem félnek attól, hogy haza kellene jönniük a kilépést 
követően

Bialkó lászló GerGő

A kilépést pártoló tábor nyerte meg a június 
23-i, brit EU-tagságról tartott népszavazást. 
Az urnákhoz járulók mintegy ötvenkét szá-
zaléka szavazott arra, hogy Nagy-Britannia 
lépjen ki az Európai Unióból. A lapunk által 
megkeresett kint dolgozó fehérváriak nem 
félnek, de az országra jellemző bizonytalan-
ságot ők is érzékelik.

Sokkos állapotba került London 
a kilépésről tartott népszavazás 
másnapján. Ezt több fehérvári, 
jelenleg az Egyesült Királyságban 
munkát vállaló fiatal is megerő-

Új körzeti megbízotti
iroda a Mura utcában

Fejlesztések az uszodábanNégyszáz új munkahely

Bácskai GerGely

Bácskai GerGelysamu miklós

Június 23-án adták át hivatalosan az új körzeti megbízotti irodát 
Szárazréten, a Mura utca 4. szám alatt. Egy üresen álló lakást 
alakított át a város önkormányzata irodává, ami az utcáról új 
bejáraton közelíthető meg. 

Szigli István, a városrész önkormányzati 
képviselője lapunknak elmondta, hogy a 
Mura utca nem roma lakótelep, attól füg-
getlenül, hogy a területen több roma család 
is él. Kiemelte, hogy a Mura utcában úgy 
szerelték fel a térfigyelő kamerákat, hogy 
a lakótelep összes közterületére rá lehet 
látni, ami szintén sokat segít a közbiztonság 
javításán.
Varga Péter, Fejér megye rendőrfőkapitánya 
szerint mérföldkő a város rendőrségének 
életében, hogy egy új körzeti megbízotti 
irodát sikerült kialakítani. Mint mondta, 
Székesfehérvár önkormányzata mindent 
elkövet azért, hogy az állampolgárok bizton-
ságban érezhessék magukat, de a rendőri 
láthatóság a legnagyobb befolyásoló tényező-
je a szubjektív biztonságérzetnek.
A város polgármestere, Cser-Palkovics 
András is ott volt az iroda átadásán, ahol 
elmondta: Székesfehérvár nemcsak szeret-
hető, de biztonságos város is, a közbizton-
ságon azonban mindig lehet javítani. Kiváló 
az együttműködés a rendőrség és a város 
között, de nagyon fontos a térfigyelőkame-
ra-rendszer folyamatos bővítése, a közterü-
let-felügyelet fejlesztése és a polgárőrséggel 
való együttműködés is.

A jövő bajnokai programban Székesfehérvárnak kiemelt szerepe 
van, melynek köszönhetően számos infrastrukturális fejlesztést 
hajtottak és hajtanak végre a Csitáry G. Emil Uszodában.

Cser-Palkovics András polgármester elmond-
ta, hogy az uszoda felújítására, energetikai 
korszerűsítésére, megújuló energiával történő 
ellátására az Európai Uniós forrás már a város 
rendelkezésére áll. Jelenleg ennek a tervnek 
az előkészítése van folyamatban. Egy máso-
dik fedett uszodát is létrehoznának a strand 
területének egyik szélén, amit összekötnének 
az uszoda főépületével. Ezzel párhuzamosan 
elkészültek a tervei egy szabadtéri csúsz-
daparknak is, amely városi beruházásként, 
önerőből valósulna meg.
Gyárfás Tamás, a Magyar Úszószövetség elnö-
ke hozzátette: jövőben Székesfehérvár alkal-
mas lehet például junior úszó Európa-bajnok-
ság megrendezésére, emellett a 2017-es vizes 
vb alatt is kiemelt szerepe lehet a városnak.
Bozai István városgondnok megjegyezte: 
a közel harmincmillió forintos beruházá-
si támogatásnak köszönhetőn sor került a 
strandmedence felújítására az azt lefedő fólia 
elhelyezésével, ezen kívül a minőségi munkát 
nagyban segítő eszközöket, így a medence-
térbe felszerelhető bordásfalat és digitális 
iramórát is be tudott szerezni a Delfin Sport- 
egyesület.
Az idén várhatóan tizenhárom millió forintos 
támogatásból rajtkőcserét hajtanának végre, 
új kábelek kerülnének kihelyezésre valamint 
a versenyeken fontos szerepet betöltő számí-
tógépes állományt is lecserélnék, új elektroni-
kus úszóidő-mérővel kiegészítve.

Felavatták az IBM új székesfehérvári szolgáltatási központját, aminek meg-
valósításához a kormány egyedi döntés útján 1,1 milliárd forintot biztosított.

Az IBM 3,2 milliárd forintból bővítette székesfehérvári 
IT-szolgáltató központját, ehhez a kormány egyedi dönté-
sével 1,1 milliárd forinttal járult hozzá. A nagyszabású 
fejlesztésnek köszönhetően négyszáztíz új munkahely 
jött létre. Az ehhez szükséges új munkaerő negyven 
százalékát diplomások teszik majd ki.
Zerényi Zoltán, az IBM Client Innovation Centre vezetője 
beszédében kiemelte, hogy az IBM nemzetközi stratégiai 
szolgáltatói központját 1997-ben hozták létre Székesfe-
hérváron. Az elmúlt évek során a cég kiemelt mérföldkö-
vei között az egyetemi képzés és az innováció területén 
elért eredményeket valamint a magyar kormány stratégi-
ai partnereként betöltött szerepet hangsúlyozta.
„A magyar kormány stratégiai partnereként az IBM folyama-
tosan bővül és fejleszt Székesfehérváron. A cég magas szín-
vonalon biztosít komoly lehetőséget az itt dolgozók számára. 
Dolgozóinak jelentős része magas hozzáadott értékű munkával 
járul hozzá a magyar gazdaság fejlődéséhez.” – mondta 
Mészáros Attila alpolgármester.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: 
Magyarország biztonságos hely Európában, mi sem bi-
zonyítja ezt jobban, minthogy soha ennyi beruházás egy 
esztendő alatt nem jött hozzánk, mint tavaly. Mára, ha 
az országban jelenlévő külföldi, működő tőkeállományt 
a gazdasági teljesítményhez arányosítjuk, akkor az első 
helyen áll az ország Közép-Európában.
Az informatika az a terület, amely a kiugrás lehetőségét 
biztosítja a magyar gazdaságnak az új fejlődési idő-
szakban. Az IBM-mel kötött megállapodás keretében a 
vállalat jelentősen bővíti a székesfehérvári IT-szolgáltató 
központját, így információtechnológiai, beszerzési, labor, 
és oktatási szolgáltatásokat nyújt majd több mint három-
száz nyugat-európai cégnek.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

sítette lapunknak. Egy, a Cityben 
dolgozó, munkája miatt neve 
elhallgatását kérő fiatal hölgy úgy 
nyilatkozott, nincs meggyőződve 
arról, hogy valóban megtörténik a 
kiválás. Ezt a nézetet erősíti az a 
hír is, miszerint a brit fővárosban 
élők aláírásgyűjtésbe kezdtek 
annak érdekében, hogy London 
váljon ki az Egyesült Királyság-
ból, kiáltsa ki függetlenségét, és 
kérje felvételét az unióba. London 
lakosságának hatvan százaléka a 
bennmaradásra voksolt a népsza-
vazáson, így a világ legnagyobb 
pénzügyi központjának számító 
városon nagyfokú csalódottság 
lett úrrá, amikor kiderült: az 
országban az urnáknál megjelen-
tek mintegy ötvenkét százaléka 
döntött úgy, hogy Nagy-Britannia 
lépjen ki az Európai Unióból.
Londonban most mindenki 
értetlenül nézi, hogy mi lesz 
– nyilatkozta lapunknak Liszt 
Gergő, aki 2009 óta él a brit a 
fővárosban. Gergő Székesfehér-
váron született, itt élt és tanult, 
de a magasabb kereseti lehetősé-
gek külföldre csábították. Jelenleg 
egy cukrászdát vezet az angol 
fővárosban. Tapasztalatai szerint 
a fiatal, iskolázott korosztály 
teljesen elutasítja az Unióból való 
kilépést, az idősebbek azonban 
éppen ellenkezően gondolkoz-
nak. Arra a kérdésünkre, hogy 
nem tartanak-e a magyar munka-
vállalók attól, hogy idővel haza-

küldik őket, Gergő úgy válaszolt: 
ő is és a kint dolgozó ismerősei is 
jó szakemberek, akikre szüksége 
van a szigetországnak.
„Egy héttel az eredmények után 
mintha inogna a kilépés mellett 
érvelők tábora.” Ezt már Pemmer 
Viktória mondta lapunknak, aki 
2010 óta él az Egyesült Király-
ságban. Viktória először csak 
takarított, de folyamatosan képez-
te magát, s ma már személyzeti 
asszisztensként dolgozik. Véle-
ménye szerint korosztályának 

nagy százaléka azt érzi, megfosz-
tották őket a lehetőségtől, hogy a 
jövőben is élvezhessék a szabad 
munkaerő-áramlás előnyeit. Bár 
irreális félelemnek nevezi, van 
benne egy kis bizonytalanságérzet 
azzal kapcsolatban, hogy nehe-
zebben tudna elhelyezkedni, ha 
a mostani munkája valamilyen 
okból megszűnne. Mindezek 
ellenére Viktória pozitívan tekint 
a jövőre, és – mint mondja – most 
ebből a szituációból kell kihozni a 
lehető legjobbat!
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A múzeumok éjszakája

Fáklyás tárlatvezetés a Nemzeti Emlékhelyen

Vakler lajos

Kilencedik alkalommal rendezték meg 
Székesfehérváron A múzeumok éjszakája 
programsorozatot. Szombaton a városban és 
agglomerációs környezetében húsz intézmény 
és nyolcvanhét program várta a látogatókat.

A múzeumok éjszakája idei köz-
ponti témája a hősök, felfedezők, 
újítók voltak. Ennek jegyében az 
intézményekben olyan progra-
mokat, kiállításokat láthattunk, 
melyek az esemény szlogenjéhez 
kapcsolódtak.
A Szabadművelődés Házában a 
debreceni Lovász késes műhely 
remekeit illetve Lőrincze Tibor 
fegyvergyűjteményét tekinthették 
meg az érdeklődők.
A Szent István Király Múzeumban 
kiemelten figyeltek arra, hogy A 
múzeumok éjszakájának célja – a 
tanítva szórakozás, szórakozva 
tanulás – maradéktalanul megva-
lósulhasson. Az intézmény, amely 
az elmúlt esztendőben a harmadik 
legnépszerűbb és leglátogatottabb 
múzeuma volt hazánknak, idén is 
tematikus kiállításokon mutatta be 
a magyar történelem nagy uralko-
dóinak titkait. Este pedig – ahogy 
már megszokhattuk – egyedülálló, 
fáklyás felvonulással egybekötött 
tárlatvezetéssel ismerkedhettek 
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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:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;
• Honvéd u. 1 . szám alatt 11 m2 és 17 m2 

irodák;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(148 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)
• József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

Közszolgálati bérlakás pályázat

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) számú 
önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében 
eljárva a 726/2016. (VI.23.) számú GSzB határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot 
ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

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

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen meg-
határozott időpontokban – 2016. július 25-től – tekinthetők meg. A lakások megtekintésének 
időpontjáról Sebestyén Zsolt épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, 
illetve a 70/6699-335 telefonszámon, vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu e-mail-címen.

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

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat 
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. augusztus 4. (csütörtök) 15:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét 
nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város honlapján 
(www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás 
tartalmazza.

Cím

Jókai u. 6. fsz. 2.
Jókai u. 6. 1/2.

Alapterület

53 m2

66 m2

Szobaszám

2
2

Komfortfokozat

komfortos
komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
39.750,-
49.500,-

meg a Nemzeti Emlékhely kincse-
ivel a látogatók, hogy különleges 
körülmények között tekintsék 
meg a királyi város ősi múltjának 
emlékeit.
Az Egyházmegyei Múzeumban, a 
hajdani ferences kolostor épületé-
ben az egyház liturgikus kincseit, 

textil tárgyakat, festményeket és 
szobrokat, a hitélet tárgyi emlékeit, 
a magyarság legnemesebb ereklyéi-
nek gyűjteményét látogathatták az 
érdeklődők.
A múzeumok éjszakájának egyik 
kiemelt helyszíne városunk egyik 
legszebb közösségi tere, a Kossuth 

udvar volt. A látogatók Kovács Jenő 
vezetésével megtekinthették az 
órásmester kivételes gyűjteményét, 
gyönyörködhettek a királyi szemé-
lyiségeket megformáló órajátékban, 
s megismerkedhettek a sípládával 
és a wurlitzerrel, amit Major László 
szólaltatott meg.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terü- 
leteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámokon!

Bábelőadás és vetélkedők A tűz és a vas ünnepe

Minden korosztály jól érezte magát

Ágyúdörgés, sólyomröptetés és fegyverbemutató is volt a 13. Tűzzel-Vassal Fesztiválon, 
melynek keretében a késes, kovács és fegyverműves szakma hazai és határon túli képviselői 
mutatkoztak be                                                                                                                                               K.T.

samu miklós

Idén is megszervezték Víziváros nyári gyermek-
rendezvényét, a Kölyökjuniálist. Az egész napos, 
a család minden tagjának szervezett ingyenes 
program kitalálásakor az volt a szervezők célja, 
hogy a helyszínre telepített játékokkal színes 
programlehetőséget kínáljanak a látogatóknak.

Szombaton újra Víziváros egyik 
legnépszerűbb családi és közösségi 
eseményére, a Kölyökjuniálisra 
vártak minden érdeklődőt. A meg-
nyitón Horváth Miklósné, Víziváros 
önkormányzati képviselője köszön-
tötte a megjelenteket, aki örömét 
fejezte ki, hogy ismét szép számmal 
érkeztek családok a rendezvényre.

A délelőtti megnyitót követően a 
gyerekek Nyári Bernadett interaktív 
bábelőadásával kezdték el az önfe-
ledt kikapcsolódást nyújtó napot, 
melynek keretében nagyon sok 
kisgyermek perdült táncra. A vidám 
bemutatót követően az EDUShow 
című bűvészműsor tartogatott emlé-
kezetes és meglepetésekben gazdag 
pillanatokat minden korosztálynak.
Az egész napos programok kö-
zött a délutáni órákban is számos 
érdekesség várta az érdeklődőket. 
A Freestyle és Triál bemutató, a leg-
különfélébb táncprogramok illetve 
a vetélkedők is élményekkel teli 
pillanatokat tartogattak a résztve-
vőknek.
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Munkaszüneti nap

Július elseje az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap. Zárva lesz a 
gyógyszertárak többsége, valamint zárva tartanak a háziorvosi rendelők és a szakren-
delők is. Sürgős esetekben illetve rosszullét esetén az ügyeleten lehet jelentkezni. 
Cím: Székesfehérvár, Seregélyesi út 17. (Orvosok Háza). A mentők július elsején is 
teljes kapacitással dolgoznak. Országszerte 753 mentőegység riasztható, ami közel 
1700 mentődolgozó egyidejű szolgálatát jelenti – közölte az Országos Mentőszolgálat. 

Elismerés a közegészségügyben

A Semmelweis-naphoz közeledve az 
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala 
is hagyományosan ünnepséggel emlé-
kezik az anyák megmentőjére. Kiemel-
kedő szakmai munkájának elismerése-
ként kitüntetést kapott Ladákné Rezes 
Hajnalka, a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Népegészségügyi Főosztályának 
munkatársa, aki a közegészségügyi 
szakterületen végzett, több mint három 
és fél évtizedes kiváló munkájáért 
vehette át az elismerő oklevelet. 
Ladákné Rezes Hajnalka lelkiismeretes 
munkájának is köszönhető, hogy Fejér 
megyében több mint három évtizede 
sem ivóvízjárvány, sem fürdővízjárvány 
nem volt.

Elégedett a mosolyával?
Tudja azt, hogy egy fogpótlás 

mitől lesz a sajátja?
+36 70 948 8833
www.ekvident.hu

Otonet Halláscentrum: 8000 Székesfehérvár, 
Seregélyesi út 17. • Tel.: +36 30/617-51-79

Akció! Ingyenes hallókészülék
átvizsgálás és helyben javítás!

Hozza el bármilyen típusú hallókészülékét
2016. július 6-7-8-án

az Otonet Halláscentrumba, és mi
ingyenesen bevizsgáljuk,
szükség esetén a helyszínen megjavítjuk!szükség esetén a helyszínen megjavítjuk!

Ha hallás, akkor

Újra „SZERVIZ NAPOK”
az Otonetnél
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A magyar egészségügy napja Így kell újraéleszteni!

Szivákné Heilig Ilona munkáját hivatásnak és szeretett időtöltésnek tekinti, nem kötelezően 
végzett feladatnak. Öreghegyen Ilikét szinte minden család ismeri, szereti, s bizalommal fordul 
hozzá. Generációk nőttek fel munkássága alatt.

látrányi Viktória kurucz tünde

Minden év július elseje a magyar egészségügy 
legnagyobb ünnepe. Ezen a napon született 
Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. 
A Semmelweis-nap alkalmából országszerte 
elismeréseket osztanak az egészségügy dolgo-
zóinak, s megköszönik egész éves munkájukat. 
Székesfehérváron az ünnepség az Oskola 
utcában a Semmelweis-dombormű megkoszo-
rúzásával kezdődött, majd a Hiemer-házban 
folytatódott, ahol díjakat adtak át.

Kitartás, munkabírás, elhivatottság. 
Ez jellemzi mindazok munkáját 
akik az egészségügy területén talál-
ták meg hivatásukat. Az egészség-
ügyben dolgozók tevékenységének 
méltó elismerésére a város önkor-
mányzata 2011-ben alapította meg 
a Székesfehérvár Egészségügyéért 
díjat. Ezt is átadták az elmúlt hét 
végén: Szivákné Heilig Ilona védőnő 

Sokszor az emberélet csak perceken múlik. 
Amíg megérkezik a mentő, a következőket 
kell tenni, ha nincs légzés: az alábbiak szerint 
kezdjünk újraélesztést, és végezzünk mellkas-
nyomásokat!

 Kulcsolja össze az ujjait és 
helyezze tenyerét a mellkas 
közepére!

 Nyújtott karral, merőleges 
irányban végezzen ütemes 
lenyomásokat négy-öt centi 
mélységben. Folytassa a lenyo-
másokat a mentők megérke-
zéséig, vagy egy defibrillátor 
csatlakoztatásáig!
 Elhúzódó újraélesztésnél 
minden harmincadik lenyomás 
után végezzen két befúvást!
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vehette át az elismerést, aki 1975 
óta dolgozik az egészségügyben, s 
városunkban 1984-ben kezdte meg 
munkáját az egészségügyi alapellá-

kat is, akik huszonöt illetve negyven 
éve látják el feladataikat a Humán 
Szolgáltató Intézetnél, valamint a 
Kiváló Védőnő díjat is átadták.

tásban, mint védőnő. Az ünnepsé-
gen köszöntötték azokat a dolgozó-
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Elsőfokú viharjelzés: percenként negyvenöt felvillanással működő sárga villogó 
fény. Nem szabad a parttól túl messzire úszni.
Másodfokú viharjelzés: percenként kilencven felvillanással működő sárga villogó 
fény. Mindenféle eszközzel tilos a vízben tartózkodni.

Teljes gőzzel a tóparton

Bár vízimentők és rendőrök vigyáznak a fürdőzök biztonságára, a szabályokat mindenkinek be kell tartani!

noVák rita

A vakáció és a kánikula beköszöntével egyre töb-
ben hűsölnek a Velencei-tóban, sokan választják 
a vizet kikapcsolódás és sportolás céljára is. A 
vízimentők tömegekre számítanak a következő 
időszakban.

Schwanner Róbert vízimentés-szer-
vező lapunknak elmondta, hogy a 
Velencei-tó hat strandján teljesen új 
felszerelésekkel tizenkét órás szolgá-
latot látnak el, reggeltől estig dolgoz-
nak. A vízimentők utánpótláshiányra 
panaszkodnak: bár feladataikat el 
tudják látni, jól jönne a segítség! A 
jelentkezők a tanfolyam elvégzésében 
segítséget kapnak. 
Az elmúlt hetekben a vízirendőrség is 
teljes gőzre kapcsolt. A gárdonyi vízi 
körzeti megbízottak hajóikkal most 
már naponta többször járőröznek, és 
non-stop a fürdőzők biztonságáért 
dolgoznak. Óvatosságra intenek: 
hogy ne történjen baj, a nyaralóknak 
néhány alapvető szabályt be kell 
tartaniuk! 
Bodó Miklós rendőr őrnagy, közleke-
désrendészeti osztályvezető szerint 
érdemes figyelni a viharjelzőkre, 
csak a strandokon szabad fürdőz-

Fo
tó

: H
or

vá
th

 R
en

át
a

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőséG: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., VaGy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • Fax: 06-22-516-100 
• e-Mail: ujsaG@FMc.hu • Felelős szerkesztő: naGy zoltán péter • teleFon: 06-30-530-23-77 •az e heti lapszáM szerkesztője: kurucz tünde • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: MarketinG@FMc.hu • terjesztési proBléMák Bejelentése:  
terjesztes@FMc.hu VaGy 22 502 663 • tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: plt nyoMda VeszpréM • Felelős Vezető: horVáth GáBor • terjesztő: plt • a FehérVár MeGjelenik hetente 47 000 példányBan • issn: 2061-2273

A hallókészülékek képesek jelentősen javítani a hallás-
problémával élők életminőségét. Sokan ismét hallják a 
szabadban a madarak csiripelését, és első alkalommal 
hallhatják a szomszéd szobában játszó unokák neveté-
sét. Egy új felhasználónak azonban türelmesen ki kell 
várnia, hogy elteljen egy átállási időszak, ami alatt meg-
szokja a készüléket.

Uzonyiné Pacsai Nikolettet, az Otonet audiológusát 
kérdezzük azokról a jelenségekről, amelyekhez alkal-
mazkodni kell a megszokási időszak alatt. 

Mi az oka, hogy az új készülékkel hallott hangok 
furcsának tűnnek?
Amikor valaki elkezd hallókészüléket használni, a hangok, 
amiket hall, eltérhetnek attól, mint amilyennek emlékezett 
rájuk. Ennek az az oka, hogy a hallásvesztés során a vál-
tozások nem csak a fülben, hanem az agyban is zajlanak. 

Az agy „átállítja magát”, alkalmazkodik az új helyzethez. 
Tehát, amikor egy hallókészülék ismét normális erejű 
hangokat küld, azzal meglepi az ettől elszokott agyat.
Ilyenkor érdemes tovább használni a hallókészüléket. 
Ha az jól van beállítva, akkor minden hang ismét nor-
málisnak fog tűnni egy kis idő elteltével. Viselje a halló-
készülékeket csak egy-két órán keresztül az első napon, 
majd fokozatosan növelje a napi viselési időt. Fontos, 
hogy kezdetben kerülje a zajos környezetet is.  

Gyakran halljuk, hogy a hallókészülék sípol. Ennek 
mi az oka?
Akusztikus visszacsatolásnak hívják, amikor a készülék 
hangszórójából a hang „visszahallatszik” a mikrofonjá-
ba. Ekkor észlelhetjük a sípoló hangot. Ez rontja a hal-
lásképességét, de zavaróan hat a készülék viselőjére is.
A sípolásért többnyire a hallójáratban felhalmozódott 
fülzsír a felelős, amelynek eltávolításával a probléma

gyakran megszűnik. A rosszul illeszkedő illesztékek szin-
tén okozhatják a jelenséget. Ha valaki azt tapasztalja, 
hogy betegsége vagy fogyás után készüléke sípolni kez-
dett, akkor lehet, hogy egy új illesztékre van szüksége.

Mi tanácsol azoknak, akiknek nehézséget okoz a 
többszereplős beszélgetés? 
A korszerű hallókészülékek már úgy vannak kialakítva, 
hogy minimálisra csökkentsék a háttérzajt. Ennek elle-
nére, – különösen, ha valaki még nem régóta visel hal-
lókészüléket – gyakran nehéz felismerni egy bizonyos 
zajt vagy hangot. Ha több ember is beszél egyszerre, 
nehéz követni a beszélgetést. Ettől nem kell elkeseredni, 
ez még épp hallású emberek számára is gyakran kihí-
vást jelent. Amint hozzászokik készülékéhez, azt fogja 
tapasztalni, hogy egyre nagyobb magabiztossággal tud-
ja kezelni a hasonló szituációkat. 

Sokan megijednek az új készülék okozta változás-
tól. Nekik mit javasol?
A hallókészülék viselés egy kicsit furcsa az elején, de 
egy rövid időszak leteltével mindenki képes azt meg-
szokni. Azt javaslom mindenkinek, hogy adjon magad-
nak egy pár hetet, hogy alkalmazkodni tudjon az új 
érzéshez. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a 
kapcsolatot hallásgondozójával, hiszen valószínű, hogy 
a készülék kitisztításával, a programozás fi nomhango-
lásával, az esetleges kisebb hibák megjavításával ismét 
élménnyé válhat hallása.

Az Otonetnél vannak kifejezetten ezt az igényt kiszolgá-
ló, úgynevezett Szerviz Napok, amelyeknek időről időre 
lehetőséget adnak a hallókészülékek gyors és szakér-
tő módon történő karbantartására.

ni, és éjszaka tilos, életveszélyes a 
tóba menni. A vízirendőrök a múlt 
hétvégén az erős szélben huszonkét 
embert mentettek meg, akik túraha-
jóikkal nem tudtak partot érni.
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Turbina, a legenda
Vakler lajos

Július másodikán hagyományosan Edda-koncerttel 
kezdődik az Agárdi Popstrand idei programsoro-
zata. A Popstrand negyvenedik, jubileumi évét 
ünneplő Turbók János életútja, kivételes emberi 
kvalitásai tanulságos történettel szolgálnak.

Negyven éve járunk veled, hozzád 
Agárdra, jóban-rosszban – helyesebben: 
jóban-jóban. Miként lesz valakiből egy-
szerre a zene ura és szolgája?
A Kertészeti Egyetem legendás 
klubjának a vezetőjeként kezdtem a 
pályát. Ebbe a klubba programonként 
2000-2500 fiatal járt rendszeresen. 
Szerencsém volt, nagyon sok premier-
koncertet csináltam, az enyém volt az 
első LGT és Generál klub. A Magyar 
Televízióban, az akkori egyetlen zenei 
műsor vendégeként élő műsoro-
kat adtunk legendás koncertekről, 
beszélgetésekkel. 1976-ban keresett 
meg Magyar István Agárdról, hogy 
ideje vonzó közösségi rendezvénye-
ket, koncerteket szervezni a tóparton. 
Izgalmas időszak volt: IFA-platón 
kezdtünk, istállószerű öltözőkkel, 
egyetlen vonalas telefonnal.
Ne feledjük, ebben az időszakban még 
Budapesten is dolgoztál a Budapest 
Sportcsarnok főrendezőjeként, ahol 
megint csak úttörő szereped volt, megany-
nyi újdonsággal.
Az enyém volt az első szabadtéri nagy 
koncert, az első karaoke buli, az első 
szilveszteri utcabál a Blahán a Hun-
gáriával. Aztán elkezdtük Agárdon 
is, és most itt vagyok, negyven évvel 
a hátam mögött. 1977 volt az áttörés 
éve. A projekt legfontosabb szereplő-
je mindig a közönség volt. A közön-
ség, amely elvárta a szintet. Tőlem, 
a zenekaroktól, és nem engedett a 
tanácselnöknek, a párttitkároknak, 
akik a világ végére kívántak bennün-
ket. Színvonalat, értéket adtunk és 
kaptunk. Az agárdi törzsközönség 
csak a legjobbakkal volt elégedett, s 
ez így van ma is. Ez kötelez.
Hogyan választottál magadnak zene-
karokat, stílusokat? Hiszen tudjuk, az 
elveidből soha nem engedtél.
A zenekaraimhoz örök lelki, zenei, 
emberi szerelem, barátság köt. Az a 
szó, hogy értékalapú, számomra meg-
határozó volt egész életemben. Meg-
becsültem a szépet, a jót, az emberit. 
Édesapám egy félvak alkoholista volt, 
tehát nem volt hátterem, magamnak 
teremtettem meg mindent, és azt 
őrzöm ma is. A zenében találtam 
meg mindazt, amit a környezetem 
egy része még ma is csak keres. Ezt 
ültettem át a művészetekre is, megke-
restem a miérteket és a hozzá tartozó 
válaszokat. Az Eddának 1979-ben úgy 
adtam oda „Az év ígérete” díjat, hogy 

Negyven éve a zene ura és szolgája
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Turbina a Fehérvár TV-ben!

Nézze meg Turbók Jánossal készült teljes 
beszélgetésünket július 6-án, szerdán 
18.05-kor a Fehérvár Televízióban!

Horoszkóp
június 30. – július 6.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten felélénkül a társasági élete, ami fellendíti a 
szerelmi életét is. Igaz ez akkor is, ha párkapcsolat-
ban él. Ha egyedül van, és ezen változtatni szeretne, 
a csillagok most mindent megtesznek azért, hogy ne 
unatkozzon és ne legyen magányos.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A hét első fele kifejezetten kedvező fontos tárgyalások 
lefolytatására, üzleti ügyek intézésére. Ebben az idő-
szakban kiemelten magas szinten áll a koncentrálóké-
pessége, még a részletekre kiterjedően is. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nem várt kedvességet, segítséget ajánlanak fel 
Önnek. Az egészségére most fokozottan oda kellene 
figyelnie! Ha a szervezete bármilyen jelzést ad, 
érdemes azt komolyan venni! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Némi ingerültséget, türelmetlenséget érzékelhet 
maga körül. Időnként úgy érezheti, hogy most Ön az 
áldozat, és más az, aki irányít. Bőven akad halogatott 
tennivalója is, melyeket most pillanatok alatt meg 
tud oldani, és gyorsan behozza a lemaradásait.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Jó lenne egészséges szintre lassítania! Egy kicsit mos-
tanság újra túlpörgeti magát, és amit Ön elbír, azt 
olykor másoktól is elvárja. Szabadidejét inkább töltse 
azokkal, akik közel állnak a szívéhez! A A stressz és 
rohanás nélkül sokkal simábban, gördülékenyebben 
megy minden.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha Ön szülő, most mélyebben belefolyhat gyer-
meke vagy egy fiatal életébe. Csak akkor segítsen a 
felmerülő gondok megoldásában, ha ez könnyedén 
megy Önnek, ha viszont nem, akkor érdemesebb egy 
szakember tanácsát kikérni! 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési enge-
délyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tar-
tozásuk áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázató 3 hónapnál nem ré-
gebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint ön-
kormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása. 

A tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata 
és költsége.

A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
– A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek. 
– A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.

 
A pályázat benyújtásának határideje:

2016. július 25. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év

5 év
5 év
5 év
5 év

5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-
400,-
400,-

1.000,-
1.000,-
1.000,-
1.000,-

200,-

GARÁZSOK

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁRAK

Helyiség címe

Havranek József utca 9. 4. jelű
Kelemen Béla utca 40. 13. jelű
Kelemen Béla utca 68. 21. jelű

Csanádi tér 4. 1. jelű
Sziget utca 21. 2. jelű
Sziget utca 39. 5. jelű
Tolnai utca 8. 2. jelű

Prohászka O. utca 56. 

Terület 
(m2)

19
18
18

36
47
44
44

70

Megnevezés

garázs
garázs
garázs

üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda

légópince/raktár

Miskolcon kívül senki sem tudta, kik 
ők. Ebből lett egy negyvenéves pálya-
futás és egy örök barátság. Szigorú 
vagyok szerkesztőként, önmagamhoz 
és a zenészekhez is. A rosszat gyűlö-
löm és küzdök ellene.
Hasonló kapcsolat fűz jó néhány 
sztárhoz, de azért vannak különleges 
barátságaid is.
A Hungáriának a BS-ben csináltam 
a Hotel Menthol-koncertet, akkor 
ismertem meg Szikora Robit, akinek 
akkor volt a se veled, se nélküled 
válsága Fenyő Mikivel. Sokat beszél-
gettünk a megrekedt karrierjéről, a 
kilépési szándékáról, s talán ezek a 
beszélgetések segítettek abban, hogy 
új utakon indult el. Az első koncert-
jét 1983 márciusában én rendeztem 
Erdélyben, a Tavaszi Fesztiválon.
A harmadik ember, akiről mindenképpen 
szót kell ejtsünk, Demjén Rózsi, aki nem-
csak úgy legenda, hogy Agárdra jár ezer 
éve, de hozzá is különös barátság fűz.
Rózsi egy nagyon komoly ember, 
olyan karakter, aki a gondolatait nem-
csak leírja a dalban, hanem úgy is él. 
A hangja ma is lenyűgöző, s vigyáz 
arra, hogy csak olyan helyen lépjen 
fel, ahol mindenkihez szólhatnak a 
dalai. Ő ugyanis nem egy rock-, nem 
egy heavy metal-énekes, hanem egy 
érzékeny, nagyon is emberi dalszerző.
Tartod magad ahhoz, hogy ma is felfede-
zed nekünk a fiatal tehetségeket?
Az a baj a jelennel, hogy igazából alig 
van utánpótlás. Az Omega, az LGT, 
Demjén, Szikora szintjét nagyon 
nehéz elérni. Ákos, a Hooligans, 
a Magna cum Laude jó úton jár, 
de a többieknél hol a dalok, hol az 
elkötelezettség, hol a menedzsment 
hiányzik. Így pedig nehéz. A celebek 
annyian vannak, mint égen a csillag. 
A fesztiválokon egyszerre húsz fellé-
pő is elsumákol egyszerre, de ha egy 

komoly koncerten kérné a közönség 
a harmadik, negyedik ráadásdalt, már 
nem tudnának mit játszani.
Mi segít abban, hogy olyan maradhass, 
amilyen mindig is voltál: nyitott szívű, 
értékteremtő és emberi?
Van egy sérült gyermekem, akit 
szeretnék boldognak látni, akiért 
felelősséggel tartozom. Jánoska 
egész nap mosolyog, s nekem nincs 
fontosabb dolgom, mint hogy ebben 
segíthessek, és én is mosolyogjak. Az 
érzékenység nem adottság, tanulható, 
emberi dolog, talán a sikereimnek is 
ez a titka – már ha ez titok egyáltalán.
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A halászlé és az első szerelem

A tökéletes halászléban a lé és a hal harmonikus egységet alkot

A szalmakalap a nyári főzések elengedhetet-
len kelléke

A zsűri szerint kiélezett volt a küzdelem

kurucz tünde

Rotyogó halászlé, illatos harcsapaprikás 
és egy kis népzene – szombaton tartották a 
Szőlős Pákozd Gasztrotalálkozót, ahol a borral, 
különböző finomságokkal, hagyományőrző 
programokkal és koncertekkel várták a gasztro-
nómia szerelmeseit.

Takács János, Pákozd polgármes-
tere lapunknak elmondta, hogy 
tavaly sikerült hagyományt terem-
teniük, így idén a főzőversenyre 
ötvennél is több csapat nevezett. A 
bográcsok, tárcsák alatt már reggel 
óta ropogott a tűz, és a nevezők 
mindent megtettek, hogy a halászlé 
vagy a halétel kategóriában elnyer-
jék a zsűri tetszését.
Brenyovszky Károly, a zsűri elnöke 
kiemelte, hogy a tavalyi évhez 
képest sokkal finomabb, ízletesebb 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ebben az időszakban leginkább az egészségére kell 
odafigyelnie, ugyanakkor az otthonában is felme-
rülhet néhány nehézség. Ebből adódóan előfordul-
hat, hogy nehezebben találja meg környezetével a 
közös hullámhosszt.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai 
alakulhatnak ki a jövőre nézve. Környezetében azon-
ban feltűnhetnek olyan személyek is, akik alig várják, 
hogy új információkhoz jussanak, majd jól kibeszéljék. 
Legyen velük óvatos! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy picit inkább melankolikus hangulatban van a 
hét elején. Reggelenként alig van kedve kikelni az 
ágyból. Ez az állapot érzékennyé teheti az emberi 
kapcsolataiban. Úgy tűnik, kicsit alábbhagyott a 
spontaneitása. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Az érzelmi beállítottságában némi változást érzékelhet. 
Azt tapasztalja, hogy sokkal nyugodtabb és reálisabb. 
Valamivel érzékenyebbé válhat most a finom rezgé-
sekre, ami mind Önben, mind párjában meglepetést 
válthat ki.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Az anyagiakat érintő ügyei sikeresen zárulhatnak. 
Ezt leginkább a kitartásával és a saját elképzelései-
hez való ragaszkodásával éri el. Érzelmi téren mély 
érzések kerülhetnek felszínre Önben, ezáltal igénye 
mutatkozhat a meghittség és a gyengédség iránt. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ebben az időszakban némi türelmetlenséget észlel-
het a párkapcsolatát érintően. Mostanság egy kicsit 
kevés időt tudtak együtt lenni. Ez a probléma, és 
nem az, amire gondolni akar. A kapcsolata igenis él, 
és nincs kihűlőben! 

A FehérVár mindenkinek jár!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

ételek készültek. Különösen a 
halétel kategóriában volt kiélezett a 
küzdelem, de a halászlevek között 
is akadt kiemelkedő.
„A halászlékóstolás olyan, mint az 
első találkozás a szerelemben. Ha 
belenézek a bográcsba, már tudom, 
hogy érdemes-e tovább boncolgatni, 
vetkőztetni. Fontos, hogy a halászlé 
homogén legyen, a tetejére ne üljön ki 
a zsír, és a halhús is kellően be legyen 
fűszerezve!” – fejtette ki a zsűriel-
nök, majd hozzátette: az értékelés-
nél figyelembe vették, hogy az étel 
egy kis csűrés-csavarást leszámítva 
mennyire magyaros.
A végeredménynél sokkal többet 
mondott, hogy délután fél kettőre 
gyakorlatilag minden kondér üres 
volt. A csapatok és a látogatók 
jóízűen falatozták a halas finomsá-
gokat, és nem számított az sem, ha 
paprikafolt maradt egy-egy kackiás, 
őszes bajuszon. Közben szólt a 

harmonika, a színpadon pedig mű-
vészeti csoportok, többek között 
a Pipacsos Néptáncegyüttes, az 
Abajka Citerazenekar és a Pákozdi 
Népdalkör lépett fel.
A nagy meleg ellenére a kisgyere-
kek is remekül érezték magukat, 
hiszen játszóház, kézműves fog-
lalkozás és egy lufibohóc is várta 
őket. A kirakodóvásáron a láto-
gatók lekvárok, mézek, különféle 
ínyencségek és helyi kézműves 
termékek között válogathattak. 
Akik a kánikulában megszomjaz-
tak – voltak ilyenek szép számmal 
– megkóstolhatták az érmelléki, 
muravidéki és délvidéki borokat.
A délután végén Szabó Leslie és 
csapata zenélt a közönségnek. Az 
este pedig egy fergeteges Char-
lie-koncerttel ért véget.
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Fehérvári KultúrKorzó

Július 1. 19 óra, Mátyás király-emlékmű
Vörös Janka–Dobai Pisti-duó
Július 2. 19 óra, Mátyás király-emlékmű
Horváth Márk–Dobai Pisti-duó
Július 3. 19 óra, Mátyás király-emlékmű
One Day
Július 8. 19 óra, Mátyás király-emlékmű
Fuego Latino, 
20.30, Hotel Magyar Király előtti tér
Pátkai Rozina
Július 9. 
19 óra, Mátyás király-emlékmű
Mits Marci,
20.30, Hotel Magyar Király előtti tér
Daily Part

Július 2. 19 óra 
Mobilmánia–Vikidál Gyula, Republic

Július 9. 19 óra
Edda Művek, Pataky Művek.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

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

Molycsapdák fogási adatai 2016. 06. 27.-án:
Barackmoly: 3 db
Szilvamoly: 25 db
Keleti gyümölcsmoly: 34 db
Almamoly: 41 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

NYÁRI VÁSÁR

Megjelenéstől a készlet erejéig. Részletek az üzletekben.

SEPA VÁSÁR
MINDEN CIPŐ

-Cipőmárkák Háza

Ady E. u. 4. www.sepa.hu/
webaruhaz

Kossuth u. 11.
Palotai u.4.

25
%

-

Nyáresti kórusmuzsika és Popstrand
Programok július 1-től 10-ig

szaBó petra

Július 1.
Retro Weekend és XXV. Országos VW Bogár-ta-
lálkozó Gárdonyban
17 óra, Gárdony, Sport Beach
Péntek:
17 óra: Érkezés, szálláshelyek elfoglalása
21 óra: Közös retrófilmvetítés 
Szombat:
10 óra: Felvonulás a Velencei-tó körül
11 óra: Ügyességi versenyek: sörváltó, sörszlalom, 
vízibicikli-gyorsulás, nyári szánkózás, szépség-
verseny több kategóriában, pörgő-forgó szlalom, 
megfelelő számú jelentkező esetén tájékozódási 
verseny, autós kvíz
18 óra: Eredményhirdetés, majd retródiszkó 
kifulladásig

Nyáresti kórusmuzsika
18 óra, Szent István Művelődési Ház udvara
A Vox Mirabilis Kamarakórus és a pécsi 
Pius-templom kórusa ad hangulatos nyáresti kon-
certet. A Pius-kórus most hangszeres muzsikával 
is megörvendezteti a közönséget. Másnap, szom-
baton a 18 órai szentmisén énekelnek a Ciszter 
templomban, utána rövid koncertet is adnak. 

Július 2.
Ultimate Frizbi Országos Bajnokság 
9 óra, MÁV-pálya
Egész nap két pályán, párhuzamosan zajlanak 
majd a meccsek, a nap végén női kategóriában 
a döntő, open kategóriában pedig az elődöntő 
mérkőzéseken mérik össze erejüket a legjobbak.

Gyerektáborok július 4. és 8. között

Napraforgó Városi Napközis Tábor 2. 
turnus 
Bregyó köz
Színes programokkal várják a székesfe-
hérvári általános iskolák tanulóit.

Honvédelmi sporttábor 
Bregyó köz (régi katonai kollégium)
14-18 éves fiúk és lányok jelentkezését 
várják. A tábor során a bátrabbak megis-
merkedhetnek a katonai élet szépségeivel 
és fáradalmaival.

Nyári tábor a Koronás Parkban 
Koronás Park
A lovagkorral, a királyok legendáival, 
a régi találmányokkal és a kézműves 
mesterségekkel ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők.

Aktívan a neten – napközis tábor 
Fejér Megyei Művelődési Központ–Művé-
szetek Háza
Kiscsoportos internetes-vizuális alkotó-
tábor alsó tagozatos általános iskolások 
számára. 

Kreatív angoltábor 7-12 éves gyerekek-
nek
Katedra Nyelviskola, Székesfehérvár
Játékos nyelvtanulás, élménydús szabad- 
idős programok.

Programozótábor 
Székesfehérvár, Mátyás király krt. 11.
Nyári napközis programozótábor sakk- 
oktatással, szabadtéri programokkal 
általános iskolás gyermekek számára.

Varázslótábor 
Kincses Sziget játszóház
Vidám, kalandos, rejtélyes nyári tábor.

„Gyermekműhely” tábor 10-16 éves korig 
Fehérvári Kézművesek Egyesülete
A kézművesek útmutatása alapján tölt-
hetnek el a gyerekek egy hetet.

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

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

Barokk polgárváros középkori alapokon
18 óra, Országalma
Hol volt a városi piac, hol voltak az első elemi isko-
lák? Hol volt a városi kaloda a XVI-XVII. században? 
Hogyan derült ki az Oskola utca 6. sz. ház középkori 
eredete? Többek között ezekre a kérdésekre is választ 
kaphatnak az érdeklődők.

Július 3.
Herbarius gyógynövénygyűjtő túra
9.12, Csór, Székesfehérvár felőli első buszmegálló
A megközelítés egyénileg történik. A székesfehér-
vári buszpályaudvarról 8.50-kor indul járat az 1-es 
kocsiállásról  Csórra,  ami kb. 9.12-re ér a helyszínre. 
Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. A 
résztvevők gyűjthetnek apróbojtorjánt, orbáncfüvet, 

mezei zsályát, galajt, cickafarkat, kakukkfüvet, 
pemetefüvet. A túra kb. 14 óráig tart.

Gyékény- és csipkekiállítás
11 óra,  Dinnyési Hagyományőrző Központ (Gárdo-
nyi G. u. 25.)
Kovács Tibor gyékénykötő, csipkekészítő munkáiból 
nyílik kiállítás.

Július 4.
Versenyen innen és túl 
19 óra, Krisztus király-templom
A Vox Mirabilis Kamarakórus évadzáró koncertet tart 
a soproni Kórus Spontánusszal.

Július 7.
Gubancoló – nyári fonalas foglalkozás gyerekeknek 
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
A gubancoló kreatív foglalkozásokon fonallal játsza-
nak a gyerekek, közben olyan technikákat sajátítanak 
el, melyek fejlesztik a kézügyességet, a koncentrációt.

Nemzedékek párbeszéde – Karasszon Dezső orgona-
hangversenye 
19.30, Szent Imre-templom
Karasszon Dezső orgonaművész hangversenye a 
Harmonia Albensis templomi hangversenysorozat 
keretein belül. Közreműködik: Karasszon Eszter és 
Karasszon Dénes gordonkaművészek.

Nyáresti vigalom Buch Tiborral 
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Közreműködik: Horváth Elemér hegedűn és Horváth 
Péter zongorán.

 

Sikeresen zárult a Blecha Kft.  2016. június 8-án 
megrendezésre került saját alumímium 
kerítésparkjának megnyitója és bemutatója. Az itt 
kiállított kerítések az Ingrid L. Blecha Ges.m.b.H. több 
mint 20 éves fejlesztéseinek és tapasztalatainak 
eredménye. Az érdeklődőket Beate Heck, az osztrák 
anyacég egyik tulajdonosa - aki maga is aktívan részt 
vesz a profilok fejlesztésében - vezette körbe. Majd ezt 
követően Bernhard Blecha, aki szintén tulajdonsa a 
cégnek praktikus szerelési és kivitelezési tanácsokkal 
látta el a résztvevőket. Rauf Norbert, Daruszentmiklós 
polgármestere is részt vett a rendezvényen, aki 
köszöntő beszédével üdvözölte a jelenlévőket. 
A szakértők által tartott bemutatón, tanácsadáson 
majd az azt követő állófogadáson több cég is 
képviseltette magát. 

A Blecha Kft. egyik nem titkolt célja az ország középső és keleti régiójában is népszerűvé tenni az 
alumínium kerítést, valamint megismertetni a leendő ügyfeleleket az alumínium nyújtotta 
lehetőségekkel. Milyen előnyei vannak egy alumínium kerítésnek?  Más anyagokkal ellentétben 
alumíniumból készült kerítése nem igényel évenkenti ápolást, festést,  ellenáll a viharnak, 
csapadéknak és napsugárzásnak. Nem vetemedik, nem repedezik. 
A Blecha kerítésrendszerek szerelése egyszerű és gyors, a profilok sokféleségük ellenére mégis 
egyszerűen kombinálhatóak egymással. Így mindenki megtalálja a saját izlésének megfelelőt legyen 
szó klasszikus, modern vagy egyedi formákról.   
Termékeinket elsősorban ipari szaküzemek figyelmébe szeretnénk ajánlani, de magánszemélyek 
érdeklődését is várjuk, akiket  kivietelező partnereinkhez tudunk közvetíteni.  
 
A képen balról jobbra: Holzer Krisztina (ügyvezető) Rauf 
Norbert (Polgármester Daruszentmiklós) és Doris 
Haselbacher (ügyvezető) 
 

 
2423 Daruszentmiklós , Blecha utca 0490/5 
hrsz.                    
Tel.: + 36- 25-626-600 
Fax.: + 36- 25-626-700 
http://www.blecha.hu 
 



Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!
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lászló-takács krisztina

Vezet a Szemvezető! Időkapszulába zárt titok

Megtudhatjuk a műtárgy történetét, nagyítások segítségével 
megnézhetjük a részleteit vagy azt, milyen volt a restaurálás 
előtt. De mozgóképből és hanganyagból is informálódhatunk.

Az országban elsőként készült el és vált letölthetővé az Egy-
házmegyei Múzeumban használt látogatói alkalmazás. Ezzel 
a fejlesztéssel új kapuk nyíltak meg mind a múzeum, mind a 
látogatók előtt. A Szemvezető nevet viselő alkalmazás helymeg-
határozás alapján ad többletinformációt a kiállított tárgyakról.

Nem kell mást tennünk, csak rápillantani a 
kijelzőre, ahol azokról a tárgyakról kapunk 
ismeretanyagot, amelyek előtt éppen megállunk. 
Ezt egy nyomkövetőrendszer és egy jól felépített 
információs bázis együttműködésének köszön-
hetjük. A Szemvezető bárki által ingyenesen 
letölthető saját iPhone-ra, de a múzeumban 
kölcsönözhetjük is az alkalmazáshoz szükséges 
iPad-et. Smohay András szerint az alkalmazás 
olyan, mint egy könyv, amely ott nyílik ki, ahol 
éppen szükséges. 
„Szerettük volna megmutatni, hogy annak ellené-
re, hogy kis múzeum vagyunk, tudunk olyan jók, 
ha nem jobbak lenni, mint a külföldi vagy akár a 
magyarországi vezető gyűjtemények. Fontos volt szá-
munkra az is, hogy minél többet adjunk a hozzánk 
látogatóknak, így jött létre ez a helymeghatározáson 
alapuló alkalmazás.” – mondta a múzeumigazga-
tó. 
Magyarországon ez az első ilyen múzeumi rend-
szer, amely túl van a tesztelési időszakon, és a 
gyakorlatban is sikeresen vizsgázott. A tervezés-
nél fontos volt, hogy több generációt is megszó-
lítsanak, és az is szempont volt, hogy letisztult, 
elegáns megoldásokkal ötvözzék az egyházi 
értékeket és a modern technológiát. 
„A gyerekek is könnyedén kezelik az alkalma-
zást. Magam is elcsodálkoztam, amikor teszteltük 
a rendszert, hogy egészen fiatal, alsó tagozatos 

Élethosszig tartó törődés, családias hangulat, 
szeretetteli gondoskodás, páratlan 
természeti környezet.

Életöröm Idősek Otthona és 
Nyugdíjasház / Veszprém

Telefon: 06 88/688-100 
Szeretettel várjuk hívását!

www.eletorom.hu

Legyen otthona az új nyugdíjasházunk! 

Költözzön be
kedvezménnyel  

augusztus 15-ig! 

molnár diána

Időkapszulát találtak a Szent István-székesegyház keresztjében. A Szé-
kesfehérvári Egyházmegye püspöke és Székesfehérvár polgármestere 
kézjegyével ellátott irattal bővítik ki a kordokumentumokat, és helyezik 
vissza az északi tornyot koronázó keresztbe az időkapszulát.

A székesegyház északi homlokzati főpárkányának 
mintegy nyolc méteres szakasza omlott le 2014 nya-
rán, ezért vált szükségessé az épület teljes felújítása. 
A kormányzati, önkormányzati és magántámogatá-
soknak köszönhetően 2015 szeptemberében elkészült 
a tetőszerkezet teljes körű felújítása. 
Idén áprilisban aranyozás céljából leemelték a 
székesegyház északi tornyát koronázó keresztet, 
melynek ürege egy korrodálódott fémhengerben üveg 
időkapszulát rejtett. 1807-ből, 1868-ból illetve 1894-
ből származó kordokumentumokat, emlékiratokat, 
városi közgyűlési határozatot, pénzérméket találtak 
a fellelt időkapszulában. A bazilikán ugyan végeztek 
felújítási munkálatokat az 1930-as, 40-es, 60-as és 
80-as években is, de vélhetően ezekben az években a 
kereszthez nem nyúltak, így a 20. századi rekonstruk-
ciók dokumentumait nem találták az időkapszulában. 
A feltárt dokumentumok eredeti példányát digitalizál-
ták, az 1807-es kéziratokon állagmegóvási munkákat 
végeznek, s a most zajló felújításra emlékező irattal 
együtt az eredeti formában helyezik vissza a kereszt-
be. Az időkapszulába helyezik még a rekonstrukció-
ban résztvevők nevét, az egyházmegye papságának 
valamint az Egyházmegyei Hivatal tisztviselőinek 
listáját, Magyarország állami vezetői és a fehérvári 
önkormányzati tisztviselők névsorát valamint a Fejér 
Megyei Közgyűlés, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
és a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetőinek nevét, 
illetve jelenleg használatos pénzérméket is. A keresz-
tet az időkapszulával együtt július elsején, pénteken 
emelik vissza a székesegyház északi tornyára.

gyerekek magától értetődően tudták alkalmazni 
ezeket a szerkezeteket.” – mesélte Spányi Antal az 
alkalmazást bemutató tájékoztatón. A megyés 
püspök azt is elárulta, hogy a Szemvezető csak 
az első lépés a modern kommunikációs techni-
kák alkalmazásában: a következő lépés az And-
roid-verzió kiépítése. Ezt követően a fehérvári 
templomokba is bekerül az alkalmazás, sőt a 
megújuló püspöki kertet is végig lehet majd vele 
járni.
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. ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• PÁLYAGONDNOK

• LAKATOS
• FESTŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Az angyalok is esznek babot

„Mi ez, hagymás bab? Nem, krumplis hal!”

Huszár „Pöri” Zoltán a hagymás babbal sem 
vallott szégyent

Vakler lajos

Ha igazak a híradások, Bud Spencer családja 
körében, a maga végtelenül egyszerű és 
emberi módján egyetlen szóval búcsúzott a 
földi léttől: „köszönöm!”

Hiszem, hogy így volt, mert az 
ő végtelenül szeretni való lénye, 
békét akaró, alázatos, két ember- 
öltőn át tartó igazmondó törek-
vése csak ilyen gyengéd búcsút 
adhatott a maradóknak. Az én 
korosztályom még figyelt a híradá-
sokra, s tudta, hogy ez a nagyda-
rab, dörmögő, pofonosztó ikon 
tőről metszett nápolyi srácként, a 
dallamos Carlo Pedersoli névre ke-
resztelve fényes sikereket aratott a 
medencében világszerte ismert és 
elismert úszóként, később az olasz 
vízilabda-válogatott tagjaként. 
Hogy mást ne mondjak, Kárpáti 
Gyurika, háromszoros olimpiai 
bajnok pólósunk is barátjaként 
tekintett a halhatatlannak hitt, 
kedves srácra. 
A sportolói pályafutását követően 
számára nem a nihil jött, hanem a 
kihívás. Tőle nem kellett megkér-
dezni, mi leszel, ha nagy leszel 
– hiszen nagy volt, nagyon nagy 
– mert tudta, hogy színész lesz. 
Nevet is választott sebtiben: két 
kedvence, a Budweiser és Spencer 
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Rómában, Nápolyban, Firenzében 
Bud Spencerre emlékezve. És hogy 
miért nem lepődtem meg ked-
den délelőtt, amikor Hagymásy 
András, a Fehérvár Médiacentrum 
igazgatója e-mail-ben kért ben-
nünket a belső levelezőrendsze-
ren, hogy közös hagymásbab-fő-
zéssel emlékezzünk a könnyű 
filmek műfajának emblematikus 
alakjára. 
„Bud Spencer alkotásai talán nem 
tartoznak a filmművészet csúcsához, 
de a szórakoztató műfajban kiemelke-
dőt alkotott. Olyan szerethető, kedves 
ember volt, akire jó visszaemlékezni. 
Ezért gondoltam, hogy a Fehérvár 
Médiacentrum tartson egy emlék-
napot. A Vörösmarty Rádióban két 
teljes órát szenteltünk Bud Spencer-
nek, az udvaron pedig elkészítettük 
kedvenc ételét, a hagymás babot.” – 
mondta Hagymásy András.
A gondolatot tehát felhívás, majd 
tett követte, s tekintve, hogy 
Huszár „Pöri” Zoltán, lapunk tör-
delője személyében minden idők 
egyik legjobb szakácsa is a csapat 
tagja, gyorsan eldőlt, ki készíti 
el nagyétkű barátunk kedvenc 
eledelét. A recept egyébiránt rém 
egyszerű, tehát közkincs. Nem 
kell hozzá más, mint hagyma, bab, 
szalonna, só, bors, rozmaring és 
persze a barátság. A Seriff pedig 

az égből – talán Bujtor Istvánnal 
együtt – letekintett, s azt mondta 
kedvesen dörmögve: „Mondtam, 
hogy az angyalok is esznek babot!”

Tracy után Bud Spencer lett. A 
többi már minden mozilátogató, 
filmszerető ember számára tudott. 
A fenti bevezető talán rávilágított 
arra, miért is álltak kígyózó sorok 
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„Otthon tizenkilencen voltunk gyerekek, s bizony 
rohanni kellett, hogy amikor asztalhoz érünk, ta-
láljunk legalább egy falatot! – nem csoda, hogy 
olyan gyorsan tudott futni Wilma Rudolph...

A vízilabda óriása: Gyarmati Dezső öt 
olimpián vett részt, három aranyérmet nyert 
ezeken, a harmadikat Tokióban

Japán újjászületésének szimbóluma: a tokiói lángot meggyújtó Szakai Josinori 1945. augusztus 
6-án, az atombomba ledobása napján született Hiroshimában

somos zoltán

Ókori és modern kulisszák között
Az olimpiák története – 12. rész

Róma
Az ókor díszletei ismét élettel teltek meg, de ezúttal 
nem a bölcső, Athén, hanem a másik hajdani nagy 
birodalom szíve, Róma adott otthont a XVII. nyári 
olimpiának, 1960-ban.

Ahogy a görögök, úgy Róma is joggal 
tartott számot arra, hogy rendezője 
legyen az ókori eszme újkori meg-
jelenését szimbolizáló olimpiának. 

Határtalanul Horvátországban
A Határtalanul! pályázat keretében a 
székesfehérvári Tóvárosi Általános Is-
kola hetedikesei ( 80 diák) „A magyar 
történelmi és kulturális kincsek nyo-
mában Délvidéken” címmel, Horvát-
ország magyarlakta területein kirándu-
láson vett részt. 
Kirándulásunk célja az volt, hogy meg-
ismerkedjünk a dél-baranyai magyar-
ság életével, kultúrájával, történelmével. 
Kirándulásunkon felkerestük a laskói 
magyar iskolát, műsort adtunk elő, ál-
talunk készített ajándékokkal kedves-
kedtünk a gyerekeknek. Megtekintet-
tük színvonalas népzenei műsorukat. 
Jártunk a Dráva-parti Kiskőszegen. 

Megismerkedtünk Eszék városával, 
sétát tettünk a Kopácsi-réten. Uta-
zásunk során eljutottunk Fiuméba és 
Abbáziába is. A Nemzeti Összetarto-
zás Napját Csáktornyán ünnepeltük, 
Zrínyi Miklós szobránál. Megálltunk 
Zrínyifalván is.
Négy tartalmas napot töltöttünk Hor-
vátországban.

Az olimpiára időzítették a 300 kilométeres sebességre képes szupervasút, a Sinkanszen első, 
Tokió és Oszaka közötti vonalának átadását

Ennek megfelelően már egészen korán, 
1908-ban rendezhetett volna, ám 
akkor a Vezúv kitörése okozta károk 
helyreállítása fontosabb volt, és végül 
London fogadta a játékokat. 1955-ben 
aztán ismét úgy döntött a NOB, hogy 
Róma rendezhet, és 1960-ban nyolc-
vanhárom nemzet ötezer-háromszáznál 
is több sportolója vonult fel a csodás 
díszletek között. Olyan helyszíneken 
versenyeztek, mint Caracalla fürdője, 
a Maxentius-bazilika, vagy Constan-
tinus diadalíve, amely a maratonfutás 
céljaként szolgált.
Ez az olimpia külsőségeiben, nagy-
ságában már közel volt ahhoz, amit 
a legmodernebb korban látunk. A 
televízió közvetítése révén az egész 
világ figyelemmel kísérte a játékokat, 
első ízben Magyarországon is. Nem 
mondhatni, hogy monumentális stáb 
vonult fel, hiszen csak Vitray Tamás 
közvetített a helyszínről. Sajnos akkori-

ban még nem állt rendelkezésre a rög-
zítéshez szükséges technika, így nem 
maradtak fenn a képes tudósítások, 
pedig magyar sikerekről is beszámolha-
tott a sporttelevíziózás hazai úttörője. 
Igaz, a Melbourne-t követő exodus 
alaposan megtépázta a magyar sportot, 
így is maradtak világklasszisaink, 
akik először vagy sokadszor bizonyí-
tották tehetségüket. Az élre Gerevich 
Aladár kívánkozik, aki Rómában már 
hatodik olimpiáján indult, és 1932-től(!) 
kezdődően mindegyiken nyert arany-
érmet. Az örök városban a hetediket, 
a kardcsapat tagjaként. A verhetetlen 
magyar kardozók zsinórban hetedszer 
állhattak a dobogó tetejére! Kárpáti Ru-
dolf egyéniben is megvédte címét. Már 
hagyományosan örülhettünk ökölvívó-
aranynak is, ezúttal Török Gyulának 
köszönhetően, és Parti János révén 
kajak-kenu sikereink is folytatódtak. 
Először dupláztak viszont öttusázó-
ink, hiszen Németh Ferenc egyéniben 
győzött, a Balczó András, Nagy Imre, 
Németh Ferenc trió pedig csapatban.
És voltak persze egyéb hősei is a csodás 
római olimpiának, így a „fekete gazel-
la”, vagyis Wilma Rudolphe, az első fu-
tónő, aki egy olimpián három aranyér-
met nyert. Feltűntek Afrika új sztárjai, 
a szó szerint utolérhetetlen hosszútáv-
futók, közülük az etióp császár testőre, 
Abebe Bikila nyerte a maratonfutást. És 
olimpiai bajnok lett egy roppant maga-
biztos, könnyedén bokszoló amerikai 
fiatalember, akit Classius Clay néven 
szólítottak a szorítóba. Idén búcsúzott 
tőle a világ, már Muhammad Aliként. 
A játékok programján csupa ma is ott 
szereplő sportágat találunk, köztük a 
gyeplabdát, melynek döntőjében India 
kikapott Pakisztántól. Mintha a magyar 
kardot fosztották volna meg fényétől: 
az előző hét olimpiát India nyerte.

Tokió
Hogy Ázsiába is eljut az olimpia, nem lehetett 
kérdés, ahogy az sem, hogy a földrész gazdasági 
hatalma, a világháború után addigra talpra álló 
és megerősödő Japán lesz a „kiválasztott”. Ennek 
megfelelően a XVIII. nyári olimpiát Tokió rendezte 
1964-ben.

Ha Róma és Athén az ókort megidéző 
lenyűgöző környezettel és hangu-
lattal, akkor Japán a legmodernebb 

technikával és épületekkel volt méltó 
egy olimpia megrendezésére. Tovább 
nőtt a résztvevő nemzetek száma, már 
közelített a százhoz: kilencvenhárom 
országból érkezett a versenyzősereg. 
Pedig a kommunista világ két erős 
bástyája, Kína és a Német Demokrati-

kus köztársaság politikai okokból távol 
maradt. De voltak újabb debütálók, 
köztük kilenc afrikai ország. A fekete 
kontinenst kicsit későn ugyan, de végre 
meghódította az olimpia!
Az éremtáblázaton természetesen javá-
ban „dúlt a hidegháború”: a harminchat 
aranyat begyűjtő amerikaiak ezúttal 
lefőzték a harminccal záró szovjeteket, 
igaz, az összes érmet számolva az utób-
biak nyertek 96-90-re. Az amcsik főleg 
atlétikában jeleskedtek, ezúttal utoljára 

salakos futópályán. A rekortánkorszak 
előtt azért még dobtak egy nagyot, hi-
szen Bob Hayes az emberiség történeté-
ben először futotta kerek tíz másodperc 
alatt a száz métert. Persze a szovjetek 
is hoztak legendát az olimpiára: Larisza 
Latinyina Tokióban tornázott utoljára, s 
búcsúzóul még szerzett arany, ezüst és 
bronzéremből is kettőt. Ő volt a világ 
legeredményesebb olimpikonja tizeny-
nyolc éremmel – egészen a legutóbbi, 
londoni játékokig, ahol megelőzte 
Michael Phelps. Csak hogy tovább 
folytatódjon az amerikai-orosz virtuális 
küzdelem…
Nekünk magyaroknak több babér ter-
mett a távoli Ázsiában, mint Rómában. 
Kardozóink csodás hagyományát Pézsa 
Tibor ápolta tovább – igaz, csapatban 
1928 óta először nem mi örülhettünk. 
Egyéb csapataink viszont remekeltek, 
hiszen női tőrben (ahol egyéniben 
Rejtő Ildikó nyert) és férfi párbajtőrben 
is a magyar Himnuszt játszották el az 
eredményhirdetésnél. És vízilabdában 
valamint futballban is mi voltunk a 
császárok, bár Japánban ezzel nem így 
illett dicsekedni. Öttusában nem in-
dulhatott a világbajnok Balczó András, 
de nélküle is született magyar arany, 
a későbbi sikerkapitány, Török Ferenc 
révén. A sportlövő Hammerl László 
ugyanezt a pályát járta be: olimpiai 
bajnokból bajnokok edzője lett. Birkó-
zásban két nagy legendánk ért célba: az 
őstehetség Kozma István mellett végre 
aranyat akasztottak Polyák Imre nyaká-
ba. Ha valaki, ő megérdemelte: előzőleg 
három olimpián volt második.
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somos zoltán

A siker öröme és terhe

Nem tudom, egyforma és őszinte-e az 
öröm mindenhol. Mármint a futballszak-
mán belül. Mert a szurkolók eufóriáját 
aligha kérdőjelezi meg bárki, aki látott pár 
képkockát a magyar válogatott Eb-mecs-
cseiről vagy a hazaérkezésről. De akik a 
magyar fociban (és abból) élnek, azoknak 
valóban kalapot kellene dobálniuk, mert a 
német edző vezette válogatott most aztán 
tényleg ernyőt tart a még mindig elég 
viharvert sportág fölé. Fontos és nagy 
dolgok történnek a magyar labdarúgás-
ban. De hogy a most nagyszerűen szerep-
lő nemzeti csapat mögött hol van a valódi 
utánpótlás, hol vannak a tehetségeket idő-
ben felfedező, képző, majd a felnőtt fut-
ballig elvezető szakemberek, az legalábbis 
kérdéses. Stadionok lesznek – rendben 
van – csak legyen bennük játékos is, a kor 
kihívásainak megfelelő! Hogy legalább 
egy válogatott keretnyi reménységünk 
mindig akadjon, esetleg pár klub is, amely 
eljut a nemzetközi középmezőnyig. 
„A magyar edzői kar szemen köpése” 
– háborgott valaki a Németországból ha-
zahívott Dárdai Pál kinevezésekor, most 
pedig mindenki ünnepel egy született 
németet. Ha mégsem őszintén, az csak 
azért lehet, mert a siker az elvárásokat is 
növeli – azoknak pedig már eddig sem na-
gyon tudott megfelelni a szegény, szemen 
köpött magyar szakma...

Pályán a Vidi!

Henning Berg, a Vidi vezetőedzője (jobbra) biztos továbbjutást vár csapatától, Kovács István (balra) pedig tudja: a párharcban a fehérvári játéko-
soknak van több veszítenivalójuk

németh zoltán

Gyorsan elérkezett a szezonrajt a Videoton 
számára: a csapat június utolsó napján az 
Európa Liga első selejtezőkörével megkezdi a 
2016/2017-es szezont. A moldáv Zaria Bălți 
elleni meccsen a válogatottal az Eb-n szerepelt 
Juhász Roland és Lang Ádám még nem lesz 
ott, ám a piros-kékek nélkülük is esélyesként 
várják a párharc első felvonását.

A Zaria Bălți a moldáv bajnokság leg-
utóbbi kiírásában a negyedik helyen 
végzett, ám nem ezzel az eredménnyel 
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Fehérvári sikerek KaposváronJól szerepeltek a karatésok

Négy aranyérem, egy ezüstérem

Rajtra  készen! Igazán összetartó egyesület az Alba Triatlon: depózni is együtt megy a csapat.

Ismét Szentes adott otthont a II. All Kyokushin Karate World Tournament elnevezésű utánpót-
lás-világversenynek a hétvégén. A Fehérvár Karateakadémia mind a hat versenyzője dobogóra 
állhatott, a csapat mérlege egy arany-, két ezüst- és három bronzérem lett.                             K. T.

A Városháza Dísztermében köszöntötték csütörtökön délután az Országos Diákolimpia döntőjé-
be jutott székesfehérvári intézmények csapatait. A 2015/2016-os tanévben számos szép sikert 
értek el a korosztályos megmérettetéseken a fehérvári fiatalok. Az eseményen jelen voltak a 
testnevelő tanárok, a szakedzők, a versenyzők és a szülők is.                                                    L. T. K.

kaiser tamás

A hétvégén a nagyatádi ironman távú eXtreme-
man verseny második felvezető állomásaként 
rendeztek triatlonversenyt Kaposváron. Az Alba 
Triatlon SE ezúttal több mint tíz versenyzővel 
állt rajthoz a 750 méter úszásból, húsz kilomé-
ter kerékpározásból és öt kilométer futásból 
álló sprinttávú versenyen.

A Deseda-tóban rendezett úszást 
a hölgyeknél a korábbi öttusázó 
Slett Emese nyerte, aki ráadásul 
abszolútban is a másodikként jött 
ki a vízből. A kerékpározással még 
most ismerkedő Slett a második 
számban is jól tartotta magát, tíz 
kilométernél még egy bolyban volt 
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a legjobb albás férfi versenyző-
vel, Skoff Gáborral. Emese kitett 
magáért a futópályán is, és végül az 
abszolút második helyen ért célba 
élete harmadik triatlonversenyén. 
Slett mögött a szintén fehérvári 
Horváth Petra lett az abszolút har-
madik. Kaminszky Wanda ötödik, 
Szőke Mariann hetedik lett, de 
mindhárman bezsebelték kategóri-
ájuk aranyérmét.
Skoff Gábor jó futásának is 
köszönhetően abszolútban tizen-
hatodik lett, míg korosztályában 
bronzérmet szerzett. De Deák 
Zoltán összesített huszonkettedik 
helyezése és kategória-bronzérme 
is megsüvegelendő teljesítmény.

képesek leszünk menet közben alkal-
mazkodni az új helyzethez. A csapat 
taktikájáról és a játékrendszerünkről 
egyelőre nem beszélnék. Szeretnénk 
azonban itthon is és idegenben is jól sze-
repelni. A lehető legjobb persze az lenne, 
ha mindkét meccsünket jó játékkal meg-
nyernénk. A legfontosabb a továbbjutás, 
és amennyiben a csapat a maximumot 
nyújtja, ezzel nem lehet gondunk!”
A Videoton FC–Zaria Bălți Európa 
Liga selejtező mérkőzés június 
30-án 18 órakor kezdődik a felcsúti 
Pancho Arénában.

kvalifikálta magát az Európa Liga se-
lejtezőjébe – a gárda megnyerte hazája 
kupaküzdelmeit. A Zaria mégis edzőt 
váltott a nyáron, a hazájában elismert 
szakemberként számon tartott Vlad 
Goian vette át a gárdát. 
A Vidi szintén új vezetőedzője, 
Henning Berg ezzel együtt is biztos 
továbbjutást vár csapatától: „Igyekez-
tünk minél jobban feltérképezni ellenfe-
lünket, viszont elképzelhető, hogy más 
játékrendszerben fognak szerepelni, mint 
a legutóbbi szezonban. Elég rugalmasak 
vagyunk, és ha ez beigazolódik, akkor 
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Papp	Gyöngyi

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Boda Kriszta

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Angyal	Zoltán

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05	 Köztér	–	ismétlés	
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Lukácsy	József

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10	 Kincsesláda	–	ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Tóth Tamás

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Virtuózok	

Székesfehérváron	2015
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Rovó Tamás

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)
20:40	 Táncdalfesztivál	az	Alba	

Regia	Sportcsarnokban
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 7. 3. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Rovó Tamás

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Papp	Gyöngyi

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Boda Kriszta

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00	 Köztér	–	ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából
13:50	 Kontinensünk	és	

a	migráció
15:05	 Vörös	Tamás	–	Bass	

Show 1. rész 
16:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Angyal	Zoltán

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Lukácsy	József

17:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra. Vendég: 
Németh Ádám

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)	
20:50	 Kunszentmártontól	

Budaörsig	–	Szabó	Gyula,	
a Nemzet Színésze

22:00 A hét hírei 
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 7. 4. Hétfő

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

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20	 Üzleti	negyed	
10:50 A Fehérvár Tv 

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	
Petra. Vendég: 
Németh Ádám 

17:00	 Üzleti	negyed	
17:30 A Fehérvár Tv 

archívumából
17:50 Napi színes

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Fésűs	Irén
18:30 A Fehérvár Tv 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Igazságszolgáltatás	az	

alaptörvény	tükrében	I.	
21:20 Vershúron 2015
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:05 Képes hírek

2016. 7. 5. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Fésűs	Irén

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Tóth	István

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	

magazin 
20:15 Hírek
20:20 Fehérváron a 

Gutenberg-Galaxis	–	
87.	Ünnepi	Könyvhét

21:05	 A	tánc	világnapja	2016
22:35 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:20 Képes hírek

2016. 7. 6. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Tóth	István

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Turbók	János

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 III.	Fricsay	Richárd	

Katonazenekari Fesztivál
21:30	 Pálosfalvi	Brúnó	–	

Élni a bátrak életét
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 7. 7. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Turbók	János

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán.	Vendég:	
Gyulai	Márton

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár Szépe 2015
22:15 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:00 Képes hírek

2016. 7. 8. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10.00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Somos	
Zoltán.	Vendég:	
Gyulai	Márton

17:00	 Együtt	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Grenyovszky	Károly

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	 Igazságszolgáltatás	az	

alaptörvény	tükrében	II.
21:15	 Vértes	vitéz	–	Vizi	László	

Tamás	előadása
22:05 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
22:50	 Köztér	–	ismétlés	
23:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 7. 18.05 Fehérvári beszélgetések – Somos Zoltán vendége Gyulai Márton

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. július 2-től július 8-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 7. 2. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Vesztegzár a 
Grand Hotelben

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A műsorvezető: 
Horváth-Winter Diána.

 Műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp 

09:10 Vidám nyári szombat 
délelőtt Diával

11:10 Gasztroóra. Vendég: 
Kurucz Tünde

12:10 Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

18:00 Sportösszefoglaló
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival.
 Közeleg a  parlagfűszezon. 

Vendég: Dr. Weixl 
Várhegyi László orvos, 
mérnök, fitoterapeuta

20:30 Portré: Szentes 
Kata szilikátipari 
porcelántervező

2016. 7. 3. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 

közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla.
 Műsorajánló, hosszú 

távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
horoszkóp, kalendárium, 
névnapok, lottószámok, 
programajánló

09:10 Természetesen 
egészségesen – 
Strandbetegségek. 
Vendég: Supliczné Tóth 
Mária egészségtantanár, 
táplálkozástudományi 
szakember

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA) 

11:10 Katolikus gondolatok. 
Vendég: Tóth Tamás 
esperes, plébános

12:10 Asztrológia. Vendég: 
Papp Gyöngyi

13:10 Házitündér – háztartási 
műsor. Vendég: 
Boda Kriszta

14:10 Termékenységtudat. 
III. rész. Vendég: 
Cserháti Herold Janka, 
Séllei Györgyi

14:30 A katonai konyhától  
Brüsszelig. Vendég: 
Grenyobszky Károly

15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató 

16:10 Vörösmarty kocka 
– Informatika. 
Műsorvezető: Barabás 
Ferenc, Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

17:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 A természettudományok 
magyarázata. Vendég: 
Drimus Gábor grafikus

20:00 Ólomkatonák. Vendég: 

Marcel Kolos
21:00 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 4. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő 
Jenő: Vesztegzár a 
Grand Hotelben

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Jóban-rockban. 
Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 A kínai-pakisztáni határ 
hegycsúcsa. Vendég: 
Suhajda Szilárd

 Portré: dr. Janka Ferenc 
teológiai szakember

21:00 Hangoskönyv: Karl 
May: Winnetou

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 5. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Örkény 
István: Egypercesek

06:00  Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Sasvári Csilla.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Érdekességek, 
napi téma

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Portré: Csizmadi 

Gergely
20:00  A megalkuvás. Vendég: 

Fischer Imre pszihológus
21:00 Hangoskönyv: Karl 

May: Winnetou
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin

2016. 7. 6. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Örkény 

István: Egypercesek
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt. 

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Az érszűkület terjedése. 

Vendég: dr. Mikola 
József érsebész

20:00 Aranyozott parancsikon. 
Vendég: Balajthy 
Ferenc költő

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

2016. 7. 7. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény 

István: Egypercesek
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: 
Dr. Lorászkó Gábor 
állatorvos

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács 
Krisztina szerkesztő

13:10 Hivatali óra 
14:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival. 
 Gyakorlati tanácsok 

szülőknek. Vendég: 
Dr. Csomai Zita orvos-
természetgyógyász

20:00 Pilates. Vendég: 
Hegedűs Ágota

20:30 A hűtlenség. Vendég: 
Papp Csilla coach, 
lélekgyógyász

21:00 Hangoskönyv: Bagdy 
Emőke: Pszichofitness

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 8. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Örkény 
István: Egypercesek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

08:40 Bűnesetek, felhívások a 
rendőrségtől. Vendég: 
Kiss Z. Edward őrnagy

09:10 Munkaügyi témák. 
Vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia coach

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihályi Gyula 

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Irodalomról. Vendég: 
Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 Portré: Stancsics 
Erzsébet író, költő

20:00 Portré: Kerkay Ákos
21:00 Hangoskönyv: Bagdy 

Emőke: Pszichofitness
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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


