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Választókerületi programok
Fogadóóra
Deák Lajosné
Fogadóórát tart Deák Lajosné
önkormányzati képviselő július
11-én, hétfőn 17 órától a Királykút Emlékházban.
A 11-es számú választókörzet önkormányzati képviselője 19 óráig
várja a Királykút Emlékházban, a
Mikszáth Kálmán utca 25. szám
alatt a körzetben élőket.

Együttműködés Veszprém
megyével
Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kara július 4-én, hétfőn újabb stratégiai együttműködési megállapodást
kötött, ezúttal a Veszprém Megyei
Kereskedelmi és Iparkamarával. A
megállapodás olyan együttműködést
jelent, amelynek célja a képző intézmények valamint a gazdasági szereplők
közötti összhang megteremtése, ezúttal
a műszaki, informatikai, természettudományi és gazdaságtudományi
szakterületeken.
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Diplomaosztó az Óbudai Egyetemen
Vakler Lajos, Szabó Petra
Ünnepélyes keretek között adták át az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának
diplomáit, s köszöntötték azokat is ,akik a
korábbi időszakban öregbítették az intézmény
hírnevét.

A 2014 júliusában átalakult
intézmény Mérnöki Intézetében
villamosmérnöki, mechatronikai,
műszaki-gazdasági, míg a Geoinformatikai Intézetben földmérői,
térképészeti és geoinformatikai
felsőfokú képzést kaphatnak a
hallgatók – hangsúlyozta ünnepi
köszöntőjében Györök György
dékán: „Ezen a napon nemcsak
nappali diplomákat osztunk, hanem
arany és ezüstdiplomákat is. Negyven évvel ezelőtt végzett hallgatók is
diplomát kapnak, ez mindennél jobban
bizonyítja a műszaki felsőoktatás
létjogosultságát Székesfehérváron. Az
önkormányzattal és a székesfehérvári
vállalatokkal kötött megállapodásaink
olyan jövőképet mutatnak a karnak,
amely a felsőoktatás naprakészségét
valószínűsíti, egyben egyetemi beágyazottságot a versenyszférába.”
Mészáros Attila alpolgármester az
ünnepségen kiemelte az önkormányzat és az egyetem stratégiai
megállapodásának fontosságát:
„Nagyon sokat köszönhetünk az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki

Fotó: Varjú Zoltán

Út- és járdafelújítás a Felsővárosban

A második szakasszal befejeződött a járdafelújítás a felsővárosi Szövetség utcában. Földi Zoltán, a városrész önkormányzati képviselője lapunknak elmondta, hogy már az Attila utcában
is elkezdődött az út- és járdafelújítás a Berényi út-Koppány utca közötti szakaszon. Várhatóan
augusztus végén már birtokba is vehetik a közlekedők.

Fotó: Bácskai Gergely

A szomszéd kertjénél is zöldebb lesz
A képen éppen az
egyik pingpongasztal
alatti szilárd burkolat
szegélyezését kezdik a
szakemberek a Toronysor
mögötti sétányon. Tóváros
legnagyobb zöldterülete újul meg ezekben a
hetekben – tudtuk meg
Mészáros Attila önkormányzati képviselőtől.
A több mint ötvenmillió
forintos beruházás már
elkezdődött: a közösségi
terek fejlesztése mellett
kiépül a közvilágítás, és
fákat, bokrokat is ültetnek
az újrafüvesített nagy
parkba.

Fotó: Simon Erika

FehérVár

2

A szívből jövő mosoly, a jól elvégzett munka eredménye

Karának, hiszen kettős cél fogalmazódott meg, amikor a város elkötelezte
magát az egyetem fejlesztése mellett.
Egyrészt nagyon fontos, hogy az
itt lévő cégeknek, melyek komoly
munkaerőhiánnyal küzdenek, komoly

segítséget adhatnak az egyetemen
végzett szakemberek. Másrészt nagyon
fontos, hogy az itt középiskolát végző
fiataloknak helyben tudjunk biztosítani diplomát, és erre az Alba Regia
Műszaki Kar tökéletesen alkalmas.”
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Válságban a tejágazat

Vakler Lajos

Válságban van a magyar tejtermelő gazdaságok
zöme, a nyers tej ára történelmi mélypontra
zuhant. A gazdák attól tartanak, az ágazat menthetetlen uniós és kormányzati segítség nélkül.

Fotó: Simon Erika

Nőttek az elmúlt időszakban a felvásárlási árak, a termelők mégsem
dőlhetnek hátra. Csökkent ugyan
a dobozos UHT-tejek importja, de
mindez csak csepp a tejtengerben,
hiszen továbbra is olyan mélységeket él meg az ágazat, ami teljesen
ellehetetleníti a gazdákat.
Mélykúti Tibor, a Tej Terméktanács
társelnökeként illetve az Alföldi Tej
igazgatójaként nem táplál illúziókat: „Sajnos a nyers tej felvásárlási
ára az elmúlt évben folyamatosan
csökken. 2015-ben az előző évhez
képest 28 százalékkal csökkent az ár,
idén ez tovább folytatódott, újabb
16 százalékkal kevesebb pénz jut a
gazdáknak. Július 15-én Brüsszelben
egy miniszteri értekezlet lesz, ahol azt
a célt fogalmazzák meg a szaktárcák
vezetői, hogy önkorlátozást vezessenek
be az unió országaiban. Ha ez megtörténik, nagyon komoly tejhiányok is
kialakulhatnak, akár hazánkban is.”
A szakemberek attól tartanak, ez a
korlátozás tovább mélyíti a szakadékot a magyar és az uniós gazdák
között, hiszen itthon beláthatatlan
következményei lehetnek a csökkentésnek.

Számbavétel

A jó minőségű tejnek feldolgozva lenne piaca

„Mi ezt a lépést ellenezzük – hangsúlyozza Mélykúti Tibor – mert lassan
mi is kénytelenek vagyunk a holland
szemlélettel élni, mely szerint ha jó a
nyers tej felvásárlási ára, akkor több
tejet kell termelni, ha pedig rossz, akkor még többet. Amennyiben ugyanis
a termelők csökkentik a tej volumenét,
akkor az általános költségeiket nem
tudják fedezni, akkor sem, ha kapnak

némi támogatást az uniótól. Megoldást csak az új piacok megjelenése
jelenthetne, ha a nyers tejet magas
hozzáadott értékű termékké dolgozzuk
fel. Ha az itthon előállított, kiváló minőségű nyers tejből költséghatékony,
modern üzemekben prémium minőségű terméket állítunk elő, nemhogy
csökkenteni kellene a termelést, hanem
megduplázhatnánk.”

A Szentlélek temető negyedszázada

Vakler Lajos

Vargha Tamás, a Honvédelmi
Minisztérium miniszterhelyettese
a kegyelet és a felelősség mindennapi gyakorlatának fontosságáról,
természetes voltáról emlékezett
történelmi visszatekintésében:
„Imádkozunk és emlékezünk. Emlékezünk a huszonöt évvel ezelőtti
felszentelésre, német bajtársainkra
és mindazokra, akik segítettek abban,
hogy hőseink méltó nyughelyre
találjanak. Anyák siratták őket,
özvegyek és gyermekek hiába várták
hazatértüket. A hazát, szülőföldjüket
védték, idegen érdekek, idegen eszmék
küldték harcba őket, hogy idegen
földön ellenségként essenek el. Emberek voltak, katonák, akik elhulltak a
harcban, áldozatul esve a kíméletlen
sorsnak.”
Heinz-Peter Behr, Németország
budapesti nagykövete köszöntőbeszédében a történelmi múlt
felelősségteljes feldolgozásának
igényét, a béke fenntartásának
fontosságát emelte ki: „Bár a sírok
nem tudnak beszélni, mégis több
üzenetet hordoznak magukban, mint
gondolnánk. Sok mindent szimbolizálnak, és éppen a háborús sírok komoly
figyelmeztetést jelentenek a jövőre

Fotó: Simon Erika

Huszonöt éve avatták fel és szentelték be a
Szentlélek katonatemetőt. A héten pedig a
Honvédelmi Minisztérium, Székesfehérvár
önkormányzata és a Német Hadisírgondozó
Népi Szövetség szervezésében a felújított
kegyhelyen emlékeztek a német és magyar
áldozatokra.

A huszonöt éves Szentlélek temetőre emlékeztek

vonatkozóan. Arra figyelmeztetnek
bennünket, hogy mivel tartozunk
azoknak, akik itt vannak eltemetve,
függetlenül a nemzetiségüktől. Ezek

a sírok figyelmeztetnek bennünket
arra a felelősségünkre, hogy mindent
megtegyünk a békés jövőbeli együttélés érdekében.”

Egy nagyon is feszülő ívre hívom fel a figyelmet. Turisztikai
szakembereink mindent megtesznek azért, hogy Székesfehérvár, mint ősi koronázóváros
visszakerüljön az őt megillető
helyre, hiszen a poros mezőváros jellegét hangsúlyozó, abban
valamilyen szinten érdekelt
kultúrcsinovnyikok ezt erősítették vagy negyven évig. Tudjuk,
hogy akkoriban jószerivel csak
rafinált nyomkövető eszközökkel lehetett megszámlálni és
megtalálni a térképen rendezvényeinket. Többnyire csalódnunk kellett, április négyről
szólt az ének, a kommunista
ifjak indultak, mert bennük volt
apáik reménye. A munka hadának lépte dobogott, s még nem
volt valós látomás a most. Érdemes megnézni áldott emlékű
Kabáczy Szilárd és Őri Tóth
István fotóit, milyen is volt a
maga szürkeségében otthonunk,
a mi városunk, s milyen most.
Erre fel mostanság, amikor
programszervezőink igencsak
kitesznek magukért, s egyre több színvonalas, szemet
gyönyörködtető vagy éppenséggel a maga egyszerűségében szeretetreméltó műsorral
örvendeztetnek meg bennünket
a belvárosban, egyre több a
zsörtölődő, rosszindulatú, halkan vagy éppenséggel hangosan
kiáltó szó a csendért. Mert a
csend, a nyugalom jár, mondja a
belvárosi tanácsi bérlakásához
fillérekért hozzájutó joviális
úr, s felcsattan, mikor azt
javaslom, hogy ha már csendre vágyik, a koncertek ideje
alatt sétáljon egyet, mondjuk a
Pentelei parkerdőben, arrafelé
a nyugalom járja ilyentájt.
Legyintve elvonul, dörmög
valamit a bizalom elvéről. Néhány nappal később megtudom,
beadványt fogalmazott meg a
csendzavarás okán. Lelke rajta,
gondoltam. Ettől még a lakosok
zöme kiválóan érezheti magát,
hiszen pénteken, szombaton és
vasárnap este láthatjuk és hallhatjuk a dzsessz- és a popdalok
legendáit, a tehetséges fiatalokat. Tesszük ezt – akármerre
nézek – jókedvűen, mosolyogva,
tapsra kész kezekkel, nyitott
szívvel.
Itt akár véget is érhetne a
történet, ha nincs a szombati
csattanó. Aznap este, a fellépő Mária Vista Social Club
tagjaival készített interjúm után
szokásom szerint leültem a padra, hogy élvezzem a kalotaszegi
népzenéből táplálkozó kiváló
együttes dalait, és felpillantván
azt látom, hogy az én rosszkedvű, idősödő, joviális „barátom”
az ablakából érdeklődéssel,
mi több, jókedvűen hallgatja a
zenét. Egy-nulla a programszervezők javára, s hol van még a
meccs vége!
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Da Vinci hangja

Vakler Lajos

Sławomir Zubrzycki több mint húsz
esztendeje aktív zongoraművész.
Érdeklődése a különlegességek,
a régi hangszerek iránt nem új keletű. Mint mondja, 2007-ben kezdett
el komolyabban érdeklődni a Leonardo által tervezett zeneszerszám
iránt: „Hosszú idő telt el a gondolattól
a megvalósításig. Leonardo terveit szerettem volna megvalósítani, de sajnos
nem volt teljes a dokumentáció, ezért
elkezdtem kutatni. Egyedüli segítségem
az volt, hogy zongoraművészként el
tudtam képzelni, milyen elemekkel
építhető fel ez a hangszer és milyen
hangzása lehet, ha ötvözzük a zongora
billentyűzetét a hegedű dinamikájával.
2013. október 18. volt az áttörés napja,
amikor Krakkóban először bemutattam
a hangszert egy koncerten. Olyan
meleg fogadtatásban volt részem, amire
magam sem számítottam. Egész Európa
felfigyelt a különleges hangzású viola
organistára. Egy ötszáz éves álmot valósítottam meg, mert hasonlót készítet-

Fotó: Simon Erika

A Szent István-bazilikában megkezdődött a
Harmonia Albensis templomi koncertsorozat.
Az idei első hangverseny vendége Sławomir
Zubrzycki, a világhírű lengyel zongoraművész
volt. A művész a Leonardo da Vinci tervei alapján megépített viola organista nevű hangszert
szólaltatta meg, amely egy billentyűs és egy
vonós hangszer különleges ötvözete.

A viola organista a világon egyedülálló hangszer. Leonardo da Vinci álma megvalósult.

tek ugyan, de olyat, mint ez, senkinek
sem sikerült. Így aztán egyik pillanatról a másikra jöttek a felkérések, szerte
Európából. Nagy örömmel fogadtam
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar

igazgatója, Major István meghívását,
már csak a magyar-lengyel barátság
okán is. Amikor az önök országán
utazom keresztül egy-egy fellépésre,
mindig rácsodálkozom a szépségekre,

így nagyon boldog vagyok, hogy most
néhány napot itt tölthettem. Székesfehérvár csodálatos város, azt tervezem,
hogy rövidesen visszatérek, hogy még
jobban megismerhessem.”

Páva a Bregyóban
Gáspár Péter
A „Fölszállott a páva” televíziós tehetségkutató versenyben ismertté vált gyimesi csángó
Vaszi Levente és tanítványai érkeztek szerdán
Székesfehérvárra. Délelőtt a Bregyó Sportcentrumban adtak kóstolót dalokból és táncokból
a tábor gyerekközönségének, este pedig a
Városháza dísztermében léptek fel varázslatos
produkciójukkal.

Vaszi Levente Kosteleken, az egyik
legeldugottabb, mesebeli szépségű
fenyvesekkel ölelt gyimesi településen született. Hagyományőrző magyartanárként dolgozik. Arra tette
fel az életét, hogy szülőfalujában a
csángó gyermekekkel megismer-

tesse gyökereiket, népi énekeiket,
táncaikat, viseleteiket valamint a
magyar nyelv és a hit összetartó
erejét.
Vaszi Levente tizennyolc tanítványával együtt vendégeskedik Fejér
megyében. Közel egy hetet töltenek Velencén, a Székesfehérvári
Gyermek- és Ifjúsági Táborban,
ahol magyarországi gyerekekkel
ismerkednek, és bemutatják népi
kulturális kincseiket.
Szerdán délelőtt ellátogattak a Napraforgó táborba. Vaszi Levente a
táborozókat a csángók tárgyi kultúrájával ismertette meg, bemutatva a
hagyományos derékszíjat, az alsó és
felső inget, a domború kalapot.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS
BIZTONSÁGI ŐR
• PÁLYAGONDNOK
• LAKATOS
• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ RÉSZMUNKAIdŐS AdMINISZTRÁTOR
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Fotó: Simon Erika

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

A csángó körtáncot a fehérvári gyerekek is elsajátították
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Történelem

Königgrätz 1866–2016

Hagymásy András, Bácskai Gergely
Székesfehérvár cseh testvérvárosa, Hradec Králové
– német nevén Königgrätz – a múlt hétvégén
emlékezett a porosz-osztrák-háborút eldöntő
königgrätzi csatára és áldozataira. A százötven
éves évforduló alkalmából több ezer hagyományőrző közel két órán keresztül „játszotta újra”,
elevenítette fel a csatát. A látványos tömegrendezvényt több tízezer ember kísérte figyelemmel
a helyszínen.

Az 1866-os porosz-osztrák-háború
tétje az volt, hogy a német egység a
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poroszok vagy az osztrákok vezetésével jön létre. A poroszok győzelmével
az ún. „kisnémet egység” valósult
meg Bismarck elképzeléseinek megfelelően. Ehhez azonban a két birodalom és még több más állam tízezernyi
áldozatán keresztül vezetett az út.
Európa későbbi sorsa – nyugodtan
mondhatjuk, hogy napjainkig – a
százötven évvel ezelőtti háború, a königgrätzi csata és az azt követő prágai
béke nyomán alakult úgy, ahogy a
történelemkönyvekből ismerjük és a
mai napig megéljük.

Fotók: Bácskai Gergely

Az „újrajátszott” csatát több tízezer látogató kísérte figyelemmel a Hradec Králové melletti
Chlum község határában

A csatában résztvevő felek – több ország több ezer hagyományőrzője – már napokkal az
ütközet előtt megkezdte seregszemléjét Hradec Králové belvárosában – és kiváló kocsmáiban.
Szombat este látványos felvonulással, fényfestéssel és tűzijátékkal emlékezett meg a város a
százötven évvel ezelőtti eseményekről.

Cseh testvérvárosunk, Hradec Králové történetében is mély nyomokat
hagyott a város határában lévő Chlum
községben lezajlott ütközet, nem
véletlen, hogy évről évre megemlékeznek az eseményekről és az áldozatokról. Az idei azonban különleges
alkalom volt, hiszen pont százötven
éve csapott össze a Helmuth von
Moltke vezette porosz és a Benedek
Lajos vezette osztrák sereg.

resztül. Székesfehérvár polgármestere
lapunknak a helyszínen elmondta: „A
königgrätzi csata százötven éves évfordulóján több ezer hagyományőrzővel és
látogatóval közösen emlékezünk erre az
Európa számára meghatározó történelmi
eseményre, mely mindig felhívja a figyelmünket a béke fontosságára.”
Zdeněk Fink, Hradec Králové polgármestere szerint nagyon sok a hasonlóság
a két település között. A kelet-csehor-

Csatlakozzon az
Auditus Halláspontok
hivatalos kutatásához!

PRÓBÁLJON KI INGYEN EGY ÚJ
HALLÓKÉSZÜLÉKET, ÉS NYERJE MEG!
Várjuk jelentkezését, ha Ön Fejér megyei,18 év feletti, hallásproblémákkal küzd, és szívesen tesztelne egy piaci bevezetés előtt álló,
TM
professzionális Beltone Ally hallókészüléket.
A kutatásban részt vevők között
kisorsoljuk a kipróbált terméket!

Mit tegyen, ha szeretné
tesztelni a készüléket?
-

Jelentkezzen mielőbb!
Jöjjön el egy ingyenes hallásvizsgálatra.
Viselje 2 hétig a hallókészüléket.
Ossza meg velünk személyes tapasztalatait.
A résztvevők 2 héten át tesztelhetik a hallásállapotuknak megfelelően kiválasztott és beprogramozott hallókészülékeket.
Tapasztalataikat a gyártó felhasználhatja
a tanulmány elkészítéséhez.

Siessen, mert csak az első 50
jelentkezőnek tudunk hallókészüléket biztosítani!
Ha hallás, akkor

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

A tűz és a füst valódi: a csata ritkán látható hitelességgel pergett le a néző szeme előtt – közel
két órán keresztül

Az évfordulóra többnapos rendezvénysorozattal készült a cseh város.
Egyházi és tudományos megemlékezések, kulturális rendezvények
mellett sor került Hradec Králové
testvérvárosainak találkozójára is.
Székesfehérvárt Cser-Palkovics András képviselte, aki Kemiből érkezett
Csehországba, majd Opoléba utazott
tovább, gazdag testvérvárosi programot bonyolítva közel egy héten ke-

szági város egyetemének köszönhetően
rendkívül erős a felsőoktatásuk, és a térség legnagyobb kórháza is Hradec Královéban található. Kiemelte, hogy nagyon
pezsgő a sportéletük, hiszen a városnak
van foci-, hoki- és kézilabdacsapata is.
„Ha törődünk a két város kapcsolatával,
akkor hosszú távon bizonyosan szép jövője
lehet ennek a partnervárosi kapcsolatnak.”
– fogalmazott lapunknak adott interjújában Zdeněk Fink.

Nézze meg
a tévében!
A helyszínen forgatott a Fehérvár
TV stábja. A csatát
és testvérvárosunkat, Hradec
Královét bemutató, hamarosan
elkészülő filmet
a következő hetekben többször is
műsorára tűzi a
Fehérvár Televízió.

Helmuth von Moltke, a győztes porosz hadvezér

FehérVár

Egészség

közéleti hetilap

Hepatitisz C – már nem végzetes!
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Egyedülálló kezdeményezés a Szent György Kórházban

Látrányi Viktória

A hepatitisz C vírus vérrel terjed. Gyakran
tünetmentes, de a krónikus fertőzés a máj
hegesedéséhez, több év után májzsugorhoz
vezethet, májelégtelenség, májrák is kialakulhat.
A betegség ma már gyógyítható, az elmúlt évek
gyógyszeripari fejlesztéseinek eredményeként
95-96 százalékban kiirtható a szervezetből.
Az egészségügyben dolgozók esetében az átlagosnál nagyobb az esélye annak, hogy elkapják a vírust: „Nincs ellene védőoltás, s egy olyan
betegség, ami szinte tünetmenetesen zajlik. A betegek
nagy része nem tudja, hogy fertőzött, és ha a vele
vér útján kontaktusba kerülő személy fertőződik, az
is szinte tünetmentes. Vannak rizikócsoportok, akik
könnyebben elkaphatják ezt a fertőzést. Ezek egyik
csoportja az egészségügyi dolgozók. Az a célunk,
hogy felderítsük az egészségügyi dolgozók között,
kik pozitívak, és megkezdjük gyógyításukat. Csak a
dolgozó fogja megkapni a leletet, a szűrés teljesen

Fotó: Horváth Renáta

Magyarországon elsőként minden dolgozóra kiterjedő hepatitisz Cszűrővizsgálat kezdődött a Fejér Megyei Szent György
Kórházban. Az országban egyedülálló kezdeményezés célja,
hogy felderítsék és kezeljék a még nem ismert fertőzötteket.
Az egészségügyben dolgozókat pedig az átlagosnál jobban
veszélyezteti a vírus!

Egyedülálló akció keretében a kórház minden dolgozója részt
vehet hepatitisz C-szűrésen. Szerdán a főigazgató érkezett elsőként, hogy elvégezzék a tesztet, amihez csak az ujjbegyből
vett vérre van szükség.

önkéntes és anonim. Utána az érintettre van bízva,
hogy megkeresse a labort, és megkezdjék kivizsgálá-

sát, kezelését. Erre van is lehetőség, hiszen 1992 óta
működik a hepatitiszcentrum Fehérváron.” – mondta el lapunknak Gervain Judit klinikai laboratóriumvezető főorvos.
Most az országban elsőként tehát minden dolgozóra kiterjedő, önkéntes, anonim szűrőakció
indult a székesfehérvári kórházban. Az akció
szerdán indult, és egészen szeptember végéig
várják a Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumba az érdeklődőket.
Jelenleg azoknak a sebészeknek, fogorvosoknak, szervátültetést végző orvosoknak,
műtősnőknek, akik megbetegedtek, fel kell
hagyni a szakmájukkal. Azzal, hogy a betegség
gyógyítható, mindez megváltozhat: „Előkészítés
alatt van a rendelet módosítása. Akinél kimutatják
a hepatitisz C vírus jelenlétét, annak megkezdik
a kezelését. Ez általában nyolc-tizenkét hétig tart,
ennek az első négy hetében nem lehet majd közvetlen
betegkontaktusban az érintett. Mindez elősegíti majd
azt is, hogy az önkéntes szűrés nagyobb aktivitású
legyen. A módosítás része lenne a kötelező szűrés
bevezetése, valamint a kezeléshez szükséges keret
biztosítása is, hiszen egy ilyen terápia költsége öt-hét
millió forint körül van.” – összegezte Gógl Árpád
egykori egészségügyi miniszter, aki a vonatkozó
rendelet módosítását kezdeményező szakértői
csoport tagja.

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: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Otthon

Így burkoljuk a teraszt!

Kurucz Tünde

A terasz alaphangulatát a burkolat
határozza meg, amely lehet többek
között fa, kerámia vagy éppenséggel
kompozit műanyag. Kotroba Dénes
üzletvezető és burkolattanácsadó
kiemelte, hogy a fa igazi otthonosságot, melegséget sugároz, viszont
folyamatosan karban kell tartani,
többek között olajozni, csiszolni
kell, hogy ne keletkezzenek rajta
repedések, színelváltozások.
A kompozit műanyagból készült
WPC-burkolatok a teraszon vagy

Fotók: Kiss László

Fa, kerámia vagy kompozit műanyag – csak
néhány kültéri burkolat, amelyek gondos
kiválasztásával olyan teraszt alakíthatunk ki,
amely tökéletesen passzol a házunk vagy a
lakásunk stílusához.

A szürke ötven árnyalata jól mutat kültéren is

2016. július 7.

a medence mellett kifejezetten
modern hatást keltenek. Nagy előnyük, hogy a párnafákra gyorsan
le lehet őket rakni, nem melegednek fel annyira, nem csúszósak
és sokféle színben kerülnek
gyártásra. Hosszú távon azonban
nem annyira strapabíróak, mint a
kerámialapok.
„Ha valaki ragaszkodik a letisztult dizájnhoz, ugyanakkor fontos számára
a tartósság, akkor érdemes kerámialapot választania. Ma már léteznek
élethű fa- és kőutánzatú valamint
betonhatású lapok, melyek egységes
összhatást keltenek.”
A szakértő ezenkívül megjegyezte,
hogy a járólapok közül célszerű
nem túl érdeset és nem túl simát
választani, hogy könnyen lehessen tisztítani, de mégse lehessen

Székesfehérvár, Berényi út 53. • Telefon: 70/770-5301
E-mail: info@b53.hu • Nyitva: k.-p.: 9-17, szo.: 9-12

Ha tanácstalan hogyan burkolja fürdőszobáját, nappaliját, teraszát ...

... majd Mi segítünk!

Üzletünkben lakberendező segít a tervezésben, választásban.

VAS-FÉMKER KFT.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

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
Horoszkóp
július 7. – július 13.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten fontos döntéseket kell meghoznia egy-két
ügyben, ugyanis olyan kérdések merülhetnek
fel, amelyekre nincsen egyértelmű válasz. Most
minden döntését nagyon következetesen kell
meghoznia.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

A hangulata egy kicsit érzékenyebb ezen a héten
a megszokottnál. Próbáljon meg egy kicsit türelmesebb lenni, hogy megelőzze a felmerülő vitákat!
Pénzügyeiben javulás várható!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Sok megértésre és akaraterőre lesz most szüksége
ahhoz, hogy el tudjon viselni egy olyan embert, aki
már nagyon kezdi bosszantani. Szakítson több időt
a kedvesére és érzelmi életére! Itt az idő, hogy kitárja
szívét párja előtt!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Az utóbbi napokban kicsit érzékenyebben reagált
az Ön körül lévő feszültségekre. Meg kell tanulnia
önmagát is szeretni! Egyre energikusabbá válik, és
könnyedén oldja meg a kitűzött feladatait.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Munkahelyén kisebb káosz alakulhat ki a kollegái figyelmetlensége miatt. Legyen türelmes és segítőkész,
hiszen mindig is tudta, hogy a szervezetlenség sosem
hoz jót! Lazítson egy kicsit!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét a romantikáról, az érzelmi élete ápolásáról
szól. Most könnyen megtalálhatja annak módját,
hogyan tudja jobban kifejezni a legmélyebb érzéseit
a párja iránt. Amennyiben egyedülálló és szeretne
párkapcsolatot, ez a hét nagyon kedvező, hogy
megismerjen valakit.

FehérVár

zatok nyáron nagyon fel tudnak
melegedni.
„Ha megvettük a lapot, akkor nem
szabad elfelejtkezni a terasz vízszigeteléséről sem. Ellenkező esetben
például ha alulról felszivárog vagy
felülről valahogyan lejut a nedvesség, akkor a kerámiaburkolat
feltöredezik. Ha a megfelelő helyekre
és a lépcsőkre speciális vízcseppentő
profilokat teszünk, akkor a víz nem
áll meg a teraszon, és nem teszi
tönkre a lapot.”
A korlátot a burkolás előtt és után
is fel lehet helyezni. Mindegyik

megoldásnak megvan az előnye és
a hátránya. Ha előtte fúrjuk be a
korlátot tartó vasakat, akkor a vízszigetelés biztosan nem sérül, viszont sokkal nehezebb a lapozás.
Ha pedig utána, akkor a vízszigetelés sérülhet és a tartóoszlopok
körül feljöhet a kerámialap.
Kotroba Dénes megjegyezte,
mielőtt belevágunk a teraszépítésbe vagy felújításba, érdemes egy
lakberendezőt megkeresni, hogy a
végeredmény tökéletesen passzoljon a család igényeihez és a ház
vagy a lakás stílusához.

Az Olimpiára készülve:

Platinum és Platinum RIO színes falfesték
2,5 l 4.650 Ft (1.860 Ft/l) 5 l 7.750 Ft (1.550 Ft/l)
Inntaler beltéri falfesték 15 l 6.000 Ft (400 Ft/l)
Policolor vakolat 1,5 mm 25 kg 8.090 Ft (323,6 Ft/kg)

A fa vagy famintázatú burkolat otthonosságot kölcsönöz a terasznak

rajtuk elcsúszni. Ha a teraszt
sokat süti nap, akkor a világosabb

kerámiaburkolat mellett érdemes
dönteni, mert a sötétebb válto-

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

Júliusi feladatok a kertben
Javában tombol a kánikula, sajnos
a kártevők is tombolnak. Újra rág a
puszpángmoly, mindenképpen szükséges a védekezés kontakt és felszívódó szerekkel együttesen. Ha nem
akarjuk permetezni a buxusokat, akkor inkább vágjuk ki, ne nehezítsük
meg a szomszédok küzdelmét a kártevő ellen.
A tavalyi évhez hasonlóan kezdi ellepni az egész kertet az amerikai lepkekabóca lárvája is. Polifág kártevő, mindenféle növényen szívogat, fehér, vattaszerű,
viaszos anyaggal borítva be az ágakat, leveleket. Bár
a kontakt készítmények hatásosak, (Full 5 CS, Cyperkill, Decis, Karate) tapadószer (Nonit, Keratív) mindenképpen javasolt. A felszívódó Mospilannal azonban hosszabb hatást tudunk elérni. A védekezéshez
aszerint válasszunk szert, hogy az adott növényre
melyik engedélyezett, illetve mennyi az élelmiszer
egészségügyi várakozási idő.
A rovarkártevők közül megindult a vándorpoloska
kártétele is, babon, paradicsomon, málnán, paprikán
is jelen van, szívásával a betegségeket is továbbviszi
egyik növényről a másikra. Ha kevés növényünk van,
megpróbálhatjuk egyesével leszedni a bogarakat,
vagy permetezethetünk a fent említett készítményekkel.
A gyümölcsfáinkat károsító molyok rajzási adatait alul találják, újra erősödik a szilvamoly és a keleti
gyümölcsmoly rajzása Székesfehérvár Öreghegy térségében. Hogy mennyire nem homogén a kártevők
jelenléte, az is mutatja, hogy pl. Csákváron mind az
almamoly, mind pedig a keleti gyümölcsmoly esetén

4-5-ször nagyobb értékekkel találkoztunk. Érdemes
saját csapdákat alkalmazni a minél pontosabb előrejelzés érdekében.
Gombabetegségek közül a paradicsomvész ellen kell
kiemelten permetezni. Kiváló felszívódó szer ellene a
Ridomil Gold, vagy az Amistar. Előbbi 7, utóbbi 3 napos várakozási idővel rendelkezik.
Minden évben sok helyen jelentkezik a paradicsom és
a paprika csúcsrothadása. Mindkét esetben hiánybetegségről beszélünk, melyet kalciumpótlással lehet
megelőzni. Virágzástól kezdődően 3-4 alkalommal
lombtrágyaként kijuttatva a leghatásosabb.
Ugyanez a kalcium hasznos a téli alma esetén is. A
tervezett szedés előtt 20-40-60 nappal kijuttatva
beépül a gyümölcshéjba, és csökkenti a gyümölcs
utóérését, ezáltal tovább tárolható marad az alma,
nem fog a tárolás alatt bepöttyösödni sem.
Fordítsunk figyelmet a rendszeres tápanyag utánpótlásra is. Komplex vízoldható műtrágyaként a Volldünger Linzet ajánljuk. Növényeink öntözését inkább
a reggeli órákban végezzük, így nincs párás dunszt
egész éjszaka a növényeink között.
A szőlőn megjelent a lisztharmat és a peronoszpóra tünete is. Vannak olyan permetszerek, melyek a
néhány napos fertőzést még vissza tudják fordítani.
Ilyenek a Karathane Star, a Cyflamid, vagy a Curzate
Super is. Évek óta visszatérő kérdés, hogy mikor védekezzünk a szürkerothadás ellen. A válasz egyszerű: fürtzáródás előtt (közvetlenül az előtt, amikor a
szemek annyira megduzzadnak, hogy tömött fürtöt
képeznek). A probléma abból adódik, hogy a különböző fajtáknál ez máskor van. A korai csemegeszőlő-

Molycsapdáink fogási adatai 2016. 07. 04-én:
barackmoly: 8 db • almamoly: 10 db • keleti gyümölcsmoly:
38 db • szilvamoly: 82 db rajzáscsúcs várható!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Minden felmerülő problémára szakítson
időt, hogy tudjon elmélkedni rajtuk. Így nem
kapkodja el a döntéseit. A hét első felében
számos ötlete támad. Fontos, hogy mindegyiket
jegyezze fel!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Szellemileg most teljesen felpörgetett állapotban van.
Legyen óvatos viszont a kockázatvállalásban! A belső
impulzusra szokott hallgatni, be is szokott jönni. Most
azonban egy gondolat erejéig járja körül döntéseit,
mielőtt meghozná a végső döntést!

nél már július elején a kései fajtáknál csak augusztus
közepén, így egy vegyes szőlősor, vagy lugas esetén
többször kell ismételni a kezelést.
Érik a kajszi és az őszibarack is. A gyümölcs monília
ellen még nem késő védekezni, a 3 napos várakozási
idejű Teldor jelent megoldást az évek óta fellépő rothadás ellen. 2-3 alkalommal szükséges alkalmazni, 7
napos ismétléssel.
A gyümölcsfák termésének betakarítása és a gyümölcs elfogyasztása, vagy feldolgozása után ne
hagyjuk magukra növényeinket. Ez az az időszak,
amikor a következő évi terméshez szükséges tápanyagokat összegyűjtik, illetve sok gyümölcsfajnál
a nyár második felében alakulnak ki a termőrügyek
is. Ha tápanyaghiány, vagy különböző betegségek,
kártevők miatt legyengül a fa, sokkal kisebb termésre
számíthatunk jövőre.
A július a zöldmetszésnek is az ideje. A letermett cseresznye- és meggyfákat szükség szerint akár erőteljesen is visszavághatjuk, így könnyebben elvégezhető
növényvédelmi munkák mellett a gyümölcs minősége
is javulhat. A barackfák termésének betakarítása
után azokon is elvégezhetjük az alakításokat.
A kert megüresedett parcelláit ne hagyjuk ugaron,
érdemes bevetni másodveteménnyel. Alkalmas lehet
a zöldbab, a cékla vagy akár az uborka is. Júliustól
vethető a feketeretek, mely kiváló téli vitaminforrás.
A nagy hőség nem csak minket, hanem a kertünk
egyéb lakóit, a kismadarakat is megviseli. Hasznos
segítőinknek biztosítsunk folyamatosan ivóvizet.
Bő termést kíván Németh László kertészmérnök és a
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
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

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Kisebb aggodalom lehet úrrá Önön az anyagi helyzete
alakulása miatt. Nagyon frusztrálja Önt, ha ingadozónak látja az anyagi helyzetét. Amennyiben figyel a
kiadásaira, azok nem fogják meghaladni a bevételeit.

Most arra van ráhangolódva, hogy figyelje a
kapcsolata gyenge pontjait és a gyengítő tényezőit.
Alaposan vegye szemügyre mindkettőjük helyzetét
és álláspontját, mielőtt bárminemű következtetésre
jutna!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten, a másik nem képviselőiből valaki
egyértelműen kifejezi közeledési szándékát Ön felé.
Ha párkapcsolatban él, legyen figyelmes, így még
időben rövidre zárhatja az esetet, és elkerülheti a
féltékenységi jeleneteket!

9

Vigyáznia kell az egészségi állapotára, ugyanis
a folyamatos stressz egy idő után kezd kihatni a
szervezete működésére is! Fontos, hogy érzelmileg
tudjon töltődni. Anyagiakban egy kedvező időszak
elején tart.

Az akció 2016. július 7-től a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Otthon

közéleti hetilap
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FehérVár

Gyerektáborok július 11. és 15. között
Napközis tábor
Szent Imre Iskolaház (8000 Székesfehérvár, Szúnyog utca 9.)
Programok: kézműveskedés,
kirándulás, sportfoglalkozások,
sok játék és mese. A táborba az
5-14 éves gyerekeket várják. Jelentkezni lehet: szenaegyesulet@
gmail.com.
Napraforgó Városi Napközis
Tábor III. Turnus
Bregyó köz
Idén is rengeteg érdekes és
színes programmal várja az
általános iskolásokat a Bregyó
közi napközis tábor. A gyerekek
változatos sportolási lehetőségek
és különféle kézműves programok közül választhatnak.
Honvédelmi sporttábor
Bregyó köz (régi Katonai Kollégium)
A gyerekek próbára tehetik
magukat a katonai életben,
megismerhetik a katonai foglalkozások szépségeit és fáradalmait. 14-18 éves fiúk és lányok
jelentkezését várják.
Nyári Napközis Tábor – Kis
szakácsok hete
Püspökkert Játszóház
Finomságok, könnyen előállítható ételek készítése a kicsikkel,
amiket önállóan is meg tudnak
csinálni. Minden nap más és
más kerül terítékre, az alapanyagokkal részletesen részletesen is
megismerkedhetnek. Óvodások
jelentkezését várják. Érdeklődni
lehet: telefon: 30 860 5784,
e-mail: puspokjatszo@gmail.
com.
Csillagtúra nyári napközis tábor
Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum
Az ismeretterjesztő séták az
Egyházmegyei Múzeumból
indulnak. A múzeumi játékos
programok mellett minden
napra jut egy úti cél a városban.
6-12 éves gyerekek jelentkezését várják. Bejelentkezés és
információ: nyars.panka@szfvar.
katolikus.hu Telefon: 22 510 698,
30 658 5916
Logikai bukfenc!
Kincses Sziget Játszóház
Közös társasozás, rejtvényfejtés
várja a kicsiket. Érdeklődni és
jelentkezni a helyszínen illetve
az alábbi telefonszámon lehet:
70 677 5722
Színlabirintus – nyári kaland
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A gyerekek megismerkedhetnek
különböző művészeti eszközökkel és ezek használatával
(grafit, akvarell, pasztell, szén,
stb.) A résztvevők betekintést
nyerhetnek különböző művészeti korszakokba, illetve a kortárs
művészettel is megismerkedhetnek. Jelentkezés: muzped@
deakgyujtemeny.hu vagy
személyesen: Szent István Király
Múzeum, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény, Székesfehérvár,
Oskola u. 10.

Programajánló

2016. július 7.

Gyümölcsünnep és hangverseny
Programok július 8-tól július 17-ig

Szabó Petra

Július 8.
„Küzdelem a Korzón” – profi
kempógála
17 óra, Velence Korzó
A résztvevők egy szórakoztató, gálaszerű, showelemekkel
tarkított rendezvényen vehetnek
részt.
Péntek esti hangtárlat 2016 – fúziós dzsessz a Gárdonyi rönkvárban
18 óra, Velencei-tavi Galéria
(Sigray u. 1.)
A Daily Part zenekar koncertje
Közreműködik: Vízer Dániel –
didgeridoo és ének, Dobai István
– gitár, Mohai Győző – dob, Kiss
G. László – basszusgitár
Július 9.
Fuss az olimpia tiszteletére!
9 óra, Velence Korzó Strand
Az olimpia szellemének jegyében
a sportolni vágyók Kovács István
Mikulás-nagykövettel futhatnak
együtt, aki 2008-ban Kínában
képviselte hazánkat a fáklyafutáson. A 216 vagy 2016 méteres
távot kijelölt útvonalon lehet
megtenni. A futás után különféle
kvízek várják majd a gyerekeket
és felnőtteket egyaránt.
Gasztroséta a belvárosban
18 óra, Országalma
Hogyan étkeztek a különböző
korokban? Milyen volt a piaci élet
Székesfehérváron? Mi az a fertály
és hogyan kapcsolódik Kati néni
legendájához? A sétán résztvevők
többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatnak, valamint
megkóstolhatják a török kor
jellegzetes ízeit is.
Retróbuli a Szabadművelődés
Házában
21 óra, Szabadművelődés
Háza
‚
Életre kelnek a 80-as évek slágerei Kiss György és Hargittay Gábor közreműködésével. Emellett
Dj Juhász Gyuri is zenél.
Július 14.
Boross Csilla és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar hangversenye
19.30 óra, Szent István-székesegyház
A tavalyi siker után idén Donne
Sante címmel nyújtanak zenei élményt a hangversenyen.
Hallhatók lesznek a legismertebb
operarészletek, valamint női
sorsok kelnek életre.
Július 15.
Péntek esti hangtárlat 2016 – a
jeges északon
18 óra, Velencei-tavi Galéria
(Sigray u. 1.)
Skandináv zeneszerzők: Grieg,
Larsson, Nielsen, Pärt, Ragnarsson, Rengström, Sibelius,

Sinding, Tamm és Tormis dalai
csendülnek fel.
Július 16.
Kapun innen és túl
18 óra, Országalma
Vajon milyen titkokat rejtenek
a belvárosi házak kapui? Miről
mesélnek a belső udvarok? Többek között ezekre a kérdésekre
is választ kaphatnak az érdeklődők.
41. EFOTT – ismét a Velencei-tónál
Július 12-17., Velence
Az esti koncertek mellett széles spektrumú nappali programkínálatra számíthatnak az
érdeklődők.

Daily Part
20.30, Hotel Magyar Király előtti
tér
Július 15.
Kovács Linda–Bögöthy Ádámduó
19 óra, Mátyás király-emlékmű
Török Ádám és a Mini
20.30, Hotel Magyar Király előtti
tér
Július 12.
Hétvezér est
19 óra, Országzászló tér
Bíró Lajos: Őseink angyalai a
tündérek című előadása.
Július 16.
Erdőn, mezőn
19 óra, Mátyás király-emlékmű
Kongattack – agárdi kongások
20.30 óra, Hotel Magyar Király
előtti tér

Edda művek, Pataky Művek
Július 9. 21 óra
Irigy Hónaljmirigy, Vastag
Csaba
Július 16. 21 óra
Fehérvári KultúrKorzó
Július 8.
Fuego Latino
19 óra, Mátyás király-emlékmű
Pátkai Rozina
20.30, Hotel Magyar Király előtti
tér
Július 9.
Mits Marci
19 óra, Mátyás király-emlékmű

Július 17.
Anna-napi gyümölcsünnep és
családi nap Dinnyésen
15 óra, Dinnyési Hagyományőrző
Központ (Gárdonyi Géza u. 25.)
Lekvárfőzés, gyümölcskóstolás,
kézműves foglalkozások, mesemondás, madárgyűrűzés, kemencés ételek készítése és helyi
portékák vására. Este Good Company- és Ismerős Arcok-koncert.
Kölyökgólyanap
Július 16. 10 óra, Koronás Park
Leendő elsősök és testvéreik
suli-buli délelőttje. A kisgólyák
megmutathatják, milyen ügyesek a számítógépes játékokban,
buborékfújásban, célba dobásban, rajzolásban, éneklésben.
Tombola is lesz.

A Barátság mozi műsora
Csak a szerelem számít
Július 9. 18 óra
Feliratos dán-svéd-olasz-francia-német romantikus vígjáték
Az ember, akit Ovénak hívnak
Július 8. és 12. 18 óra, július 9.
20 óra
Magyarul beszélő svéd fekete
komédia
Egy őrült pillanat
Július 8. 20 óra, július 14. 18 óra
Feliratos francia romantikus
vígjáték
A messzi észak
Július 9. és 16. 16 óra
Magyarul beszélő francia-dán
családi animációs film
Ha Isten úgy akarja
Július 12. 20 óra
Magyarul beszélő olasz vígjáték

Szerelem Máltán
Július 14. 20 óra
Feliratos dán romantikus vígjáték
Az igaz szerelem receptje
Július 15. 18 óra
Feliratos svéd romantikus
vígjáték
A pap gyermekei
Július 15. 20 óra
Feliratos horvát vígjáték
Bazi nagy görög lagzi 2.
Július 16. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai
romantikus vígjáték
Ifjúság
Július 16. 20 óra
Feliratos olasz-svájci-angol-francia filmdráma

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

A Fehérvár Televízió műsora 2016. július 9-től július 15-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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19:20 Kéklámpások –
– ismétlés
magazinműsor
Műsorvezető: Látrányi
19:50 Életcseppek – A
Viktória. Vendég:
Képes hírek – benne
padovai szalézi nővérek
Tóth István
minden egész órakor
és
a
Béres
Csepp
17:30
A Fehérvár Televízió
a Híradó ismétlése
archívumából
Jó estét, Fehérvár! – ism. 20:40 Táncdalfesztivál
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism. 18:00 Fehérvári beszélgetések
Képes hírek – benne
22:30
Képes
hírek
–
benne
Műsorvezető: Látrányi
minden egész órakor
egész órakor a Jó estét,
Viktória. Vendég:
a Híradó ismétlése
Fehérvár! ismétlése
Nagy Attila
Jó estét, Fehérvár! – ism.
18:30 A Fehérvár TV
Bajnokok városa – ism.
2016.
7.
10.
VASárnAp
archívumából
Fehérvári beszélgetések
19:00 A hét hírei
– ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
19:20 Hitünk és életünk
Műsorvezető: Látrányi
minden egész órakor a Jó 19:50 Életcseppek – A
Viktória. Vendég:
estét,
Fehérvár!
ismétlése
padovai szalézi nővérek
Grenyovszky Károly
és a Béres csepp
Fehérvári beszélgetések 07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
20:50 Pieta Signore –
– ismétlés
minden egész órakor
Harmonia Albensis
Műsorvezető: Somos
a
Híradó
ismétlése
22:10 A hét hírei
Zoltán. Vendég:
10:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
22:30
Képes hírek – benne
Gyulai Márton
10:20 Fehérvári beszélgetések
egész órakor A hét
Paletta – ismétlés
– ismétlés
hírei ismétlése
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető:
Vakler
– ismétlés
2016. 7. 11. Hétfő
Lajos.
Vendég:
Műsorvezető: Vakler
Barta család
Lajos. Vendég:
00:00 Képes hírek – benne
10:45 Együtt – ismétlés
Turbók János
minden egész órakor
11:15
Fehérvári beszélgetések
Jó estét, Fehérvár! – ism.
A hét hírei ismétlése
–
ismétlés
Köztér – ismétlés
10:00 A hét hírei – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Fehérvári beszélgetések
10:20 Kéklámpások – ismétlés
Viktória. Vendég:
– ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv
Grenyovszky Károly
Műsorvezető: Látrányi
archívumából
11:40
Agrárinfó
–
ismétlés
Viktória. Vendég:
12:10 Fehérvári beszélgetések 11:30 Képes hírek – benne
Tóth István
egész órakor A hét
– ismétlés
Napi színes – ismétlés
hírei ismétlése
Műsorvezető: Somos
Kincsesláda – ismétlés
13:00
Híradó 1-kor
Zoltán.
Vendég:
Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
Gyulai Márton
– ismétlés
minden egész órakor a
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Vakler
Híradó 1-kor ismétlése
Lajos. Vendég: Fésűs Irén 13:00 Köztér – ismétlés
16:30
Fehérvári beszélgetések
13:35
A
Fehérvár
TV
Napi színes – ismétlés
– ismétlés
archívumából
Honvéd7 – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Mezőföldi néptáncgála I-II. 13:50 Alba Regia Kick
Viktória. Vendég:
Off
Koncert
Igazságszolgáltatás az
Nagy Attila
Alaptörvény tükrében III. 15:55 Igazságszolgáltatás az
Alaptörvény tükrében III. 17:00 Kéklámpások – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
16:35 Fehérvári beszélgetések 17:30 A Fehérvár Tv
Műsorvezető: Vakler
archívumából
– ismétlés
Lajos. Vendég:
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Vakler
Barta család
18:00 Hírek
Lajos. Vendég:
A Fehérvár TV
Turbók János
archívumából
17:00
Fehérvári
beszélgetések
Jó estét, Fehérvár!

2016. 7. 9. SZOMBAT
00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
17:00
18:00

18:30
19:00

18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Dr. Altorjai Áron
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Szimfonik Táncdalfesztivál
21:45 Fehérváron a
Gutenberg-galaxis –
87. Ünnepi Könyvhét
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:15 Képes hírek

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Tolcsvay Béla, „Az
énekmondó táltosember”
21:05 Öreghegyi
Mulatságok 2015
21:50 Kolonics György,
a kenuslegenda
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2016. 7. 12. 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 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: Vakler
Lajos. Vendég: Vrecsán
Anita, Vaszi Levente
17:00 Paletta – 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 Bajnokok városa –

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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Dr. Altorjai Áron
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vrecsán
Anita, Vaszi Levente
18:30 A Fehérvár TV
archívumából

2016. 7. 13. SZerdA

Művészeti Napok
sportmagazin
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
20:15 Hírek
22:45
Képes hírek – benne egész
20:20 Legendák – Fehérvári
órakor a Híradó ismétlése
beszélgetés az
aranycsapat három
2016.
7. 15. pénTeK
legendás játékosával
21:50 Kondor Katalin igazságai
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism. 00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
22:55 Képes hírek – benne egész
a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
2016. 7. 14. CSüTörTöK
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
07:45 Képes hírek – benne
archívumából
minden egész órakor
11:40 Képes hírek – benne egész
a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Híradó 1-kor
10:45 Bajnokok városa – ism.
13:10
Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
minden egész órakor a
archívumából
Híradó 1-kor ismétlése
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Műsorvezető: Látrányi
13:10 Képes hírek – benne
Viktória. Vendég:
minden egész órakor a
Ocsenás Katalin
Híradó 1-kor ismétlése
17:00
Együtt
– ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
17:30 Esti mérleg – ismétlés
– ismétlés
17:50 Napi színes
Műsorvezető: Látrányi
18:00 Hírek
Viktória. Vendég:
18:05 Fehérvári beszélgetések
Tóth István
Műsorvezető: Vakler
17:00 Bajnokok városa – ism.
Lajos. Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Karasszon Dezső
17:50 Napi színes
18:30 A Fehérvár TV
18:00 Hírek
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Műsorvezető: Látrányi
19:25 Köztér – közéleti magazin
Viktória. Vendég:
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
Ocsenás Katalin
magazin
18:30 A Fehérvár TV
20:15 Hírek
archívumából
20:20 Versünnep 2016 – döntő
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin 22:35 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
20:15 Hírek
23:20 Köztér – ismétlés
20:20 Gorsium, Floralia
23:55 Képes hírek
21:05 Aranybulla

Kiemelt ajánlatunk: július 9. 19:50 Életcseppek – A padovai szalézi nővérek és a Béres Csepp

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. július 9-től július 15-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2016. 7. 9. 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.
A Szabadegyházi
Cukorfalat Fesztiválról
jelentkezik a
Panorama Stúdió
08:10 A műsorvezető:
Horváth-Winter Diána
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
08:15 Szabadegyháza
mindennapjai. Vendég:
Egriné Ambrus Andrea
polgármester
09:10 A Cukorfalat Fesztivál
programjai. Vendég:
Kovács Réka
11:10 Gasztroóra.
12:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa
A Cukorfalat Fesztivál
története. Vendég:
Schmitsek Gabriella
12:40 Az ügyfélszolgálat alapjai.
Vendég: Galántai Gergely
14:40 Macskajaj
16:10 Gondolkozz nyerj–
nyerjben! Vendég:
Garai Orsolya
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Holistic pulsing
– lélekmasszázs.
Vendég: Schneider
Ferenc reflexológus
21:30 Milyen leszel 30 év
múlva? Vendég: FeketeCseri Zsuzsanna
mozgásterapeuta

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
Portré: ifj. Balogh
Ferenc dj., zenész
2016. 7. 13. SZerdA
17:10
21:00 Hangoskönyv: Agatha
Válogatás az elmúlt
Christie: Nyaraló gyilkosok
00:00
Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
19:00
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
nap műsoraiból
Mindentudás Egyeteme
22:10 Mindentudás Egyeteme
02:00 Hangoskönyv: Rejtő
Heti hírmagazin
Jenő: Vesztegzár a
Heiter Dávid Tamás
2016. 7. 12. Kedd
Grand Hotelben
szerkesztésében
19:30
06:00 Félóránként friss
Válogatás az elmúlt
00:00 Válogatás az elmúlt
hírek, időjárás és
hét műsoraiból
nap műsoraiból
közlekedési információ
Félóránként friss
20:00
02:00 Hangoskönyv: Rejtő
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
hírek, időjárás és
Jenő:
Vesztegzár
a
Rádióval! Műsorvezető:
közlekedési információ
Grand Hotelben
Schéda Zoltán.
Műsorvezető: Sasvári Csilla 21:00
Benne: horoszkóp,
06:00 Félóránként friss
Műsorajánló, hosszú
kalendárium, kék
hírek, időjárás és
távú időjárás,
2016. 7. 11. Hétfő
hírek, sport és fontos,
közlekedési
információ
orvosmeteorológia,
aktuális témák
00:00 Válogatás a hétvége
horoszkóp, kalendárium,
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
09:10
A Fejér Megyei Szent
műsoraiból
névnapok, lottószámok,
Rádióval! Műsorvezető:
György Kórház működése
02:00
Hangoskönyv:
Rejtő
programajánló
Sasvári Csilla.
– Patológia. Vendég:
Jenő: Vesztegzár a
Természetesen
Benne: horoszkóp,
Dr. Szilágyi Anna
Grand Hotelben
egészségesen – A Q10.
kalendárium, kék
10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
06:00 Félóránként friss
Vendég: Supliczné Tóth
hírek, sport és fontos,
11:40 Kis kocka – informatikai
hírek, időjárás és
Mária fitoterapeuta,
aktuális témák
műsor. Vendég:
közlekedési információ
egészségtantanár,
09:10 Beszélgetés programokról,
Gombaszögi Attila
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
táplálkozástudományi
moziról, aktualitásokról.
informatikus
Rádióval! Műsorvezető:
szakember
Vendég:
Tornyai
13:10
A Katasztrófavédelem órája
Schéda Zoltán.
Gazdikereső. Vendég:
14:10 Műsorvezető:
Gábor plébános
Benne: horoszkóp,
Krepsz Gyöngyi (HEROSZ
Bokányi Zsolt.
10:10
Műsorvezető:
kalendárium, kék
Fehérvári Állatotthon)
Érdekességek, napi téma
Sasvári Csilla.
hírek, sport és fontos,
Élete a sport és a
16:10 Református hitélet.
11:40 Kis kocka – informatikai
aktuális témák
közlekedés. Vendég.
Vendég: Somogyi
műsor. Vendég:
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Tóth István
László lelkészi elnök
Gombaszögi Attila
Polgár Tibor
Asztrológia. Vendég:
17:30
Aktuális – napi hírmagazin
informatikus
10:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
Papp Gyöngyi
18:10 Kézművesség
Kis kocka – informatikai
Házi tündér – háztartási
14:10 Műsorvezető: Bokányi
19:00 Esti beszélgetések
műsor. Vendég:
műsor. Vendég:
Zsolt. Érdekességek,
Kozma Ágival
Gombaszögi Attila
Boda Kriszta
napi téma
Oktatás a Lánczos Kornél
informatikus
Természetgyógyászat.
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Gimnáziumban. Vendég:
13:10 Sportágak története és
Vendég: Halmai László
Bedő Gyula
Lovranits József
szabályai – a frizbi
Mikor hová mehet a
17:30 Aktuális – napi hírmagazin 20:00 A legújabb írások.
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 18:00 Helyi zenészek órája
gyerek? Vendég: Séllei
Vendég: Káliz-Sajtos
Jóban-rockban.
Györgyi mediátor
József író, tanár
19:00 Esti beszélgetések
Társműsorvezető:
Kirándulások. Vendég:
21:00 Hangoskönyv: Agatha
Kozma Ágival
Heiter Dávid Tamás
Kulcsárné Németh
Christie: Nyaraló gyilkosok
És a lelked? című
16:10 Divatműsor. Vendég:
Mariann idegenvezető
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
könyv bemutatása.
Kernya Mariann
Fehérvár TV – műsorajánló.
22:10 Filmajánló HorváthVendég: Dr. Wilhelm
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Vendég: Látrányi
Winter Diával
Ottó gyermekorvos
19:00 Esti beszélgetések
Viktória hírigazgató
20:00 A hepatitis. Vendég: dr.
Kozma Ágival
Vörösmarty kocka –
2016. 7. 14. CSüTörTöK
Gervain Judit belgyógyász
A gondolat hatalma.
Informatika. Műsorvezető:
21:00 Hangoskönyv: Agatha
Vendég: Guseo András
Barabás Ferenc,
00:00 Válogatás az elmúlt
ideggyógyász-pszichiáter
Németh Gábor.
Christie: Nyaraló gyilkosok
nap műsoraiból

2016. 7. 10. VASárnAp
00:00
02:00
06:00
07:00
08:00
08:10

09:10

10:10
11:10
12:10
13:10
13:40
14:10
14:30
15:40
16:10

Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
Filmajánló HorváthWinter Diával
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Vendég: Várkonyi
Gábor festőművész
Hogyan nyaraljunk?
Vendég: Papp Csilla
lélekgyógyász, coach
Heraldika vagy
címertan. Vendég:
Szászi József tanár
Mindentudás Egyeteme

02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Azt meséld el, Pista!
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:
Sasvári Csilla.
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: Bokányi Zsolt
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
A hangtálak jótékony
hatásai. Vendég:
Kőrösi Gábor zenész
19:30 A kézművesség.
Vendég: Varga
Magdolna népművelő
20:00 Mivel játszanak a mai
gyerekek? Vendég:
Sevella Zsuzsanna
játékfejlesztő-pedagógus
20:30 A Székesfehérvári
Ciszterci Iskola zenei élete
kiadványban. Vendég:
dr. Kovács Erzsébet
nyugalmazott
zenepedagógus

21:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie: Nyaraló gyilkosok
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 15. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Azt meséld el Pista!
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.
Mozgási szokásaink.
Vendég: Szilágyi
Erzsébet egyetemi
tanár, filmarchivátor
20:30 Milyen a jó szülő? Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna
mozgásterapeuta
21:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie: Nyaraló gyilkosok
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.
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A kereszt üzenete

Spányi Antal megyés püspök úgy
fogalmazott, ünnepi pillanatnak
érzi a mostanit és a templom felújításában egy jelentős állomásnak,
amikor azt reméli, hogy a templom – melynek felújítása a város, a
kormányzat illetve sok intézmény,
sok ember összefogásával és az egyház erejének hozzátételével most
megvalósult – sokáig éke és dísze
lesz Székesfehérvár belvárosának.
Köszönetét fejezte ki, hogy elődeik
nyomán ők is együttműködésben
az önkormányzattal tudták ezt a
felújítást megvalósítani, és most
a polgármesterrel együtt tudják
ellátni kézjegyükkel az emléklapot: „Egy nagyon szép emlék, amit
megtaláltunk. Egy a miénket megelőző
kor szeretetét mutatja a templom iránt,
a közösség iránt, annak az épületnek
a megbecsülését jelzi, ami azóta is a
város egyik legszebb történelmi értéke.
A kapszula egy elvégzett munkáról
tudósítja azokat, akik majd egyszer
megtalálják. Pontosan leírtuk, hogy
milyen munkát és miért kellett
elvégeznünk, milyen anyagi források
segítettek bennünket, hogy a munka

Fotó: Horváth Renáta

A Székesfehérvári Egyházmegye püspöke és
Székesfehérvár polgármestere kézjegyével
ellátott üzenettel helyezték vissza helyére a
Szent István-bazilika keresztjét.

Áldás kíséri mindannyiunk keresztjét

megvalósulhasson, felsoroltuk azokat,
akik ebben segítettek.”
Az időkapszula tartalmáról Mózessy Gergely, az Egyházmegyei

Gyűjtemény igazgatója elmondta, hogy a kordokumentumok
1807-ből, 1868-ból illetve 1894-ből
származnak, és a székesegyház 19.

századi felújításaival kapcsolatos
iratokat találták meg benne. Ezen
emlékiratok tartalmazták mind
a három évből az egyházmegyei
papság névsorát valamint a város
tisztikarának felsorolását. Az
1868-as dokumentumok között
találtak még a megye tisztikarát
bemutató nyomtatványt, városi
közgyűlési határozatot és jelentést
és egy emléklapot is. A két későbbi évből származó iratok között
pedig fellelték a tornyon dolgozó
munkások neveit tartalmazó listát
is, illetve pénzérmék is előkerültek.
„Ha a három különböző korból származó dokumentumot összehasonlítjuk,
azt láthatjuk, hogy az 1868-as talán
a legteljesebb. Azt lehet érezni, hogy
Pauer János későbbi megyéspüspöknek fontos ez a történet. Az 1894-es
felújítás során sokatmondó, hogy az a
néhány irat, amit találtunk, a felújítást
vezető Csáder Ferenc, az egyszerű
világi alkalmazott gyönyörű kalligrafikus írásával keletkezett.” – mondta el
Mózessy Gergely.
„A bazilika eddig is Székesfehérvár
belvárosának éke volt, természetes,
hogy a templom felújításából a város
is kiveszi a részét. Az időkapszulában
a múltból kaptunk üzenetet, amihez
hozzátettük a ma üzenetét.” – fogalmazott lapunknak Cser-Palkovics
András polgármester.

Mit üzenne a jövő emberének?
Alexa Mária
Az összetartás, a
jóság és az emberi
méltóság szeretném, ha megmaradna. Az egymás
iránti tisztelet és
szeretet – ezeket
szeretném átmenteni a következő
generációknak, mert számomra ezek a
legfontosabb értékek.
Csete Elizabet
Azt írnám a
kapszulába, hogy
legyenek bátrak,
és bármit, ami
eszükbe jut, valósítsanak meg. Azt
gondolom, hogy
abból a világból, amelyben élünk, még
többet kihozhatunk, mint amit eddig
kihoztunk.
Kelbertné Nagy
Ilona
Magunknak és az
utánunk jövőknek is üzenném:
vigyázzunk a
Földre, ha még
lesz egyáltalán!
Nyári Ilona
Egy jobb világot
kívánok a jövőre,
ennél jobbat, mint
ami most van!

Hegedüs Klaudia
Azt üzenném,
hogy legyünk
mindig becsületesek és segítsük egymást.
Nem számít,
hogy mikor
milyen körülmények vannak,
minden helyzetben becsülettel és
szeretettel kell gondolni a másikra.
Képek: Körtvélyes Tivadar

Hagymásy Márton

Illyés Andrea
Becsüljék meg
az időt, amit a
szeretteikkel
tudnak tölteni,
éljenek a
jelenben, ne a
múlton rágódjanak és ne a
jövőn aggódjanak. Egyszerűen csak élvezzék a
most-ot!
Szűcs Edit
Azt hiszem,
a legfontosabb üzenet a
szeretet lenne.
Ne az legyen
a középpontban, hogyan
tudják gyűlölni
egymást az
emberek! Sajnos évszázadok óta nem tudunk
szeretetben élni. Szerintem egy
ilyen üzenetnek éppen a bazilikában lenne a helye!

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 területeken 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 figyelembe véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

Üzenjünk
Brüsszelnek,
hogy ők is
megértsék!
Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Az olimpiák története – 13. rész

Politika és terror árnyékában

Az olimpia elvesztette ártatlanságát. Mexikóban
még csak a politikai demonstráció jelent meg a
stadionban, München ellenben a sporttörténelem
legsötétebb lapjaira kívánkozik az emberéleteket
követelő terror miatt. Mégis, bőven volt mindkét
olimpián nagyszerű példaként állítható teljesítmény
is, és elhangzott az örök mottóvá vált kijelentés: a
játékoknak folytatódniuk kell…

és csapatban is nyert, és szintén két
aranyat hoztak atlétáink (Zsivótzky Gyula kalapácsvetésben, Németh Angéla
gerelyhajításban), birkózóink (Kozma
István, Varga János) és a kajak-kenu
válogatott (Hesz Mihály, Tatai Tibor).
Olimpiai bajnok lett a labdarúgó- és az
öttusa-válogatott is – utóbbi soraiban a
mindenki által egyéni bajnoknak is várt,
de a svéd Ferm mögött másodikként
záró Balczó Andrással.

1968, Mexikóváros

1972, München

Közép-Amerika első és máig egyetlen
olimpiájának sporttörténelmi jelentőségét nemcsak a helyszín adja. Mexikóban érte el, sőt haladta meg először
a résztvevő nemzetek száma a százat:
száztizenkét ország küldte el sportolóit a

A mexikói olimpia baljós árnyak között
indult, mert tíz nappal a láng fellobbanása előtt a rendőrök vérbe fojtották a
diákok tüntetését, kétszázhatvan halott
maradt az összecsapás helyszínén. A
NOB elnöke, Avery Brundage hallani
sem akart róla, hogy emiatt elmaradjon
az olimpia. De négy évvel később még
nehezebb döntést kellett hoznia, amikor
kimondta: a show-nak folytatódnia kell!
1972. szeptember 5-én palesztin terroristák izraeli sportolókat ejtettek túszul az
olimpiai faluban, izraeli börtönben fogva
tartott társaik szabadon engedését követelve. Két embert megöltek, majd a nap
végén, a repülőtéri szabadítóakcióban
a további kilenc túsz is életét vesztette,
a terroristákkal együtt. Az olimpia félbeszakadt, de aztán az elhíresült elnöki
mondattal mégiscsak folytatódott, hogy
többé soha ne lehessen olyan, mint korábban: kötetlen, szabad, laza hangulatú
fesztivál.
A háború után végleg talpra állt Németország (mármint persze a nyugati fele)
nagy játékokkal kívánta megmutatni
erejét, és ez még úgy is sikerült, hogy a
terror miatt senki nem gondolhat vissza
jó szívvel a müncheni olimpiára. De a
hét aranyat nyerő úszófenomén, Mark
Spitz vagy a szovjet tornászkirálynő,
Olga Korbut (három arany, egy ezüst)
teljesítménye mégis az olimpiatörténet
legfényesebb lapjaira kívánkozik. A szovjetek amúgy is emblematikus sikereket
arattak, hiszen atlétikában Valerij Bozov
lett az első nem amerikai futó, aki 100 és
200 méteren is győzött. És örökké emlékezetes momentum a kosárlabdadöntő,
melyben az Egyesült Államok sikerszériáját egy megismételtetett, utolsó másod-

Somos Zoltán

Lehajtott fej, fekete kesztyűbe bújtatott
felemelt ököl: Tommie Smith és John Carlos
demonstrációja a 200 méteres síkfutás
dobogóján Mexikóvárosban. A faji megkülönböztetés ellen tiltakoztak, kiváltva az
olimpiát mindenek felettinek tartó Avery
Brundage haragját – kizárták őket az amerikai csapatból

XIX. nyári játékokra. Hogy a világ rendje
ekkor éppen mit mutatott, jelzi, hogy a
német szövetségi illetve demokratikus
köztársaság első ízben indult egyaránt
önálló csapattal. Utóbbi később sportnagyhatalom lett, hogy milyen módszerekkel, azt nem itt kell részleteznünk.
Hogy volt jelentősége a két világrend
harcában az olimpiai demonstrációnak,
az nem kérdés, és a „félig hazai” környezetben versenyző amerikaiak nagy
diadalt arattak. Negyvenöt aranyukkal
szemben a szovjetek „csak” tizenkilencet
szereztek, és ezúttal legendás egyéniségekben is gazdagabb volt az amerikai
csapat. Bob Beamon magaslati levegőnek
is köszönhető káprázatos távolugró-világcsúcsa (8.90 méter) huszonhárom
évig megdönthetetlen maradt, és itt
mutatta be először a később róla elnevezett és mindenki által átvett technikáját
Dick Fosbury, a magasugrás bajnoka.
Al Oerter pedig negyedszer nyerte meg
a diszkoszvetést – első atlétaként, aki
ugyanabban a számban ennyiszer nyert
egymás után.
Magyarország is büszke lehetett bajnokaira: tíz aranyat szereztek sportolóink.
Kulcsár Győző párbajtőrben egyéniben

A tuskirály minden ellenfelét könnyedén verte: Hegedüs Csaba nyerte a századik magyar
olimpiai aranyat

Balczó András minden idők legjobb öttusázójaként kóstolhatott bele a müncheni „magaslati
levegőbe” az olimpiai stadionban, a futás után

perces (vagy az utáni?) kosárral záruló
akcióval törte meg a Szovjetunió. Mi
pedig megünnepelhettük a századik magyar olimpiai bajnoki címet a birkózó Hegedüs Csabának köszönhetően. Kis-nagy
emberként diadalmaskodott az ökölvívó
Gedó György és első súlyemelő olimpia
bajnokunk, a világcsúccsal győztes Földi
Imre. Párbajtőrben megint összejött

a duplázás, ezúttal Fenyvesi Csaba és
a csapat révén. München legnagyobb
magyar hőse mégis sokak szemében az
egész pályafutását megkoronázó, a szovjet Onyiscsenkót 82 pontos hátrányból
lehajrázó öttusalegenda, Balczó András
volt, aki tízszeres világbajnokként, két
csapatban szerzett olimpiai arany után
végre egyéniben is feljutott a csúcsra!

FehérVár
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Cél a kettős győzelem

Épül az aréna, lezárták a murvást
Somos Zoltán

Németh Zoltán

Fotó: Simon Erika

A Videoton az első mérkőzésen biztos előnyt
szerzett az Európa Liga selejtezőjének első
fordulójában a moldáv Zaria Bălți ellen. A
piros-kékek a 3-0 arányú hazai siker után
idegenben is győzelemmel nyomatékosítanák,
melyik is a jobb csapat.

Géresi lesipuskás találatával valamint Feczesin hajrábeli duplájával
magabiztosan nyerte a párharc első
meccsét a Videoton. A fehérvári
gárda ezzel együtt is sikerre éhesen
utazott el a visszavágóra.
„Bízom benne, hogy könnyebb dolgunk
lesz, mint az első mérkőzésen, amikor
az ellenfelünk arra rendezkedett be,
hogy kapott gólok nélkül ússza meg a
találkozót. De lépéshátrányba kerültek.
Ha tovább akarnak jutni, akkor támadniuk kell, és ha kinyílnak, teret engednek,
az nekünk kedvezhet. A moldáv csapat
kemény futballt játszott, ezen nem kell
meglepődnünk, de itthon is felvettük a
kesztyűt, kint sem lesz ez másként. A
kezdeti nehézségek után nyerni tudtunk,
így talán nem túlzott a reményem, hogy
kettős győzelemmel jutunk tovább!” –
árulta el a csapat terveit a vidi.hu-nak
Fejes András, a fehérváriak védője.
A visszavágót július 7-én, magyar
idő szerint 19 órától rendezik. A
fehérvári szurkolók a Zichy ligetben
felállított kivetítőn is nyomon követhetik a találkozó alakulását.

Juhász Rolandot (balra) Lang Ádám kíséretében vasárnap köszöntötték Fehérváron a válogatott
remek Európa-bajnoki szereplése kapcsán. A Vidi védője néhány nappal később bejelentette:
visszavonul a nemzeti együttestől.

A Vidivel kapcsolatos hír, hogy a magyar válogatott tagjaként a franciaországi
Európa-bajnokságon is szerepelt Juhász Roland bejelentette, a jövőben már nem lép
pályára a nemzeti csapatban, figyelmét teljes egészében a Videoton FC szereplésének szenteli.

Megújul(t) a Kiskút úti teniszcenturm
Kaiser Tamás

Augusztus 21. és 27. között Székesfehérvár ad otthont a felnőtt
kispályás labdarúgó Európa-bajnokságnak. Harminckét nemzet
közel nyolcszáz játékosa küzd
majd meg hatvannégy mérkőzésen a világ legnépszerűbb amatőr
sportágának felnőtt Európa-bajnoki
címéért. Magyarország házigazda,
egyben reményeink szerint esélyes.
A válogatott fél éve készül, a végső
keretszűkítés után biztosan lesz
fehérvári játékos is az Eb-n – árulta
el Reveland Zoltán szövetségi edző.
Az épülő, 2500 fő befogadására
alkalmas stadionnal kapcsolatban
elhangzott: a héten megkezdődött a
területrendezés. Kérik a környéken
élők és a parkolót használók türelmét illetve megértését, hiszen két
hónapig lezárják a murvás parkolót. Az autósok addig a korábbi I-es
iparcikk piac területén kialakított
több mint 250 férőhelyes, ingyenes
parkolót tudják használni, ami
csupán 300 méterre van az Eb miatt
átmenetileg lezárt murvás parkolótól. Az ideiglenes aréna lelátóira
sok szurkolót várnak a szervezők,
remélve, hogy akár a kontinenstorna utolsó napján, a helyosztókon
is szurkolhatunk a magyaroknak.
Tavaly először játszott a válogatott
az Eb-n, idén pedig már a négy
közé jutást tűzte ki célul a szakmai
stáb.

Tizenkét csapat frizbizett
Németh Zoltán

A kánikula sem riasztotta el az ultimate
frizbi országos bajnokság csapatait az egész
napos játéktól, az ob-n induló együttesek a
nagy meleg ellenére sem spóroltak energiájukkal. A verseny női illetve open kategóriájában végül az előzetesen nevezett csapatok
kivétel nélkül rajthoz álltak. A házigazda
Fehérvár Lionz a lányok négycsapatos megmérettetésében balszerencsésnek bizonyult,
hiszen rengeteg sérültje miatt a szegediekkel
közös csapattal tudott csak kiállni. A hölgyek végül a negyedik helyen végeztek, míg
a hét együttest felvonultató open kategóriában a sok fiatal újonccal felálló fehérváriak
az ötödik helyet szerezték meg.
Fotó: Simon Erika

Alaposan megújult az elmúlt hónapokban a
Kiskút úti Teniszcentrum. Az új tulajdonos a
klubházat leszámítva mindent lebontott, a régi
pályák helyén újak állnak.

A megújulásnak azonban még
nincs vége, a tervek szerint a tenisz
szerelmeseit télen is kiszolgálja
majd a létesítmény. Három szabadtéri pályát sátorral fednek majd
be, de a célok között szerepel egy
Magyarországon egyedülálló fedett
teniszcsarnok építése is.
„A munkát februárban kezdtük, a külső terület jelenleg nagyjából kilencven
százalékos készültségi szinten van,
már csak a környezetet kell széppé
varázsolni. Szeretnénk egy csarnokot
is építeni, melyben öt salakos pálya
kapna helyet. A terveink szerint ez
novemberre elkészül, legalább annyira,
hogy játszani lehessen benne!” –
mondta el Viszló Csaba tulajdonos.
Cél, hogy a jövőben a rutinosabb
korosztály mellett a gyerekekkel is
megszerettessék a teniszt. A Kiskút
úti Teniszcentrumban már idén is
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Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

A cél, hogy a gyerekekkel is megszerettessék a teniszt

rendeznek, rendeztek versenyeket,
s a jövőben erre egyre többször
kerül sor, főleg ha elkészül a fedett
csarnok is. Viszló Csaba szeretne

egy igazi fehérvári közösségi helyet
létrehozni, éppen ezért a tervek
közt szerepel egy 400 méteres,
salakos futókör megépítése is.

Összesen tizenkét csapat több mint száz játékosa
lépett pályára a Frizbi ob-n. A sportág ezzel a versennyel lakta be végelegesen a First Field pályáit.

Amíg Ön dolgozik, gyermekét megtanítjuk teniszezni!

NYÁRI TENISZTÁBOR

2016. június 20-tól heti turnusokban (min 8 fő esetén)
Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.

Gyere és érezd jól magad!

További információ: +36/70/943-4664

fehervartenisz@gmail.com

FehérVár
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Hirdetes

A FehérVár mindenkinek jár!

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár 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!

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

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

2016. július 7.

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
• Honvéd u. 1. szám alatt 11 m 2 és 17 m 2
irodák;
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2)
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

