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Elkészült a Halesz birodalom

Erzsébet utalványok
átvétele
Székesfehérvár jegyzője ezúton
is tájékoztatja a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre
jogosultakat, hogy Erzsébet-utalványaikat augusztus 24-25-én vehetik át 9-12 óra, valamint 14.3017 óra között Székesfehérváron, a
Gyermekjóléti Szolgálat ügyeletének hivatalos helyiségeiben, a
Tolnai utca 16. szám alatt, amely
a Sziget Utcai Általános Iskola
felől közelíthető meg, valamint a
Jancsár utca 31. szám alatt.
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.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Szabó Petra
Július 28-tól már bevehetik a négytornyos
játszótéri várat a kis lovagok a Halesz parkban. Az építmény több mint húsz funkcióval
várja a kis hódítókat.

A Halesz park számos sportolási
lehetőséggel és óriási zöld felülettel várja a mozogni vagy éppen
a pihenni vágyókat. Futópálya,
kondipark, több hagyományos
sportpálya várja a csapatjátékok
szerelmeseit, sőt tavaly év végén
egy teqball asztallal is bővült a
repertoár. Az edzés mellett a nagy
füves placc tökéletesen megfelelő
egy családi piknikhez, a merészebbek pedig kifeküdhetnek akár
napozni is. Most már a gyerekek
is örülhetnek, hiszen az óriási
füves terület mellett már egy
230 négyzetméteres, négy nagy
tornyos, három csúszdás és sokféle csimpaszkodóval, hidakkal,
mászófallal felszerelt játékvár áll
a rendelkezésükre. A játékbirodalomban egyszerre 30-40 gyerek
játszhat. A várfal jelen esetben
fából készült, a birodalmat védő
katonák közlekedését masszív
műanyag, acél és kötélháló segíti,
míg az apró támadók a biztonságos gumipadlón átkelve kezdhetik
meg az ostromot.
A Halesz nem a Belvárosban

Váltson
tisztességes, átlátható,
szakszerű és megbízható
társasházkezelésre!
Amennyiben társasháza jövőjét
kompromisszumok és rejtett
költségek nélkül képzeli el, válassza
a SZÉPHŐ Zrt. megújult társasházkezelését, 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!

Fotó: Kiss László
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A kalandvár nem csak szép, megfelel a mai kor követelményeinek is

van, egy kicsit mégis olyan, mint
New Yorknak a Central Park,
ugyanis aki a szabadban szeretne
kikapcsolódni, itt megteheti úgy,
hogy nem kell elhagynia a várost.

Igaz, állóvíz nincs a park területén, de a város egy másik részén a
Csónakázó-tó hamarosan elkészül, így a vízi sportok kedvelőinek sem kell már sokáig várni.

Kevesebb a parlagfű,
kevesebb a bírság
Wéhli Regős Dóra
Megkezdődött a légi felderítés, a kormányhivatal kétszázezer hektáron ellenőrzi,
megtörtént-e a mezőgazdasági területek
parlagfű mentesítése.

Jelentősen, harmadára csökkent a
parlagfűvel fertőzött terület nagysága 2015-ben Fejér megyében
– mondta Sziebert Gergely, a Fejér
Megyei Kormányhivatal élelmiszer-biztonsági és földművelésügyi
főosztályának vezetője a térségben
július 27-én kezdődő helikopteres
felderítéssel egybekötött sajtótájékoztatón.
A megyei helyzet tehát jobb képet
mutat, mint az országos átlag. Míg
2014-ben hárommillió forint, addig tavaly egymillió forint bírságot
kellett kiszabni a hatóságnak - tette hozzá. A kormányhivatal idén a
tervek szerint kétszázezer hektár
területet ellenőriz Fejér megyében.
Szalkai Gábor, a Földművelésügyi
Minisztérium főosztályvezető
helyettese a sajtótájékoztatón
kiemelte: a hatóságok célja nem a
bírságolás, hanem az, hogy a földhasználók önkéntesen végezzék
el területükön a parlagfű mentesítést.
Külterületek esetében a felderítéseket a kormányhivatalok illetékes
hatóságai, földhivatalai végzik,
belterületek esetében pedig az
önkormányzatok jogosultak a
felderítésre. Az esetleges növény-

védelmi bírság kiszabása a megyei
növényvédelmi hatóság jogkörébe
tartozik, mely tizenötezer forinttól
akár ötmillió forintig is terjedhet.
Jordán László, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
elnökhelyettese hozzátette, az
irtás mellett fontos a megelőzés is,
ezért a Növényorvosi Kamarával
együttműködve a védekezést bemutató képzéssorozatot hirdettek
a mezőgazdasági termelőknek.
Mivel a parlagfű nemcsak közegészségügyi problémát jelent,
hanem a mezőgazdaságban, mint
gyomnövény közvetlenül is gondot
okoz, így a Nemzeti alaptantervbe
is bekerült a védekezés fontossága
– tette hozzá. Felső tagozatban és
középiskolában is egy-egy osztályfőnöki óra keretében hívják fel a
figyelmet a parlagfűirtás fontosságára.
A földhasználóknak és földtulajdonosoknak törvény írja elő, hogy
minden év június 30-áig végezzék
el földterületeiken a parlagfű-mentesítést és tartsák fenn a gyommentes állapotot.
A növényt a virágzása előtt kell
elpusztítani, hogy ne szórhasson virágport, és ne érlelhessen
termést. Általában három kaszálás
biztosít megfelelő eredményt. Ha a
háromszori kaszálás nem valósítható meg, úgy az egyszeri kaszálás
a virágzást közvetlenül megelőző
időszakban a leghatékonyabb –
mondják a szakemberek.
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Tusványos – „az elutasítottból fő irány”

Vakler Lajos

röket akar elvenni a nemzetállamoktól, meg kell akadályozni, abba
kell hagyni.”
A kormányfő kiemelte, a szeptemberi Pozsonyi uniós csúcstalálkozón a legfontosabb, hogy
döntés szülessék a terrorizmus és
a migrációs válság megoldására és
a nemzeti szuverenitás megőrzésére határozott választ kaphasson
Európa.

Huszonhetedik alkalommal rendezte meg a Pro
Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági
Tanács, Bálványosi Szabadegyetem és Diáktáborát Székelyföld szívében, Tusnádfürdőn.

Fotók: NZP

A nagy érdeklődéssel várt összmagyar találkozót, a „Voltunk,
vagyunk, leszünk” jegyében
rendezték meg. A szabadegyetem
díszvendégeként, Tőkés László
református püspök, EP képviselő előadásában reményét fejezte
ki, hogy mielőbb megoldódik a
határon túli magyarság védhatalmi státuszának bevezetése, amely
megteremti a lehetőséget a területi
önrendelkezés jogának gyakorlására és az autonómiára. Orbán
Viktor miniszterelnök örömmel
üdvözölte az erdélyi pártok és civil
szervezetek által aláírt Tusnádföldi Nyilatkozat megszületését és
megerősítette, a magyar kormány
és a Visegrádi Négyek továbbra
is minden alkotmányos eszközzel
megvédik határaikat.
„Magyarországot az európai
fősodortól kifelé szorították, és
mindent amit tettünk megpróbálták a nem bevett európai politika
részeként értelmezni, legyen szó
a keresztény alapokat megerősítő alkotmányunkról, legyen szó
a demográfia politikánkról, a
határokon átnyúló határegyesítésről. Ez most néhány év elteltével,

Orbán Viktor szerint a migráció és a terrorizmus ellen csak erős, határaikat megvédeni képes
nemzetállamok tudnak fellépni

már inkább előny mint hátrány, és
senki sem zárhatja ki ebben a pillanatban, hogy az európai fősodor
nem ott halad majd a következő
években, ahová Magyarországot
próbálták kiszorítani. Így lesz a
kivételből, a fekete bárányból nyáj,
az elutasítottból fő irány. Európa előtt a következő évben az a
legfontosabb feladat, hogy megpróbáljuk közösen definiálni, hogy mi
az, ami ellen harcolnunk kell. A
fősodor természetesen a migráció

és a terrorizmus elleni harc. Ezért
a nemzeti szuverenitás visszaszorítása, az európai jogkörök javára,
meggyőződésem szerint, a legnagyobb veszedelmek egyike Európában. Vannak dolgok, amelyekkel
szemben Brüsszel nem, de mi nemzetek képesek vagyunk védekezni.
Ezért minden olyan gondolkodást,
politikai akciót és kezdeményezést,
amely nyíltan vagy lopva hatáskö-

Tusnádfürdő immár huszonegyedszerre
ad terepet a székely-magyar társadalmi
kérdéseknek

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
• Honvéd u. 1. szám alatt 11 m 2 iroda;

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

Tőkés László a területi önrendelkezés fontosságát hangsúlyozta

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése alapján,
a Közgyűlés által átruházott hatáskörében eljárva a 735/2016. (VI.23.) számú GSzB határozatával az Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:
Cím, hrsz.
(Székesfehérvár)

Sarló utca 12. IX/6.
Tolnai utca 14. III/4.

Alapterület
Szobaszám
(m2)

54
49

3

2
2

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér –
induló ár (Ft/hó)

összkomfortos
összkomfortos

29.700,33.075,-

A jelen pályázati eljárás során az érvényes ajánlattétel feltétele, hogy a jelentkező a megadott
határidőig a pályázati adatlapot és a szükséges nyomtatványokat csatolja és a pályázati biztosítékként megjelölt összeget megfizesse! A liciten a formai és tartalmi feltételeknek megfelelő azon pályázók vesznek részt, akik az adott lakásra 2016. augusztus 4. 16:00 óráig a honlapon jelentkeznek.
A licit időtartama 48 óra: 2016. augusztus 5. 16:00 – augusztus 7. 16:00
Korábbi pályázati kiírásban esetlegesen benyújtott pályázati adatlapok a jelen pályázatban nem érvényesek! A további pályázati feltételek és a pályázati nyomtatvány elérhető a http://lakaslicit.
szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok weboldalon, illetve Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.).

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

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

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában
(132 m 2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2)
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
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„Erős nőnek képzelem Ilonát”

Már csak néhány hét és kezdetét veszi az
idei Koronázási Szertartásjáték, ahol majd
II. (Vak) Béla életének fontos pillanatai
elevenednek meg. A király feleségét, Ilonát,
Závodszky Noémi alakítja. A Vörösmarty
Színház színésznője már készül a próbákra,
amiket nagyon vár.

Kétszázötven négyzetméteres
színpad és két és fél ezer főnek
helyet adó nézőtér épül a Nemzeti
Emlékhelyen. A monumentális színpad negyedik alkalommal épül fel a
belvárosban. Az először 2013-ban
– hagyományteremtő szándékkal
– megrendezett Koronázási Ünnepi
Játékok a nagyszabású, tízezrek által
látott óriásbábos felvonulásokkal,
a történelmi belvárost átszelő,
mozgó képregényes időutazásra
csábító Fény utcákkal, Szent István,
Szent László, majd Könyves Kálmán
életének, koronázásának felelevenítésével egy csapásra belopta magát
az emberek szívébe. Az esemény
népszerűsége azóta is töretlen.
A próbák idén augusztus elsején
kezdődnek, addigra kell végezni a
színpadépítéssel a szakembereknek.
Fotó: forrás:koronazas.hu

Závodszky Noémi első alkalommal vesz részt a Szertartásjátékban. Nagy izgalommal várja,
hogy elkezdődjön a próbafolyamat.

nen – ahol a koronázások történtek valamikor – kelthetem életre
azt a magyar királynét, akinek
az arcképe még az ezüstérmén is
rajta volt. Számomra önmagában
is óriási dolog ez.
Első alkalommal vesz részt a Koronázási Szertartásjátékban. Várja már a
próbafolyamatot?

Nagyon. Az első feladatom az, hogy
„magamévá tegyem”, megszokjam
az írás nyelvezetét. Igyekeztem
különböző forrásokból minél többet
megtudni Ilona életéről, személyiségéről. Kimondottan kíváncsi
vagyok arra, milyen lesz a jelmezem
– egyelőre nem tudom elképzelni, de a lelki szemeimmel látom,
hogyan is nézhetett ki egy királyné
abban a korban. Egyszóval: várom
a próbafolyamatot, de addig azért
még sok feladatom van.

Tudjon meg még többet a témáról:
www.koronazas.hu
Olvassa el teljes terjedelmében az
interjút a weboldalon!

Fotó: Kiss László archív

Több szakirodalmi forrás szerint
nagyon határozott személyiség volt
Ilona. Milyen elképzelése van a
karakter megformálásáról?
Meglátásom szerint nagyon fontos, hogy egy királyné magabiztos
személyiség legyen. Ez kimondottan pozitívum, mert – úgy gondolom – megfelelő határozottsággal
lehet bármit sikerre vinni. Arról
nem beszélve, hogy Ilona egy vak
királynak volt a felesége, tehát
ez predesztinálta őt arra, hogy
mindenben a férje támaszának
kellett lennie, a férj részéről pedig
szükséges volt egy mély bizalom
irányába. Olyan erős karakterként
képzelem el Ilonát, akiben érzem
és látom az asszonyt is.
Mi a legnagyobb kihívás a királyné
szerepében?
Ennek a bonyolult személyiségnek a megjelenítése. Ami meg az
egésznek a szépsége, hogy benne
lehetek a Koronázási Szertartásjátékban. Illetve az, hogy ezen a
csodálatos, fantasztikus helyszí-

Folyamatosan épül a
színpad és a nézőtér

A tavalyi előadás emlékezetes pillanatai. Az idei esztendőben is szerephez jutnak majd a
többnapos forgatagban és ünnepi kavalkádban a látványos óriásbábok

Több mint száz fellépővel indul
jövő héten a FEZEN
Bialkó László
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Jól muzsikáltak
Szabó Petra
A hőség ellenére is sokakat
vonzott a belvárosba július
23-án, szombaton délután a
Fehérvári Fúvószenekari Találkozó. Megtelt a Városház tér és
környéke és a népes közönség
fantasztikus fúvós dallamokat
hallgathatott.

A jó hangulat idén is garantált

Mindezeken túl kipróbált fezenes
szervezetek és új jelentkezők is
várják az érdeklődőket a Civil
Sétányon. Jelen lesznek a művészettel segítő Phrenos Művészetterápia szakemberei, ahogy például a
szenvedélybetegségek szinte minden típusával foglalkozó Wichern
Alapítvány és RÉV Ambulancia
is. Ráadásként szombaton Zacher
Gábor tart majd előadást, ahol
szó lesz a hazai droghelyzetről, a
felnőtt társadalom hozzáállásáról,
valamint a média szerepéről és a
felelősségéről is.

A házigazda Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar mellett három
további együttes, a belga Harmonie De Jonge
Scheuten, Pusztavám
Község Német Nemzetiségi Fúvószenekara
és a Várpalotai Bányász
Fúvószenekar varázsolt fieszta hangulatot a térre. A magyar
komolyzene mellett
belga zeneszerzők
művei is felcsendültek,
de nem maradhatott el A legkisebbeknek is tetszett a térzene
a könnyűzene sem. A
Városház térre, ahol kilenckor
színes, több műfajt felölelő eseményen a zenekarok két helyszínen, a közösen adtak térzenét.
Városháza előtt és a Püspöki palota A belga együttes a kilencnapos
magyarországi turnéját Székeselőtt felváltva koncerteztek, este
fél kilenctől pedig a Magyar Király
fehérváron zárta a KultúrKorzó
Szálló előtti térről indulva egymás
keretén belül szervezett egynapos
után vonultak a
fesztiválon.

Fotó: Kiss László

Anthrax helyett Children of Bodom, fesztiválkompatibilis előadások, Gépház mozi, koronázó
amerikai focisták és Zacher Gábor előadása.
Augusztus 3-án indul a FEZEN.

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az idei FEZEN egyik
sztárfellépője az Anthrax lett volna,
a New York-i thrash metal zenekar
azonban előre nem látható okok miatt lemondta a fellépését. Helyettük
a szervezőknek sikerült Fehérvárra
csábítaniuk a melodikus death metal finn hőseit, a Children of Bodom
nevű formációt. Minden idők egyik
legenergikusabb metal bandája a
Skindred és a DevilDriver társaságában lép fel augusztus 3-án,
szerdán a Fehérvár színpadon.
Rajtuk kívül mintegy 20 külföldi banda és száz hazai zenekar
alkotják a FEZEN idei programját.
A két nagyszínpad fellépői között
említhetjük például a Faithless-t,
a Within Temptation-t, az Infected-et vagy a Milky Chance-t. A
koncertek mellett lesz mozi is,
aki viszont inkább megmozgatná
magát, az keresse a fehérvári Enthronerst. Az amerikai focicsapat
játékosai „Legyél Te is Koronázó!”
címmel tartanak majd érdekes
foglalkozásokat.
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Egy híján húsz – fehérvári fiatalok Csíkországban
A szombat esti csomortáni megnyitón a tábor
szakmai vezetője, Kubik Anna színművész
javaslatára a táborlakók és szakmai irányítók
egyhangúlag fogadták el, hogy a tábor a
továbbiakban a Varga Sándor Székelyföldi
Verstábor nevet viseli.

Fotó: Csomortáni Hunor

Az ötletgazda öt esztendőn keresztül előkészítette, megszervezte és levezette a mára Kárpát-medence szintű verstábort. Varga
Sándor ez év elején adta vissza
lelkét, de álmai életben maradtak,

és a verskedvelő fiatalok továbbra is összesereglenek minden
esztendőben Csíkország szívében,
Csíkcsomortánban. Ahhoz, hogy
ez így lehessen, támogatókra van
szükség. A fehérvári önkormányzat eddig valamennyi székelyföldi
tábort támogatta, ezzel biztosítva
a fehérvári fiatalok utazásait.
Látva azt a szakmai munkát, azt
az emelkedettséget, azt a hangulatot, amit Erdély nyújt csíki
barátaink segítségével a fehérvári
diákoknak, biztosíthatom, hogy
nem ér véget ez a sorozat, a fehér-

A fehérvári Strasszer Domonkos és Börcsök Olivér a Gyilkos-tóval néznek farkasszemet

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:

vári önkormányzat továbbra is
támogatni fogja – mondta a Csíkcsomortánba látogató Mészáros
Attila alpolgármester.
Egy híján húsz fehérvári ment a
nyolcszáz kilométerre levő csíki
településre, akik közül tizenhárman az idei Fehérvári Versünnep
döntősei voltak, hatan pedig
táborcsinálók, akik az eddigi
verstáborok valamelyikén voltak,
és ez alkalommal segédkezni
mehettek.
A megnyitó ünnepségen a táborcsináló fiatalok Váradi Imre
megzenésített versét énekelték el,
amivel elbúcsúztak Varga Sándortól. A korábban az I. István
Szakképzőiskolába, ma a Szent
István Egyetemre járó ifjú zenéje
és verse a padokhoz ragasztotta a
könnyeikkel küszködő táborlakókat és csíki házigazdáikat.
A tábor első éjszakáját követően a
Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület huszárai énekeltek ébresztőt.
A lóháton érkező, hagyományőrző
öltözetbe bújt huszárok ébresztője meglepetést okozott, és még
frissebben pattantak ki a diákok
az ágyukból.
Gyakorlatilag nem kapok levegőt,
olyan fáradt vagyok, hogy azt sem
tudom, hol vagyok, annyi prog-

Fotó: nzp

Nagy Zoltán Péter

Mondhatnánk azt is, idilli tábori kép: a
táborlakó csíkszeredai Gál Renáta, a budapesti Heiczinger Flóra és a misztrálos bébi,
Nimród, aki a füvet vizsgálja

Fotó: Csomortáni Hunor

Megkezdődött a VI. Székelyföldi Verstábor Csíkcsomortánban

A fehérvári leány, Kurucz Flóra és a székely
fiú, Pál István jó barátságban a Békás-szoros torka előtt

rammal ajándékoztak meg bennünket az idei táborban – mondta
Kurucz Flóra fehérvári verstáboros. És valóban: szerda estig
bejárták a Gyimeseket, ahol az
ezeréves határt nézték meg, majd
a csángók táncoltatták meg őket
Hidegségben, Kézdivásárhelyen
Gábor Áron szobrát süvegelték
meg, Nyergestetőn pedig a csíki
huszárok hőseit. Meglátogatták a
pogány templomot, a lemészárolt
székelyek emlékét őrző madéfalvi emlékművet, ellátogattak a
Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz. A Kisbütökben a Misztrál
Együttessel tanultak két dalt és
énekükkel megtöltötték a fenyveseket. Szerdán este pedig Dezső
Tibor református lelkész előadását
hallgatták meg a táncról, hogy aztán éjszakába menő táncházban
hasznosíthassák tudásukat.
A Fehérvár Médiacentrum a
verstábor támogatója és partnere, ezért a tábor első négy
napjáról már egy tucatnál is több
bejátszást készített és vetített
a Fehérvár Televízió a Híradójában, Paletta Híradójában és
Esti mérleg című műsorában. A
táborlakók július 31-én, vasárnap
bontanak sátrat, és indulnak haza
Székesfehérvárra.

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

Fotó: Csomortáni Hunor

• 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 csíki versünnepes fiatalok is ellátogattak a Székelyföldi Verstáborba, ahol kaptak beszédtechnikai képzést, néptánciskolát és közösen mentek a nyergestetői hősök emlékhelyére

közéleti hetilap
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Kincs, ami jó a babának

Látrányi Viktória

„A szoptatás pozitív hatása hos�szútávon is kimutatható. Túlmutat
a táplálkozás folyamatán. Erősíti a
baba immunrendszerét, csökkenti
a felnőttkori túlsúly, cukorbetegség, rákos megbetegedés kockázatát. Azt is kiemelhetjük, hogy
megalapozza és erősíti az anya
és gyermek közötti kötődést.” –
mondta el dr. Keresztury Lászlóné egészségfejlesztő, a Humán
Szolgáltató Intézet munkatársa. A
város önkormányzata, a Humán
Szolgáltató Intézet négy területi
védőnője és a Fejér Megyei Család, Esélyteremtési Önkéntes Házzal közösen szervez programot
az Anyatejes Táplálás Világnapja
alkalmából. Az Egészségügyi
Világszervezet 1992-ben nyilvánította augusztus 1-jét az anyatej
világnapjává, augusztus első hetét
pedig a szoptatás világhetévé.
Évente egymillió gyermek életét

Fotó: Kiss László illusztráció

A világ egyik legtermészetesebb és legszebb
élménye a szoptatás. Ez a kijelentés még akkor
is nehezen kérdőjelezhető meg, ha nagyon
sok nő számára a szoptatás nem megy olyan
könnyedén, mint ahogy szeretné. A Szabadművelődés Házában július 29-én, pénteken erről
is szó esik az anyatejes táplálás világnapja
alkalmából szervezett programon.

A korai és gyakori szoptatás az édesanya számára is előnyös: fokozza a méhösszehúzódásokat, így segítve a méh eredeti állapotának mielőbbi elérését. Védelmet nyújt az emlő- és
petefészek daganat ellen. Megfelelő étrend mellett segíthet a várandósság alatt felszedett
plusz kilók leadásában is.

menthetné meg az első órában
megkezdett és az első hat hónapban kizárólagosan tartó szoptatás
a Földön. A szoptatott gyermekek

között ritkábban fordul elő felső
légúti hurutos betegség és hasmenés. Az allergia-megelőzésben is
fontos szerepet játszik az anyatej.

A legújabb kutatási eredmények
pedig igazolják, hogy az anyatejjel táplált csecsemők körében
felnőttkorban is kisebb a túlsúly,
a szív-és érrendszeri betegségek
és a cukorbetegség kockázata. A
Szabadművelődés Házában július
29-én a programok 10 órakor
kezdődnek. A program fő témái
között szerepel az anyatejes
szoptatás fontossága, a babahordozók használatának bemutatása,
a megyei anyaklubok bemutatása.
A négy védőnő által gondozott,
jól szoptató, tejadó édesanyákat
is várják a rendezvényre, ahol
a köszöntés mellett, ringató és
kézműves foglalkozás is lesz. Itt a
gyermekek sajátkezűleg készíthetnek képességfejlesztő játékokat.
A program célja a családi közösségek erősítése az együttesen
végzett alkotó tevékenység által.

Amíg a mentő megérkezik –
Csonttörés
Rándulás, ficam, vagy törés
esetén kerülje a testrész mozgatását.

Nyílt törés esetén a sebet fedje
le steril ködszerrel.

A szakszerű babahordozással is megismerkedhetnek a látogatók. A kisbabák biztonságos
és kényelmes, elől, háton vagy csípőn hordozása kihívást jelenthet, ugyanis már nem
vagyunk a hagyományos babahordozással kapcsolatos tudás birtokában. Aki szeretné
megtanulni a babahordozás helyes és biztonságos módszereit, érdemes babahordozási
tanácsadók segítségét kérnie.

Illusztráció: OMSZ

Fotó: Simon Erika archív

Rögzítse a sérült teatájékot,
támassza meg két oldalról vagy

fogja kezeivel a mentő megérkezéséig.
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A nagy meleg az autókat is megviselheti
Kurucz Tünde

Kánikulában az autókra is oda kell figyelni,
mert ha a hűtőrendszer nem működik megfelelően a motor túlmelegedhet.

Slezák Péter szervizvezető elmondta, nagy melegben a motor
gyorsan túlmelegszik, ha nem jó a
hűtőrendszer.
„A leggyakoribb hibák közé
tartozik, hogy nem elegendő, vagy
valahonnan szivárog a hűtőfolyadék, esetleg valamilyen gyenge
elem, például egy repedezett
cső, eltömődött lamella van a
rendszerben, illetve valamelyik
hűtőventillátor rossz.” – emelte ki
a szervizvezető, majd hozzátette:
a túlmelegedésnek nem minden
esetben vannak előjelei. Ha a
hűtőfolyadék hőmérséklet jelző
mutatója hirtelen emelkedni kezd,
akkor az utalhat arra, hogy a
rendszer hibás.

Be kell kapcsolni a fűtést
„Ilyenkor a közhiedelemmel
ellentétben rögtön ki kell kapcsolni a klímát, és el kell indítani
a fűtést, hogy a motor valamen�nyire vissza tudjon hűlni. Ez csak
egy ideiglenes megoldás, hogy az
autós biztonságosan félre tudjon
húzódni, esetleg elérje a legközelebbi benzinkutat, szervizt. Ha
valaki ezt elmulasztja, akkor a hűtővíz kifolyik, és a nagy forróság
hatására akár a hengerfejben vagy
a tömítésekben több százezer
forintos kár keletkezhet.”

A szervizvezető kitért arra, hogy
hosszú autós út előtt például ha
a család nyaralni megy, akkor
célszerű megnézni a pótkereket, a
hozzávaló csavarokat, és hogy az
emelő és a kulcs bent van-e a csomagtartóban. Egy másik, elsőre
bagatell dolog, hogy a nyaralásra
érdemes elvinni a pótkulcsot,
ugyanis könnyedén előfordulhat, hogy a strandon, a szállodai

Fotó: Kiss László

Pótkerék és pótkulcs

A szervizben célszerű ellenőrizni a klímát és a hűtőrendszert

szobában vagy az apartmanban
elkeveredik a slusszkulcs.
„Autós kulcsot másoltatni külföldön például Horvátországban
márkától függetlenül legalább egy

Ezeket kell ellenőrizni
hosszú út előtt:
•
•
•
•

Az összes folyadékszintet
Világítást
Guminyomást
Egy szervizben pedig nézessük át
a klíma- és hűtőrendszert!

Horoszkóp
július 28 – augusztus 3.

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Kos 3. 21. – 4. 20.

Olyan dolgokra vágyhat most, amelyek pillanatnyilag elérhetetlenek az Ön számára. Az erőfeszítések, amelyeket a céljai elérésének érdekében
tesz, igencsak kevésnek bizonyulnak. A kialakult
helyzetért azonban ne másokat hibáztasson!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Valaki nagyon távol igazi szerelmet érez Ön iránt.
Mégis, egy elég bizonytalan személy bűvöli el
a környezetéből. A hét során az olyan felszínes
dolgok varázsolják el, mint a megjelenés és a báj.
Munkahelyén értelmetlenül ne vállaljon felesleges
kockázatokat!

hét. Még az is olcsóbb és gyorsabb, hogyha itthon egy családtag
vagy barát feladja a pótkulcsot,
feltéve, ha be tud jutni a lakásba.”
Slezák Péter megjegyezte, hogy

nem árt, ha a csomagok mellé
beteszünk egy plusz liter olajat
és egy plusz liter hűtőfolyadékot,
mert előfordulhat, hogy szükség
lesz rájuk.

Kihelyezett műszaki

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.
Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A hét elején tele van energiával és jobbnál jobb ötletekkel. Ennek ellenére a fontosabb döntéseket, a
fokozottabb odafigyelést igénylő feladatokat tanácsos
elhalasztani a hét második felére. Ekkorra már az
észjárása felgyorsul, és a megfigyelőképessége is
jobban kiéleződik.

Nem sok ember mondhatja el magáról azt, amiről
Ön tesz tanúbizonyságot a héten. A kiváló szervezés, a türelmes odafigyelés, az adott helyzet uralása
példaértékű lehetne sokaknak. Emellett egy kicsit
azért próbálja meg megkímélni a környezetében
lévőket a túlzott kritikától!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az új ismerősével legyen óvatos! A szimpatikus,
barátságos illető a felszín alatt valójában egy számító,
alattomos személy. Ne a látszatnak engedjen, kövesse
belső detektorainak jelzéseit, most megéri!

A napokban felfokozott szexuális kisugárzás árad
Önből. Így elképzelhető, hogy a hét során többen
is érdeklődéssel lesznek Ön iránt úgy a környezetében, mint utazásai során. Ez egy nagyon kedvező
időszak az ismerkedésre.
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Birkapörkölt: rázva és nem keverve

Kurucz Tünde
Dél környékén a kisfaludi közösségi ház utcáját
és a focipályát betöltötte a pörköltillat. A II.
Kisfalud-Novaj-pusztai Vigasság főzőversenyén ugyan csak tizenkét csapat indult, de a
bográcsokban a kakasherétől a marhalábszáron
keresztül egészen a szarvasig szinte az összes
pörköltfajta rotyogott.

A zsűri, Grenyovszky Károly mesterszakács vezetésével nemcsak
kóstolt és véleményezett, hanem
elkészítette a híres novaj-pusztai
vörösboros birkapörköltet. A birkánál nagy hangsúlyt kell fektetni
a hús előkészítésére. Először alaposan el kell távolítani a faggyút,
mert az tele van egyfajta kellemetlen íz-és illatanyaggal. Ebből fakadóan egy átlagos negyven-ötven
kilós állat faggyazása, darabolása
több órás feladat. A másik kardinális pont a hús darabolása. Van,
aki rajta hagyja a csontot, hogy a jó

Grenyovszky Károly szerint a pörkölt akkor
szép, ha tűzpiros

az agy van, ott van egy kis üreg,
amit fel kell tölteni pirospaprikával. Ennek az a jelentősége,
ha elkezd forrni a pörkölt, akkor

kockahúst, azután beletesszük a
fűszerpaprikával megtömött birkafejet, amelyre egy sor kockahúst
teszünk. Megint a lecsós pörkölt
alap következik és így tovább,
amíg el nem fogy a hús. A végén az
egészet felöntjük vízzel. Innentől
kezdve az igazi birkafőző ember
nem keveri, hanem rázza a bográcsot.” Az ízesítéssel kapcsolatban
a mesterszakács elárulta, hogy az
elején elkövettek egy kis garázdaságot, hiszen egy kis konyakkal
feldobták a pörköltet. A végén
azonban csak a magyar konyha
klasszikus fűszereit az őrölt borsot, fűszerköményt, fokhagymát,
fűszerpaprikát és természetesen
egy kis sót használt. No és persze
a legvégén meglocsolták a pörköltet egy jó kisfaludi borral, hogy

Kisfaludot a levéltári források szerint
régen Novaj-Pusztának hívták. Az
itt élő családok birkatenyésztéssel foglalkoztak, hiszen a környék
teli volt jobbnál jobb legelőkkel.
A „tősgyökeres” kisfaludiak máig
emlékeznek erre, és sokan a disznók
és a baromfiak mellett még tartanak
juhokat.
teljesen autentikus legyen. „A
birkát nem főzzük borral! Épp csak
a végén rakjuk bele, hogy az illatát,
a zamatát ki lehessen érezni. Csak
lezárjuk a tűzet, belekeverjük a jó
kis száraz vörösbort, hagyjuk állni
körülbelül öt percet és már lehet is
enni!” – adta meg a receptet Grenyovszky Károly mesterszakács.

A FehérVár mindenkinek jár!

Fotók: Kiss László

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 jó birkapörkölthöz a húst alaposan elő kell készíteni

íze érezhető legyen a pörköltben.
Azonban vannak olyanok, akik
kicsontozzák, hogy véletlenül se
maradhassanak a pörköltben apró
csontdarabok. „Ez ízlés dolga,
ki hogyan szereti” – emelte ki a
zsűrielnök, majd hozzátette: egy
jó kis kevély birkapaprikáshoz
először a kockázott házi füstölt
szalonnát kell megolvasztani. A kioldódó zsírban megfonnyasztjuk,
megpirítjuk a vöröshagymát, majd
ezután egy friss paradicsomos-paprikás lecsós alappal felöntjük az
egészet.
„A birkapörkölt titka az állat
fejében rejlik. A fejcsontban, ahol

mindig csak egy kis mennyiségű
paprika oldódik ki, így a végén az
étel szép, tűzpiros lesz. Ezután elkezdjük a bográcsban a rétegzést:
a lecsós alapra ráteszünk egy réteg

Hasznos tipp:
Ha olyan húsból, például marhából
vagy szarvasból főzzük a pörköltet,
amely csak lassan, három-négy óra
alatt puhul meg, akkor ne az elején,
hanem a végén tegyük bele a paprikát, hogy a színe ne barna, hanem
szép élénkpiros legyen!

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Lehetséges az, hogy egy kicsit lehangoltan kezdi
ezt a hónapot. Ahhoz, hogy visszanyerje jókedvét,
változásra volna szüksége. Az energiakészletére
is ráférne egy kis újratöltés. Egy kis nyugalomra,
csendre vágyna.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Fiatalos, lendületes és tele van energiával. Most
tényleg az élet napfényes oldalán áll. Érzelmi élete
nagyon kedvezően alakul, őszinte érzései válaszra
találnak. Élvezze bártan a kedvező fordulatokat!
Őrizze meg a lendületét, ugyanis számos csodálója
akad kisugárzása folytán.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten könnyed flörtökbe cseppenhet bele,
többek érdeklődése is felélénkülhet Ön iránt. A
választás kizárólag Önön múlik! Amennyiben
párkapcsolatban él, felmerülhetnek Önök között a
közös jövőt illető kérdések.

Karrierje szempontjából ideje lenne elfogadnia,
hogy bizony vannak napok, amikor kevésbé mennek jól a dolgok, épp úgy, mint azt, hogy máskor
meg minden flottul megy. Ez az időszak látóköre
bővítését támogatja leginkább szakmai téren.
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Karrierjében a napokban változások történhetnek,
és emellett meglepetések is várnak Önre. Érdemes
rugalmasan kezelnie a kialakuló helyzeteket,
alkalmazkodva a pillanatnyi lehetőségekhez. Ne
idegeskedjen mások szokásai miatt!

Otthonában felhalmozódtak a tennivalók. Úgy
tűnik, hogy a türelme is már a végét járja. Egy
kiadós séta vagy egy pár órás elvonulás a világ zaja
elől igazán jót tenne most Önnek. Nem feledkezhet
meg Önmagáról és a saját lelki igényeiről!

FEHÉRVÁR
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Programajánló

2016. július 28.

Azimutoló és FEZEN – különlegességek a nyár derekán
Programok július 29-től augusztus 7-ig

Szabó Petra

Július 29.

Gyermekhangon nem csak felnőtteknek
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Az Újpesti Gyermek Színtársulat
előadása.
RockOn koncert
20.30, Agárd, Agárden sétány
Az Agárden Szabadtéri Színpad
változatos programokkal.

Székesfehérvár Rallye 2016
Július 30-31., Székesfehérvár
A verseny szombaton 17.00 órakor
a Palotai úti prológgal kezdődik. A
mezőnyre vasárnap tíz aszfaltos gyorsasági szakasz vár.

Az érdeklődők felfedezhetik a belvárosi kutak rejtélyeit.

CommandARTe – Cirkusz
20.30, Velence, Tópart utca 47.
Kaleidoszkóp cirkuszi show.

Július 30.

Azimutoló – Tájékozódás a katonai
ismeretekben és a túlélésben
10 óra, Pákozd, Mészeg-hegy
Családoknak és gyermekeknek szóló tájékozódási és túlélési ismeretek.
IV. Emlékparki Nyár
10 óra, Pákozd, KEMPP
Nyáresti koncert.

Gyermek Tánc-Szín-Ház
18 óra, Velence, Tópart u. 47.
Dinom-dánom a Velence Korzón.
L’Art Pour l’art
20.30 óra, Velence, Tópart utca 47.
Best Of Válogatás a Társulat legsikeresebb jeleneteiből.

Duó
Barackmoly: 0 M&M
db
Szilvamoly: 96Július
db elhúzódó
29.rajzás!
19 óra,
Keleti gyümölcsmoly:
62 db
rály-emlékmű
Almamoly: 18 db”

FEZEN meglepetés zenekarok

Augusztus 3., 4., 5.
17 óra, Mátyás király-emlékmű
Kongattack – Agárdi kongások

Augusztus 5. 20.30, Hotel Magyar király előtti tér

Mátyás ki-

Kelda Zenekar

Erdőn, mezőn

Mits Marci - Nagy János duó

Bodajki Jazz Tábor zárógála

The Royal Freak Out

Projekt Prometeus

Július 29. 20.30, Hotel Magyar
Király előtti tér

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, 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

Július 29-31., Bregyó közi Regionális
Atlétikai Központ
Székesfehérvár harmadik éve látja vendégül a legjobb magyar atlétákat a Bregyóban. A páratlanul szép környezetben
izgalmas és látványos versenyszámok
zajlanak három napon keresztül.

Fehérvári KultúrKorzó

XXII. Országos Mazda Találkozó
10 óra, Velence, Kemping utca 2.
Latin Lounge
A szervezők várnak minden Mazda
Július 22. 19 óra, Mátyás kitulajdonost és minden márka iránt
rály-emlékmű
érdeklődőt.
“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Sóvár szeme kutat kutat?
18 óra, Országalma

121. Atlétikai Országos
Bajnokság

Molycsapdák fogási adatai 2016. 07. 25-én:
Barackmoly: 14 db
Szilvamoly: 140 db Elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 105 db Elhúzódó rajzás!
Almamoly: 22 db

Augusztus 6. 17 óra, Mátyás
király-emlékmű
Augusztus 6. 20.30, Hotel Magyar
Király előtti tér

Július 30. 19 óra, Mátyás király-emlékmű
Július 30. 20.30, Hotel Magyar
Király előtti tér

Augusztus 6. 21.30, Országalmától
a Hotel Magyar király előtti térig

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. július 30-tól augusztus 5-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
06:00 Heti hírmagazin
Heiter Dávid Tamás
szerkesztésében
00:00 Válogatás az elmúlt
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Lengyel
08:00 Félóránként friss
Dénes – Magyar
hírek, időjárás és
regék és mondák
közlekedési információ
06:00 Heti hírmagazin
08:10 Műsorvezető:
Heiter Dávid Tamás
Sasvári Csilla.
szerkesztésében
Műsorajánló, hosszú
07:00 Válogatás az elmúlt
távú időjárás,
hét műsoraiból
orvosmeteorológia,
08:00 Félóránként friss
horoszkóp, kalendárium,
hírek, időjárás és
névnapok, lottószámok,
közlekedési információ
programajánló
08:10 Vidám szombat délelőtt
09:10
Természetesen
Horváth-Winter Diával
egészségesen – a
Műsorajánló, kalendárium,
dinnye és a paradicsom
névnapok, speciális
gyógyhatása. Vendég:
hétvégi horoszkóp
Supliczné Tóth
12:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsi
Mária fitaterapeuta,
12:40 Gazdálkodj okosan!
egészségtantanár,
Vendég: Galántai Gergely
táplálkozástudományi
vállalkozásfejlesztési
szakember
tanácsadó
10:10 Gazdikereső. Vendég:
13:10 A megcsalás előjelei
Molnár Tamásné (ASKA).
és okai. Vendég:
12:10 Asztrológia. Vendég:
Koller Krisztián
Takács Gyöngyi.
14:10 Felfázásveszély nyáron
13:10 Házi tündér – háztartási
is; Emésztőrendszerünk
műsor. Vendég:
karbantartása. Vendég:
Boda Kriszta.
Lencsés Rita fitoterapeuta
13:40 Természetgyógyászat.
15:10 Vendég: Karacs Ildikó
Vendég: Halmai László.
mantraénekes
14:10 Loveinfo. Vendég: Séllei
16:10 Boldogító szokásaink –
Györgyi mediátor
először érts, aztán értesd
15:40 Fehérvár TV –műsorajánló.
meg; Együttműködés
Vendég: Látrányi
– teremts szinergiát.
Viktória, hírigazgató
Vendég: Garai Orsolya
16:10
Vörösmarty kocka –
18:00 Sportösszefoglaló
Informatika. Műsorvezető:
20:00 Esti beszélgetések
Barabás Ferenc,
Kozma Ágival
Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
2016. 7. 31. VASÁRNAP
Attila informatikus
17:10
Schéda Zoltán Best Of
00:00 Válogatás az elmúlt
19:00 Esti beszélgetések
hét műsoraiból
Kozma Ágival
02:00 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 30. SZOMBAT

06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Válogatás a hétvége
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
műsoraiból
Rádióval! Műsorvezető:
Mindentudás Egyeteme
Sasvári Csilla.
Félóránként friss
Benne: Horoszkóp,
hírek, időjárás és
kalendárium, kék
közlekedési információ
hírek, sport és fontos,
Ébredjen a Vörösmarty
aktuális témák
Rádióval! Műsorvezető:
09:10 Beszélgetés programokról,
Sasvári Csilla.
moziról, aktualitásokról.
Benne: horoszkóp,
Vendég: Tornyai
kalendárium, kék
Gábor plébános
hírek, sport és fontos,
10:10 Műsorvezető:
aktuális témák
Németh Gábor.
Autófitnesz. Vendég:
11:40 Kis kocka – informatikai
Polgár Tibor
műsor. Vendég:
Műsorvezető:
Gombaszögi Attila
Németh Gábor.
informatikus
Kis kocka – informatikai
14:10 Műsorvezető: Bokányi
műsor. Vendég:
Zsolt. Érdekességek,
Gombaszögi Attila
napi téma
informatikus
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Sportágak története
Bedő Gyula
és szabályai
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Társműsorvezető:
Divatműsor. Vendég:
Heiter Dávid Tamás
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája
Esti beszélgetések
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Kozma Ágival
Portré. Vendég: Gall
Csángó néphagyományok.
Gregor szobrászművész.
Vendég: Nyisztor Ilona
Portré. Vendég: Benke
és tanítványai.
Andrea újságíró.
Testvérkapcsolatok
A Magyarok Szent
Schwäbisch Gmünddel.
Koronája, 1. rész - A
Vendég: Igariné
kettős korona elmélet
Komlósi Erzsébet.
Aktuális – napi hírmagazin
21:00 A Magyarok Szent
Mindentudás Egyeteme
Koronája, 2. rész - A Szent
Korona mérnöki szemmel
2016. 8. 2. KEDD
22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 8. 1. HÉTFŐ
00:00
02:00
06:00
06:10

09:10
10:10

13:10
14:10
16:10
17:30
19:00

21:00
22:00
22:10

00:00 Válogatás az elmúlt
2016. 8. 3. SZERDA
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha
00:00 Válogatás az elmúlt
Christie - Nyaraló gyilkosok
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie - Nyaraló gyilkosok
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 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
„Versben mesélek”.
Vendég: Mickey Simon
kortárs költő.
Magyar-török fesztiválok.
Vendég: Hüseyin Kaygusuz.
21:00 A Magyarok Szent
Koronája, 3. rész - A
rendhagyó korona elmélet
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló HorváthWinter Diával

2016. 8. 4. CSÜTÖRTÖK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha

Christie - Nyaraló gyilkosok
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 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
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Bemutatkozik a Talamba
ütőegyüttes.
Utazások. Vendég:
Igari Antal építész.
21:00 A Magyarok Szent
Koronája, 4. rész –
Hatszáz év rejtélye
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 8. 5. PÉNTEK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Agatha
Christie - Nyaraló gyilkosok
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 Munkaügyi témák. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Kertészműsor. Vendég:
Németh László
13:00 Utazási műsor. Vendég:
Lencsés Piroska
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihály Gyula
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég:
Dr. Bakonyi István
József Attila-díjas
irodalomtörténész
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
A Királyi Napok programjai.
Vendég: Juhász Zsófia.
Könyvbemutató. Vendég:
Csató József író.
21:00 A Magyarok Szent
Koronája, 5. rész –
Az ezredforduló
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.

40. Agárdi Popstrand
Július 30. 19 óra
Neoton és Kasza Tibi koncert.
Augusztus 6. 19 óra
Bereczki Zoltán, Radics Gigi, MDC

Július 31.

Megemlékezés Hauszmann Alajos
halálának 90. évfordulójáról
17 óra, Velence, Ország út
Emlékezés az építész, műegyetemi
tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagjára.
Futu Robi interaktív show
18 óra, Velence Korzó
Az Esztrád Víziszínház Velence
bemutatója.

Augusztus 1.

Épületek gyufaszálból
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Szűcs Pál kiállítása makettekből.

Augusztus 4.

NEPO SIX koncert
20.30, Agárden sétány
Az Agárden Szabadtéri Színpad
változatos programokkal, várja az
Agárdra látogatókat.

Augusztus 5.

FEHÉRVÁR

Programajánló

közéleti hetilap

Jan Ten Hove festőművész kiállítása
17 óra, Velencei-tavi Galéria
Magyarországon élő holland festőművész kiállításának megnyitója.
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Táborok augusztusban

FEZEN
Augusztus 3–6. Fezen Klub
Megnövelt fesztiválterülettel, dupla
nagyszínpaddal és egy nagy halom jó
koncerttel készül idén a FEZEN.
A kisgömböc
18 óra, Velence Korzó
A kisgömböc című előadás.
Nyakigláb, Csupaháj és Málészáj
19 óra, Velence Korzó
Az Esztrád Víziszínház Velence
bemutatója.
Fáklyás körbevezetés
21 óra, Országalma
Fáklyás körbevezetés az éjszakai
belvárosban és a Nemzeti Emlékhely Szent István mauzóleumában.

Augusztus 6.

50 éves a Dinnyési-fertő Védett
Területe
09 óra, Dinnyés, Rózsa utca
Ismeretterjesztő túra.
BSI Tóúszás
09 óra, Gárdony
Tóúszás a Velencei-tavon.
Kisvonatos kirándulás a Boryvárba
10 óra, Országalma
Az érdeklődők felfedezhetik a
20. századi romantikus fellegvárat.

Négy Mesterség Fortélyai
Augusztus 1–6. Mesterségek Háza
Gyermek, ifjúsági és felnőtt népművészeti alkotótábor. A tábor résztvevői
megismerkedhetnek a bőrműves, a
nemezműves, a fazekas mesterségekkel, a csuhé ékszer és a sásszőnyeg
készítésével.
Kóbor tábor – utazások térben és
időben
Augusztus 1–5. Öreghegyi Közösségi
Ház
Mamutvadászat és lovagi torna egy
táborban.
Napraforgó Városi Napközis Tábor
Augusztus 1–5. Bregyó köz
Színes programokkal várják a székesfehérvári általános iskolák tanulóit.
Nyári Napközis Tábor - Kreatív hét
Augusztus 1–5. Püspökkert Játszóház
Különböző művészi technikák
kipróbálása, műalkotások készítése a
kicsikkel.

I. Kutyawellness és Vásár
10 óra, Velence, Kemping utca 2.
Színes programokkal, tanácsadással, masszázzsal egybekötött fürdőzésre várják az érdeklődőket.
Tücsök Szabi
18 óra, Velence Korzó

Kreatív angol tábor 7-12 éves gyerekeknek
Augusztus 1–5. Katedra Nyelviskola
Székesfehérvár
Játékos nyelvtanulással élménydús,
színes szabadidős programok.
Programozás tábor
Augusztus 1–5. Mátyás király krt. 11.
Napközis programozó tábor sakkoktatással, szabadtéri programokkal általános iskolás gyermekek számára.
Múzeumdetektív
Augusztus 1–5. Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épülete
Tábor 12-14 éveseknek.
Tündér-manó tábor
Augusztus 1–5. Kincses Sziget Játszóház
Vidám, kalandos, rejtélyes nyári táborok, nyári foglalkozások.
Nyári lovastábor a Suhogó (Jampi)
Lovastanyán
Augusztus 1–5. Pákozd, Suhogó zártkert
Minden a lóról és a lovaglásról.
Cseke Szabolcs “Tücsökszabi” zenepedagógus és népzenész előadása.

Augusztus 7.

Nincs felhő az égen
18 óra, Velence Korzó
Az Esztrád Víziszínház Velence
bemutatója.
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18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:05 A szomszéd vár –
Képes hírek – benne
turisztikai magazin
minden egész órakor
19:35 Miami Vice – am.
a Híradó ismétlése
sorozat (12)
Jó estét, Fehérvár!
20:25 Gyimesi csángók
– ismétlés
Patakországból
Képes hírek – benne
21:25 Fehérváron a
minden egész órakor
Gutenberg-galaxis –
a Híradó ismétlése
87. Ünnepi Könyvhét
Jó estét, Fehérvár!
22:10 Jó estét, Fehérvár! –
– ismétlés
ismétlés
Bajnokok városa – ismétlés
Fehérvári beszélgetések 22:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
– ismétlés
Fehérvár! ismétlése
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
2016.
7. 31. VASÁRNAP
Mohai Tamás
Fehérvári beszélgetések
00:00 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor a Jó
Műsorvezető: Szabó Petra.
estét, Fehérvár! ismétlése
Vendég: Németh Ádám
07:00 Jó estét, Fehérvár!
Paletta – ismétlés
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések 07:05 Képes hírek – benne
– ismétlés
minden egész órakor a Jó
Műsorvezető: Látrányi
estét, Fehérvár! ismétlése
Viktória. Vendég:
10:15 Jó estét, Fehérvár!
Pechtol Lajos
– ismétlés
Jó estét, Fehérvár!
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Fehérvári beszélgetések
Vendég: Disztl László
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
11:15 Fehérvári beszélgetések
Viktória. Vendég:
– ismétlés
Lajkó Csaba
Műsorvezető: Szabó
Napi színes – ismétlés
Miklós Bence. Vendég:
Kincsesláda – ismétlés
Mohai Tamás
Fehérvári beszélgetések
11:40 Agrárinfó – ismétlés
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Bialkó
– ismétlés
László. Vendég: Bán Balázs
Műsorvezető: Szabó Petra.
Napi színes – ismétlés
Vendég: Németh Ádám
Honvéd7-ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár!
Igazságszolgáltatás az
– ismétlés
Alaptörvény tükrében I-II. 12:45 Köztér – ismétlés
Székesfehérvár
13:20 Kolonics György, a
Rallye 2015
kenus legenda
Fehérvári beszélgetések
13:35 A Fehérvár TV
– ismétlés
archívumából
Műsorvezető: Vakler Lajos. 13:50 Igazságszolgáltatás
Vendég: Disztl László
az Alaptörvény

2016. 7. 30. 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
17:25
18:00

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
tükrében III-IV.
15:25 III. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál
16:35 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Pechtol Lajos
17:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Lajkó Csaba
17:30 A Fehérvár televízió
archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó
Petra. Vendég: Nomad
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am.
sorozat (12)
20:50 Gyimesi csángók
Patakországból
21:50 Vértes Vitéz – Vizi László
Tamás előadása
22:40 A hét hírei
23:00 Képes hírek

17:00
17:30
17:50
18:00
18:05

18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:20

Kvantum – ismétlés
A Fehérvár Tv archívumából
Napi színes
Hírek
Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Gáll Gregor
A Fehérvár Tv archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek – ismétlés
Gyimesi csángók
Patakországból
Székesfehérvári Királyi
Napok – Zichy színpad I-II.
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vaszi Levente
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 II. Fehérvári Ifjúsági Feszt
22:25 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:10 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2016. 8. 3. SZERDA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
2016. 8. 2. KEDD
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
00:00 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése
minden egész órakor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
a Híradó ismétlése
– ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
10:45 Paletta – ismétlés
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
07:45 Képes hírek – benne
órakor a Híradó ismétlése
minden egész órakor
2016. 8. 1. HÉTFŐ
13:00 Híradó 1-kor
a Híradó ismétlése
13:10 Képes hírek – benne
10:00 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
– ismétlés
minden egész órakor
Híradó 1-kor ismétlése
10:45 Agrárinfó – ismétlés
A hét hírei ismétlése
11:15 A Fehérvár TV archívumából 16:30 Fehérvári beszélgetések
11:40 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
10:00 A hét hírei – ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Vakler Lajos.
10:20 Kvantum – tudományos
13:00 Híradó 1-kor
Vendég: Vaszi Levente
magazin
17:00 Paletta – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv archívumából 13:05 Képes hírek – benne
11:30 Képes hírek – benne
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
egész órakor A hét
17:50 Napi színes
Híradó 1-kor ismétlése
hírei ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések 18:00 Hírek
13:00 Híradó 1-kor
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Heiter
Műsorvezető: Látrányi
minden egész órakor a
Dávid Tamás. Vendég:
Viktória. Vendég:
Híradó 1-kor ismétlése
Dudich Ákos
Gáll Gregor
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:00 Agrárinfó – ismétlés
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
Műsorvezető: Szabó
17:50 Napi színes
sportmagazin
Petra. Vendég: Nomad
18:00 Hírek
22:10

22:55

20:15 Hírek
20:20 Fehérvári Kulturkorzó
2015 I-III.
21:55 Pálosfalvi Brúnó –
élni a bátrak életét
22:25 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:10 Képes hírek

2016. 8. 4. 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: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Dudich Ákos
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Schneider Éva
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Diákszínpad:
Makrancos Kata
21:40 Pieta Signore –

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 1. 15:25 III. Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál

Harmonia Albensis
23:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:45 Képes hírek

2016. 8. 5. PÉNTEK
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 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Schneider Éva
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kaiser
Tamás. Vendég: Lengyel
Zsófia, Tóth Zsófia
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 Bogányi Gergely és a
csodazongora I-II.
22:05 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:30 Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

?
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A bevándorlási válság
kezdete óta Európában
több mint 300-an haltak
meg terrortámadásban.
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Az olimpiák története – 16. rész

1992 Barcelona
Juan Antonio Samaranch a NOB
történetének egyik legnagyobb
hatású, bár erősen vitatott vezetője volt. Hogy irányítása alatt az
olimpiai játékok minden korábbinál hatalmasabb profitot termelő
tömegszórakoztatássá vált, megkérdőjelezhetetlen. Az igen erőskezű
elnök sok személyes diadalának
egyikeként élhette meg, hogy
szülővárosa, a világ kultúrájában
kétségtelenül megkerülhetetlen
Barcelona is feliratkozhatott a
rendezők közé. Ráadásul a történelem fordulatai úgy hozták, hogy
egészen rendkívüli ünnep lett a
katalán főváros olimpiája. Már a
Szovjetunió nélkül, de a korábbi

A varázslók varázslói... A Dream Team három legnagyobb sztárja, Larry Bird, Michael Jordan és
Magic Johnson

nagyhatalom több államot egyesítő Független Államok Közössége
néven, olimpiai zászló alatt felvonult – sőt, a játékok legeredményesebb csapata lett. Ugyanakkor
a balti államok 1936 óta először
önállóan indultak. Németország
immár egyesített csapattal vehetett
részt, és végre bojkott sem sújtotta az olimpiát, visszatért Kuba
és Észak-Korea, valamint hosszú
elszigeteltséget követően a Dél-afrikai Köztársaság. Jugoszlávia sem
volt már, Horvátország, Szlovénia
és Bosznia-Hercegovina önállóan
indult, a szerbek és montenegróiak
pedig egy közös független csapatot
alkotva. Nem lehet csodálni, hogy
minden előzőt felülírtak a részvételi adatok, a versenyzői létszám
közelítette a tízezret.
De nemcsak a politikában tör-

A még mindig csak tizennyolc éves
zseni ráadásul kizárólag egyéni
számokban diadalmaskodott, akárcsak Darnyi Tamás, aki pályafutása
alatt egyetlen világversenyen sem
kapott ki a két vegyes számban.
A magyar küldöttség ott folytatta,
ahol Szöulban abbahagyta: megint
volt kard-aranyunk (Szabó Bence),
birkózó bajnokunk (Repka Attila
és Farkas Péter), kajak-diadalunk
(a női négyes) és győzelmünk tornában (Ónódi Henrietta). A senki
által nem várt meglepetés-aranyat pedig egy paksi fiatalember
szállította, Kovács Antal szerezte
a magyar cselgáncs máig egyetlen
olimpiai bajnoki címét.
Székesfehérvár is újabb érmesére
lehetett büszke: a Köfém SC világbajnoka, Fidel László tagja volt az
ezüstérmes férfi kajak négyesnek.

Fidel László négyszer volt világbajnok a kajak
négyessel, de Szöulba nem őt (és szintén
köfémes, világbajnok társát, Kovács Zoltánt)
vitték ki. Barcelonában ott lehetett, de akkor
már végét járta a magyar hegemónia. A
fehérvári kajakos csalódásként élte meg az
ezüstöt, a döntőben hat év után kapott ki a
magyar hajó

1996 Atlanta
Barcelonát, mint helyszínt (Samaranch kötődése ide vagy oda) nem
kellett megmagyarázni, ellenben
a következőt… Az újkori olimpiák
százéves jubileumát egy athéni
rendezéssel lehet méltón megünnepelni – gondolta szinte mindenki,
aki képes volt eszmében és nem
haszonban gondolkozni. A döntéshozók nem tartoztak közéjük,
1990-ben a Coca Cola és a CNN
fővárosának, Atlantának a pályázatát értékelték legtöbbre. Hogy
utólag bánták-e, nem tudni, de
sokatmondó, hogy Samaranch az
atlantai játékok záróünnepségén
nem a megszokott módon „minden
idők leg...”-jeként, hanem csupán
„különleges játékokként” értékelte
a szervezési anomáliákkal terhelt
XXVI.nyári játékokat. Amelyen

Könnyes amerikai sikersztori: Károlyi Béla
ölben viszi a dobogóra a kis Kerri Strugot, aki
sérült bokával ugrott és szerzett aranyat a
házigazdának a női torna csapatversenyében

Fotó: nemzetisport.hu

A huszadik század végén régen illúzió volt már a
játékok hajnalán véresen komolyan vett amatőr
eszme. Barcelonában a világ legjobban fizetett
profi kosarasai varázsoltak, 1996-ban pedig, a
százéves jubileumon nem Athén, hanem a Coca
Cola gazdag városa rendezte az olimpiát.

téntek óriási változások az évek
során: az olimpia olyan üzletté vált,
amiből már nem maradhattak ki
a világ legjobban fizetett profijai
sem. Teniszben Borisz Beckert vagy
Steffi Grafot ott találjuk az éremszerzők között – a dollármilliókat
kereső játékosok névsorát mindazonáltal az amerikai kosarasok
tették igazán veretessé. Szó se róla,
ha már ott voltak, elkápráztatták
a világot: Michael Jordan, Magic
Johnson, Larry Bird és társaik
minden későbbi, szintén győztes
utóduknál jobban kiérdemelték a
Dream Team összefoglaló nevet.
A csodálatos Drazsen Petrovic és
Tony Kukoc által vezetett horvátokat kétszer verték, másodszor a döntőben – ezek voltak a
legszorosabb meccseik. Egyiket
harminchárom, másikat harminckét ponttal nyerték. Persze a
drága profikon kívül is voltak nagy
sztárok Barcelonában, a tornász
Vitalij Scserbo például hat aranyat
nyert. Carl Lewis is újabb kettőt,
de minket jobban foglalkoztatott,
hogy Egerszegi Krisztina hármat!

Fotó: kajakkenusport.hu

Somos Zoltán

Elmúltak az amatőr idők

Akire nem figyeltek... Az 1-es pályán úszva
nyerte Atlantában a 200 vegyes aranyát
Czene Attila, aki továbbvitte Darnyi Tamás
örökségét

hosszú idő után ismét történt
emberi életet követelő merénylet,
egy csőbomba robbant az olimpia
parkban. Az eredmények és teljesítmények között persze ezúttal is
számos különlegeset találunk, az
a tizenegy utódállam pedig, amely
a hajdani Szovjetunióból kiválva
először indult önálló államként
olimpián, mindenképpen történelmi eseményként tekinthet
vissza rá. Közülük Ukrajna kilenc
aranyéremmel tette emlékezetessé debütálását. Többen tovább
írták vagy kiteljesítették saját
legendájukat. Carl Lewis negyedszer nyerte meg a távolugrást és
kilenc olimpiai arannyal zárta
pályafutását. Szintén itt búcsúzott
Egerszegi Krisztina, aki harmadszor is legyőzhetetlen volt 200
méter háton, és huszonkét évesen
úgy vonult vissza, hogy egyetlenként a világon öt egyéni számban
nyert olimpiai aranyérmet őrizhet
vitrinjében. Maradva az uszodában, Rózsa Norbert sikerét vártuk,
Czene Attiláét ellenben kevesen
remélték. Emlékezetes döntőben,
a surranópályán úszva szerezte
meg a 200 vegyes aranyát a finn
Sievinen előtt. Megkoronázta pályafutását a magyar kajak-királynő, Kőbán Rita, verhetetlen volt a
Horváth Csaba, Kolonics György
kenu kettes, és nagyszerű boksszal
idézte fel a csodás magyar ökölvívó
hagyományokat Kovács István.
Akárcsak a kalapácsvetés hajdani
nagyjait az amerikai egyetemen
tanuló Kiss Balázs, aki egyetlen világversenyt sem nyert az olimpián
kívül. Magyarország huszonegy
érmet, közte hét aranyat nyert
Atlantában.

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
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Közel ötszázan az atlétikai Ob-n Vas hazatér, Hetényi hosszabbított,
Maylan aláírt

Kaiser Tamás, Samu Miklós

Szezonnyitóra készülnek
Kaiser Tamás

Az egyhetes szlovéniai edzőtábort
követően immár hazai környezetben készül az Alba Fehérvár KC.
Deli Rita csaknem teljes keretnek
vezényelhet edzéseket, hiszen a
brazil válogatottal az olimpiára
készülő Daniela Piedadet leszámítva mindenki a vezetőedző rendelkezésre áll. Így az újak is, vagyis
szerb Jelena Zsivkovics, a francia
Claudine Mendy, illetve Pelczéder
Orsolya, Tornóczky Sára, és Vajk
Eszter is együtt tréningezik az
előző szezont a hatodik helyen záró
alakulattal. A fehérvári kézilabdá-

zó hölgyek a héten már első felkészülési mérkőzésüket is lejátsszák,
az Alba Fehérvár KC július 29-én,
pénteken 18 órától a norvég B-válogatottal meccsel a Köfém Sportcsarnokban. Időközben kiderült
az is, hogy a Fehérvár szeptember
10-én fogadja a lengyel Gdyniát az
EHF-kupa első selejtezőkörében, a
visszavágóra pedig 18-án kerül sor.
A szeptember 17-re kiírt, Mosonmagyaróvár elleni, hazai bajnoki
mérkőzést később rendezik meg. A
versenykiírás értelmében az NBI.
tizenharmadik fordulójáig, vagyis
január közepéig kell pótolni a
találkozót.

VÉGKIÁRUSÍTÁS
a SEPA CIPŐnél
MINDEN

cipő, szandál, papucs

40 60
-

%

kedvezménnyel!

2016.07.28-tól a készlet erejéig.
A megjelölt termékekre.

Ady E. 4.
Kossuth 11.
Palotai 4.
www.sepa.hu

Kaiser Tamás
Kifejezetten aktív az átigazolási piacon a Fehérvár AV19. A Volán a héten „hazahozta” Vas
Jánost, leigazolta a kanadai Justin Maylant,
míg Hetényi Zoltánnal szerződést hosszabbított. Igaz, Kovács Csaba 14 év után távozott.

Vas János a 2009-es szezonban már
játszott Székesfehérváron, azóta
megfordult a svéd másod-, és a
francia első osztályban. A legutób-

bi két idényben pedig a cseh Slavia
Prahát szolgálta. A fiatalabbik Vas
hétfőn írta alá egyéves szerződését, célja pedig hogy ismét rájátszásba, ideális esetben elődöntőbe
jusson a Fehérvár AV19-cel.
A kanadai Justin Maylan személyé-

ben pedig igazi gólvágót igazolt a
Volán. Maylan az elmúlt két idényben Olaszországban bőven meccs
per pont fölötti átlagot produkált,
94 meccsen 129 pontot szorgoskodott össze a taljánoknál.
Hetényi Zoltán aláírásával pedig
biztossá vált, hogy a Fehérvár az
idei EBEL-szezonnak is válogatott
kapus-duóval vág neki. Hetényi
elmondta, hogy bár voltak ajánlatai
máshonnét, de olyan egy sem volt,
amelyért elhagyta volna Székesfehérvárt. „Profi sportolóként
egyértelműen az a célom, hogy a
legjobbat nyújtsam egyénileg és csapatszinten is. Azt várom magamtól,
hogy ha lehetőséget kapok, akkor
jól védjek, és ismét a liga legjobb
kapusa szeretnék lenni, ahogyan az
sikerült már a 2013-14-es szezonban is. Érzem, hogy sok van még
a tarsolyomban, látok reális esélyt
erre. Ahogyan a csapatban is vannak még tartalékok, amiket ha ki
tudunk hozni magunkból, akkor a
kilencedik EBEL-szezonban végre
összejöhet az elődöntő is.” - mondta
Hetényi.
Tizennégy év és több mint hatszáz
mérkőzés után távozott a Volántól
Kovács Csaba. A válogatott csatár a
jövőben több időt szeretne családjával tölteni.

Dán-verésre számít a Vidi
Németh Zoltán
A legutóbbi dán bajnokság bronzérmesével, az
FC Midtjylland gárdájával játszik a Videoton
FC az Európa Liga harmadik selejtezőkörében.
Henning Berg, a piros-kékek vezetőedzője
szerint egy roppant egységes és egyedi stílust
képviselő gárda a dán csapat.

Az FC Midtjylland a legutóbbi
kiírásban továbbjutott a csoportkörből és csupán a klasszisokkal
teletűzdelt Manchester United
volt képes megállítani. Henning

életveszélyesek. A dánok futómennyisége is figyelemre méltó, ezek alapján
egy fizikálisan nagyon kemény
mérkőzésre számítok, egyértelműen az
eddig legerősebb ellenféllel találkozunk
majd - beszélt várakozásairól a Vidi
norvég mestere.
Pátkai Máté, a fehérváriak középpályása szerint a párharc esélyese
ugyan a dán együttes, ám a Videoton képes lehet a meglepetésre.
- Nem biztos, hogy mi vagyunk a párharc esélyesei, de azt gondolom, hogy
az elmúlt mérkőzéseken voltak olyan

Fotó: vidi.hu

Tölgyesi Előd versenyigazgató
arról tájékoztatott a szerdai sajtótájékoztatón, hogy a háromnapos
bajnokságon 17 egyéni és 2 váltó
versenyszámot rendeznek meg
mindkét nemnek. A 17 egyéni
versenyszám közül 15 számban,
kizárólag szinttel rendelkező
versenyzők nevezését fogadták
el. A bajnokságra 52 egyesület
282 egyéni férfi és 216 egyéni női
nevezés érkezett, valamint férfiaknál és nőknél egyaránt 14-14
váltó jelezte indulási szándékát.
A bajnokság két héttel előzi meg
a riói olimpia atlétika versenyét.
A 19 olimpikon atléta közül Székesfehérváron két Eb ezüstérmes
sportoló is elindul: Márton Anita
a súlylökés mellet diszkoszvetésben is dobókörbe áll, valamint
Baji Balázs 110 méteres gátfutásban áll majd rajthoz. A Gyulai
István Memorialt idei legjobbjával megnyerő Kővágó Zoltán
diszkoszvetésben ismét bizonyíthat, emellett olimpiai bajnokunk,
Pars Krisztián is javíthat kalapácsvetésben. A maratonfutó
Erdélyi Zsófia 5000 méteren, a

hétpróbázó Krizsán Xénia magas
és távolugrásban, valamint súlylökésben és gerelyhajításban is
versenyez, míg Zsivoczky-Farkas
Györgyi 100 gáton, távolugrásban és súlylökésben indul majd,
Szabó Barbara pedig magasugrásban.
A házigazda ARAK Utánpótlás Akadémia a legjobbjaival
képviseleti magát a bajnokságon:
A ranglistavezető László Dávid
hármasugrásban, a Junior Világbajnokságról a héten hazatért
Szabó Dániel 100 méteren címvédőként, 200 méteren a ranglista második helyezettjeként
bizakodhat éremben. Skoumal
Péter edző versenyzőként mutat
példát rúdugrásban. A 4x100
méteres fiú váltó a Góger Ádám,
Szabó Dániel, Szépe Gergő és
Pisch Milán összeállításban akár
a dobogóra is felfuthat. A nőknél
az Ifjúsági Eb-n hétpróbában
nagy egyéni csúcsot elérő Mátó
Sára másik erős számában, a 400
méteres gátfutásban szeretne bizonyítani. A szintén Tbilisziben
járt Budai Boglárka, a tavalyi 400
méteren bronzérmes teljesítményét idén 800 méteren próbálja
megismételni, akárcsak Huszár
Kitti hármasugrásban.

Fotó: www.fehervarav19.hu

Péntektől vasárnapig Székesfehérvár látja
vendégül a legjobb hazai atlétákat
a 121. Atlétikai Országos Bajnokságon.

A Vidinél elszántan készülnek a dánok ellen, akiket a fehérvári csapat szeretne kellemetlen meglepetésben részesíteni a párharc első meccsén

Berg szerint ez nem véletlen, a dán
csapat ugyanis egy roppant kemény
ellenfél.
- Fizikálisan nagyon erős csapatról
van szó, mely úgymond direkt futballt
játszik, vagyis nem a labdabirtoklásra helyezik a hangsúlyt, hanem
labdaszerzés után azonnal támadásba
mennek át. Magas támadóik vannak,
előszeretettel támaszkodnak a pontrúgásaikra, a nagy bedobásaikra, fejjel

periódusok, amikor a csapat jól futballozott. Ezeket a periódusokat kell minél inkább kitolni, ha nem csak 20-25
percig tudunk jól játszani, hanem adott
esetben 60-70 percig, akkor biztosan
meglepetést tudunk majd okozni.
A Videoton FC - FC Midtjylland
Európa Liga selejtező párharc első
mérkőzése július 28-án 20.30-kor
kezdődik a felcsúti Pancho Arénában.

Sport

közéleti hetilap

Németh Zoltán

Üzenet Rióba

Fejér megye számos települését érintette a
Fuss és Üzenj a Riói Magyar Olimpikonoknak
elnevezésű program, melynek keretében az
érdeklődök együtt futhattak Kovács István
ultrafutóval, illetve egy olimpiai naplóba tett
bejegyzéseikkel üzenhettek a riói játékokra
utazó magyar küldöttségnek.

A vaskos kötet valamennyi lapja
betelt jókívánságokkal, a naplót
a fehérvári olimpikonok vették át
Kovács Istvántól a Velence Korzón.
A kiváló ultrafutó a program során
a pekingi játékok hivatalos fáklyáját
is az érdeklődők rendelkezésére
bocsátotta, így a résztvevők örök
élménnyel gazdagodhattak.
- A naplóba rengetegen írtak, nagyon
szép idézetekkel üzentek az olimpikonjainknak, de általában személyes
jókívánságaikat fejezték ki a Rióba

A rengeteg jókívánságot tartalmazó olimpiai
naplót a fehérvári versenyzők viszik magukkal Rióba
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Vendée Globe:
Fa Nándor az
indulók között
Németh Zoltán
Fa Nándor sikerrel teljesítette a Vendée
Globe földkerülő vitorlás verseny kvalifikációját, így ott lehet az egyik legrangosabb
megmérettetés novemberi rajtján.

Demeter Bence, Kovács Sarolta és Sebestyén Dalma szerint hatalmas erőt ad a honfitársak biztatása

utazó küldöttség tagjainak – tudtuk
meg Kovács Istvántól.
A fehérvári olimpikonok, Kovács
Sarolta és Demeter Bence öttusázók, valamint Sebestyén Dalma
úszó egyetértett abban, hogy a
rengeteg biztató szó hatalmas erőt
adhat Rióban.
- Ennek a naplónak az ünnepélyes
átadása is egy olyan esemény, mely
rengeteg plusz energiát, erőt ad. Arra
kérek mindenkit, hogy az olimpia ideje
alatt tapadjon a televízió képernyőjére
és küldje nekünk, magyaroknak az
erőt. Meg fogjuk kapni, el fog hozzánk
érni, ebben biztos vagyok. Próbálunk
nagyon jól teljesíteni és szép eredményeket elérni, nagyon büszke vagyok
arra, hogy Magyarországot és Székes-

fehérvárt képviselhetem az ötkarikás
játékokon – mesélt érzéseiről Kovács
Sarolta.
- A munka közben, amikor már minden
egyes húzás nagyon nehéz, akkor egy
ilyen naplóba beleolvasni hatalmas
pluszt jelent. Ilyenkor érezni, hogy
már csak ezért is érdemes dolgozni,
hogy ennyien az ember mögött állnak,
ennyien biztatnak. Ez nagyon jó érzés
– árulta el Sebestyén Dalma, aki
200 mellen úszik majd Rióban.
A személyes üzeneteket tartalmazó
napló a fehérvári versenyzőknek
köszönhetően eljut majd a riói
olimpiai faluba is, ahol valamennyi,
a játékokon induló magyar sportoló
elolvashatja a sikerükért szorító
honfitársaik jókívánságait.

Fa Nándor májusban kénytelen
volt lemondani a részvételt az
Atlanti-óceánt átszelő Newport
Vendée versenyen, mert nem készültek el időben hajója, a Spirit of
Hungary új vitorlái. Júniusban két
társával 19 nap alatt ért át a franciaországi Les Sables d’Olonne-ból
az Atlanti-óceánon Amerikába,
majd július 9-én szólóban indult
vissza, hogy teljesítse a Vendée
Globe kvalifikációját. A magyar
hajós egyedül járta meg a visszautat, ezzel bőven a kvalifikációs
táv, vagyis 1500 tengeri mérföld
felett teljesített. Így indulási jogot
szerzett az egyik legnevesebb tengeri vitorlás versenyre. A Vendée
Globe november 6-án rajtol Les
Sables d’Olonne-ból. Fa Nándor
– aki egyben 60 lábas versenyhajójának tervezője – a legjobb
nem francia versenyzőként ötödik
helyen végzett az 1992–93-as földkerülő versenyen, útja akkor 128
napig tartott.

Városi prológgal startol a Székesfehérvár Rallye
Kaiser Tamás

Az idei évben szombaton délután
17.00 órakor a Palotai úton a
prológgal indul a Székesfehérvár
Rallye. A kilátogatók nagyon
látványos programra számíthatnak, hiszen idén nem csak az I.
osztály párosai száguldanak a
város szívében, hanem a Rallye 2
és a Historic kategória résztvevői
is bemutatják tudásukat.
A tavalyi évekhez hasonlóan ezúttal is bemutatózik majd a fehérvári
driftes család, vagyis Zángóék, de
a ralicross bajnokság legjobbjaival
is lehet majd találkozni a Palotai
úton.
„Minden évben igyekszünk valami
újat hozzátenni a Székesfehérvár
Rallye-hoz annak érdekében, hogy
minél színvonalasabb versenyt
tudjunk rendezni. Az idei újítás
valamennyi rallye-rajongó számára nagy kuriózum lesz, hiszen
szombaton délután 17.00 órától a
Palotai úton lévő négysávos utat
teljes egészében lezárják, ugyanis
itt lesz a városi prológ.” – mondta
el Mészáros Attila alpolgármester.
Vasárnap pedig tíz aszfaltos
gyorsasági szakasz vár az ORB
mezőnyére. A Csákberényi első

Fotó: Kiss László archív

Szombaton a Palotai úton, a prológgal
kezdődik a kilencedik Székesfehérvár Rallye.
Az országos ralibajnokság ötödik futamára
több mint 120 páros adta le nevezését. Az I.
osztályra vasárnap tíz aszfaltos gyorsasági
vár majd.

Idén aszfalton száguld a Székesfehérvár Rallye

gyorsasági szakaszon az első autó
reggel 7.43-kor startol. Lakatos
Róbert a Székesfehérvár Rallye
főszervezője elmondta, hogy
az elmúlt évekhez hasonlóan a
vasárnapi három kijelölt szakasz
közül kettőt, az oroszlányit és
a bakonycsernyeit korlátozások
nélkül látogathatják a nézők, a
csákberényi pályán azonban csak
az erre kijelölt helyeken lehet

szurkolni. Érdekesség, hogy a
Székesfehérvár Rallye nemcsak a
magyar bajnokság, hanem a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA)
Közép-Európai Zóna Bajnokság
futama is lesz egyben. A Székesfehérvár Rallye 2016-ra közel 130
páros jelezte részvételi szándékát.
A szervizpark új területen, az
Auchan áruház parkolójában lesz.
Oláh Gyárfás a Magyar Autósport

Szövetség elnöke izgalmas versenyre számít, szerinte akár öt-hat
páros is megszoríthatja a Herczig
Norbert – Igor Bacigal kettőst. A
škodás páros ebben a szezonban
eddig valamennyi bajnoki futamon
az első helyen ért célba. Herczigék
egyik legnagyobb kihívója a
hétszeres bajnok, a Székesfehérvár
Rallye tavalyi győztese, Ifjabb Tóth
János lehet majd.

fmc.hu
fehérvár médiacentrum
Augusztus 2., 17.30

Jó helyen vagy!

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• BÉRÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÜGYINTÉZŐ
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS
BIZTONSÁGI ŐR
• PÁLYAGONDNOK
• LAKATOS
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

