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A Liget sort és a Budai út
egy szakaszát is lezárják

Választókerületi
programok
Lakossági fórum a Széna
téren

Fotó: Bácskai Gergely

Megújult a Nefelejcs
Óvoda

Nemcsak az utak szépülnek: a város huszonnégy oktatási, nevelési, egészségügyi és szociális intézményében folynak
fejlesztések. A Napsugár Óvoda Nefelejcs
Tagóvodája is megújult a KÉPES program
segítségével.A Masterplast cégcsoport
ajánlotta fel az óvoda 450 négyzetméter
alapterületű tetőszerkezetének felújításához az új innovációs terméküket,
mely nemcsak szigetel, de napsugárzást
visszaverő hatással is bír.
Forrás: ÖKK

Schéda Szilvia, Kovács V. Orsolya
Szépülnek az utak, de addig merre menjünk?
Pontosabban merre ne? Sok fontos útvonal
került lezárásra a városban a felújítások
miatt. Lássunk ezekről egy kis összefoglalót!

Liget sor: augusztus 1-től
teljesen lezárva!
A Liget sor felújítása már júniusban elkezdődött, augusztus 1-től
viszont teljes egészében lezárják.
Az utcában átépítik a csapadékcsatornát, valamint az új
parkolók csapadékvíz-elvezetését
biztosító csatornák épülnek ki.
Teljesen megújul az elhasználódott, elégtelen teherbírású útburkolat, ezzel együtt a kerékpáros
forgalom biztosítása érdekében
kerékpársávot létesítenek mindkét oldalon járdák kiépítésével.
A Koronás park és a Liget sori
iskola parkolási igényeinek kiszolgálására új parkolók épülnek
kiszolgáló utakkal és járdákkal.
A Szedreskerti autóbusz-végállomáson új körforgalom épül. A
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola előtti téren a korábbi
aszfaltburkolat helyett térkő lesz,
és szinteltolásos teraszok épülnek. A meglévő kiváltására az új
csapadékcsatorna kiépítését az
utca burkolatának felújítása és a
meglévő csatorna rossz állapota
indokolja.
A felújítás miatt módosított
útvonalon közlekednek a 10-es,
11-es, 12-es, 13-as, 14-es és 16os autóbuszok. A Szedreskerti
lakónegyedről induló és oda érkező buszok a Palotai úti Hosszú
temető megállótól illetve megállóig közlekednek. Nem érintik
a járatok a Liget soron található
Uszoda, Liget sor és Szedreskert
lakónegyed megállóhelyeket. A
Mészöly Géza utcán található
Uszoda megálló kiszolgálása
változatlan marad. A módosított

Fotó: Horváth Renáta

Lakossági fórumot hívott ös�sze augusztus 1-jére, keddre
Mészáros Attila alpolgármester és Deák Lajosné, a 11.
számú választókörzet önkormányzati képviselője. A 18
órától a Széna téri Általános
Iskolában kezdődő fórum
témája az új sportcsarnok,
mely iskolaidőben a tanulók
mindennapos testnevelés óráinak feltételeit szolgálja majd,
délutánonként és esténként
pedig a Köfém SC kézilabda-utánpótlásának a bázisa
lesz. A tájékoztatón részt
vesznek a sportklub, az iskola
és a beruházó képviselői.

2017. július 27.

A Liget sort augusztus elsejétől teljes egészében lezárják

útvonalak visszavonásig maradnak érvényben. Az aktuális
menetrendről és változásokról
a KNYKK Zrt. honlapján vagy
a Google Térkép alkalmazáson
keresztül lehet tájékozódni.

Óvatosan a Budai úton!
Augusztus 7-től 23-ig teljes egészében lezárják a Budai út József
Attila utca és Távírda utca közötti
szakaszát a Távírda és a Kégl
György utcák felújítása miatt.
Július 24-ével megkezdődtek a
munkálatok: teljesen megújul a
Távirda és a Kégl György utca
víziközmű-hálózata és mindkét
utca út- valamint járdaburkolata.
A jelenlegi célkitűzések szerint
a Távirda utca jövő év január
20-ára készül el. Mindkét utca
csapadékcsatorna-hálózatának
megújítása uniós támogatásból
valósul meg. A további fejlesztésekhez pedig a város saját
forrással is hozzájárul: a Saára
Gyula-program keretében út- és
járdafelújításra kerül sor, a Víziközmű-fejlesztési Alapból pedig
az ivóvízhálózat és a szennyvízcsatorna cseréje is megtörténik.
A beruházás megvalósítása komfortosabbá teszi a fehérváriak
mindennapjait, és környezetvédelmi célokat is szolgál. A kivitelezés a két érintett utca Budai úti
kereszteződésében indult el.

Fotó: Bácskai Gergely

A terveknek megfelelően
halad a Gaja-híd felújítása

A terveknek megfelelően halad a Gaja-híd felújítása

állapotban volt. A munkálatok
a tervezett ütemben haladnak. A
felújítás ideje alatt a gyalogos- és
kerékpáros-forgalom zavartalan,
az autósoknak kell csak kerülniük.

Közben a Gaja-híd betonozása is
elkezdődhet, a kivitelezők pedig
hosszabbított műszakokban
dolgoznak, hogy augusztus 14-e
után vissza lehessen engedni
a forgalmat a Palotai út ezen
szakaszára. A híd felújítását nem
lehetett tovább halogatni, hiszen
a szerkezet meglehetősen rossz

Fotó: Horváth Renáta
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A Távírda utca felújítása januárig tart

Felújítások Maroshegyen
Tizennyolcmillió forint ráfordítással százkilencvenkét méter
hosszúságban átépítik az ivóvízvezetéket a Besztercei utcában,
ezért augusztus végéig az útpályát
teljesen elzárták a forgalom elől.
A szintén maroshegyi Brassói
utcában megkezdett felújításokkal novemberben végeznek. Itt a
munkálatokat áprilisban kezdték
el, és a tervek szerint november
közepén fejezik be azokat.
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Újra magyar Szilícium-völgy?

Nagy Zoltán Péter

Minek tudható be a kiemelt központi
támogatás Székesfehérváron?
Ebben a hónapban, júliusban jelentettük be Csepreghy Nándorral, a
Miniszterelnökség miniszterhelyettesével, hogy a kormány hetvenmilliárd
forintos támogatást biztosít Székesfehérvárnak fejlesztésekre. Ugyanakkor
tudni kell, hogy a város erőteljes gazdasági fejlődése a fehérvári vállalkozóknak, munkáltatóknak és dolgozóiknak köszönhető! Nem hiszem, hogy
ilyen léptéket elért volna a központi
támogatás, ha Székesfehérvár üzemei,
vállalatai nem lettek volna a város, a
térség, az ország gazdasági motorjai.
Ennek az erőnek köszönhetjük, hogy
a hetvenmilliárdos pénzügyi keretet
Fehérvár egészségügyének, oktatásának, kultúrájának, sportjának, turizmusának és környezetvédelmének
fejlesztésére fordíthatjuk.
Nyugodtak lehetünk a tekintetben, hogy
az országban biztosított ez a potenciál?
Magyarország költségvetését az
erősödő gazdaság alapozza meg, az
a bizonyos motor jól működik az
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Székesfehérvár 2017. évi költségvetése minden
idők legerősebb gazdasági vállalása, melynek
tükrében az 1. számú választókerület országgyűlési képviselőjét, a Honvédelmi Minisztérium
miniszterhelyettesét, Vargha Tamást faggattuk
az elmúlt negyedévről.

A kormánnyal még 2015-ben Cser-Palkovics András polgármester írta alá a Modern Városok Program keretmegállapodását, amit Vargha Tamás miniszterhelyettes folyamatosan nyomon követ

országban is. A júniusban elfogadott 2018. évi költségvetés is erről
árulkodik. Nem kívánt a kormány
választási költségvetésbe bonyolódni,
ezért az elsődleges cél az volt, hogy a
munkából élők, az ország alapját biztosító családok erősödjenek. Emellett
kiemelt szempontként kezeljük
Magyarország biztonságát.
Az idei esztendő fele eltelt már. Mit mutathattunk fel az elmúlt időszakban?
A felújítások tömegei a szemünk
előtt folynak. Szerintem nincs olyan
fehérvári, aki ezt ne látná. A nagy beruházások mellett azért említsük meg
azokat is, amik nem a szemünk előtt
zajlottak! Ilyen például a város által
ötvenmillió forinttal támogatott kórházi fül-orr-gégészeti műtő, amit már

átadtunk, bízva abban, hogy csökken
a műtétre való várakozás ideje. Csendesebb, mégis fontos momentuma
volt városunk történelmi hagyományainak tisztelete, amellyel a 69-es
Gyalogezred hőseire emlékeztünk
akkor, amikor az 1931-ben felállított
emlékművet felújíttattuk a Hadtörténeti Intézet és Múzeum támogatásával, Kocsis Balázs restaurátor
segítségével. De az elmúlt negyedév
eseménye volt az is, hogy a köztársasági elnök jelenlétében avathattuk fel
az új Csónakázó-tavat. Áder János a
Tóparti Gimnázium tanulóival részt
is vett az első, hagyományteremtő
Robinson tutajversenyen.
A fejlesztések érintik-e Székesfehérvár
környezetét is?

Sportpálya és játszótér is lesz a
Túrózsáki úton
Kovács V. Orsolya

különböző erősítő eszközökkel
végezhetik majd el. Az objektum
mellett egy három méter széles
sétányt építenek. A szabadidőparkot kiszolgáló épületben lesz
egy akadálymentes vizesblokk.

Negyven fát is ültetnek az épülő szabadidőparkba

A pályák mellett elhelyeznek két
pingpongasztalt is. A gyerekek
mozgásigényüket játszótéren
elégíthetik ki, hintákat, ügyességi
pályákat, forgókat és játszóvárat
is építenek.
A park tervezésekor azokra is
gondoltak, akiknek rehabilitációs mozgásra van szükségük, ezt

Erről maga a város gondoskodik.
Székesfehérvár jó példája annak,
hogy nemcsak a nagyvárosokban
valósul meg a Modern Városok Program, hanem a térségben is, hiszen a
koronázóváros több százezres régió
központjaként működik.
Milyen beruházások várhatók a közeljövőben?
A középiskolai campus tervezése
2018 elejéig tart, várható költségvetése közel tizenhatmilliárd forint.
A Fekete Sas Szálló és a Zichy liget
fejlesztése 3,8 és 5,7 milliárdba kerül,
előbbi esetében folyik a tervezés. A
multifunkciós sportcsarnok közel
tizennégymilliárd forintba kerül, a
jogerős építési engedély kész. A kórház további fejlesztése is folyamatban van, és persze folynak az út- és
térfelújítások. Nyugodtan elmondhatjuk: Székesfehérvár és környezete
az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő térsége!

Elhunyt Szendi József
veszprémi érsek

Fotó: Bácskai Gergely

Kosárlabda- és focipálya, játszótér és kondipark is lesz a Túrózsáki úti szabadidőparkban. Az uniós forrású városi beruházás közel
kétszázötvenmillió forintból valósul meg.

Az 1990-es évek közepén, Nagy István
polgármestersége idején a nemzetközi
sajtóban Székesfehérvárt a válságból
való kilábalást követően tapasztalható
gazdasági fellendülésnek köszönhetően illették „a magyar Szilícium-völgy”
előkelő jelzővel. Aztán szürkébb
évtized következett, de mára a húsz
évvel ezelőttit is meghaladó lendülettel fejlődik a város.

A park közvilágítása mellett a
pályák megvilágítását is kiépítik,
továbbá kicserélik a Túrózsáki
úton lévő villanyoszlopokat is.
Az építkezés során tizenegy fát
kell kivágni, helyettük negyvenet
ültetnek el. A beruházás a tervek
szerint november 30-ig elkészül.
Forrás: ÖKK

Vakler Lajos
Életének kilencvenhatodik esztendejében vasárnap a veszprémi kórházban elhunyt Szendi
József nyugalmazott veszprémi érsek.

1921. október 31-én született, ő
volt a veszprémi egyházmegye
századik püspöke, 1993-tól pedig
első érseke.
Szendi Józsefet 1944. december
14-én szentelték pappá Székesfehérváron. 1993. május 30-án, amikor II. János Pál pápa érsekséggé
tette a veszprémi püspökséget,
élére kinevezte Szendi Józsefet.

Fotó: Veszprémi Főegyházmegye
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2014-ben ünnepelte pappá szentelésének hetvenedik évfordulóját.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

GINOP-5.2.2-14-2015-00027

Jelentkezz a Vállalkozz Magyarország!
Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása programba és szerezd meg
az üzleti készségeket vállalkozásod
elindításhoz, hogy pályázhass a 3 millió
forint vissza nem térítendő támogatásra!

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

www.vallalkozzmagyarorszag.hu/eszakalfold

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Legenda a Don-kanyarból

2017. július 27.

Vakler Lajos

Magyarország kormánya és
Székesfehérvár városa nevében
Vargha Tamás tolmácsolta Orbán
Viktor miniszterelnök személyes
jókívánságait, majd a tisztelet
és hála jeleként Vitézségért és
hősiességért emlékérmet és emléklapot adott át a világháborús
veteránnak, a székesfehérvári
Szent István III. Honvéd Gyalogezred egykori katonájának.
Smohay Ferencet Szakály Sándor
akadémikus, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület elnöke
köszöntötte a jeles ünnepen:
„Minden tisztességes nemzet
tisztelettel és szeretettel emlékezik
azokra, akik a hazát védték. Hogy
később a történelem miként ítél meg
egy háborút a győztesek, a vesztesek
oldaláról, az egy másik kérdés, de a
katonai erények azok általánosak.
Ott nem az ellenfél vagy az ellenség
számít, hanem az a teljesítmény,
amit az egyes személyek nyújtottak.
A II. világháború végén – bár a
szovjet, német, amerikai, brit katonák
különböző haderőben szolgáltak –
egymás katonai teljesítményét mégis
elismerték. Mivel Magyarország a
vesztes oldalon fejezte be a háborút,
vagy rossz célokért harcoltunk, ezért
azok a katonai teljesítmények, azok

Fotók: Simon Erika

Kilencvenötödik születésnapján köszöntötték
vitéz Smohay Ferencet, a Honvéd Hagyományőrző Egyesület Fejér megyei szervezetének legidősebb tagját.

Tiszteletadás a példakép előtt

nélkül nézzük cselekedeteiket, de ne
is feledkezzünk meg azokról, akik
megérdemlik, hogy tisztelettel és
szeretettel gondoljunk rájuk.”
Smohay Ferenc 1922. július 17-én
született Székesfehérváron. A

hagyományőrzéshez, aktív szerepet vállalt volt alakulata tagjainak
felkutatásában és a megemlékezések megvalósításában.
„A gondviselés irgalmából túléltem
a Don-kanyart, a sok áldozattal

Egy hullámhosszon. Vargha Tamás honvédelmi államtitkár a miniszterelnök jókívánságait is tolmácsolta.

a személyek, akik példát adhatnának hazaszeretetből, kitartásból,
bajtársiasságból, elfelejtődtek. Ezért
fontos az a munka, amit 1990-ben
elkezdett a Honvéd Hagyományőrző
Egyesület, hogy ezeket a személyeket,
történéseket hozzuk nyilvánosságra,
tegyük emberközelivé. Ne kritika

Magyar Királyi III. Szent István
Honvéd Gyalogezred hadapródőrmestereként, majd zászlósaként
egységével 1942-ben vonult az
orosz frontra. A doni áttörést
követően megsebesült, majd hadifogságba esett. A rendszerváltást
követően csatlakozott a katonai

járó visszavonulást. 1943. február
1-jén ismét egy szovjet támadás
középpontjába kerültünk. Valami
különleges isteni kegyelemből életben maradtam. Abban a helyzetben
nem sok hiányzott, hogy én is az
ismeretlen katona sírjába kerüljek. Egy aknagránát esett le egy

méterrel mellettem. Talán az volt
a szerencsém, hogy nem mögöttem
esett le, mert így a lovat vágta
földhöz. Így kerültem a hadosztály
sebesült harcosai közé. Ott végeztem a szolgálatot: leszereltem, mint
létszám feletti. A háború véget
ért számomra. 1945. május 11-én
jöhettem haza Fehérvárra. Az
egészségem sajnos folyamatosan
romlott, de Mordényi Endre bajtársammal minden megemlékezésen
részt vettem. Ő ismertetett meg
Halmos Imre dandártábornokkal,
a szolnoki helikopterbázis parancsnokával, ahol a tábornok kérésére
tartottam egy kétórás előadást.
Ahová hívtak, mindenhová elmentem. Sajnos Székesfehérváron erre
még nem került sor, pedig szívesen
meséltem volna a fiataloknak a
világháborús állapotokról. Még ma
is mindig arra gondolok, hogy amikor teljesen tönkrement a zászlóalj,
a sebesült katonákat ott kellett
hagyni: ők elvéreztek, megfagytak.
Én hálát adhatok a sorsnak, hogy
láthatom felnőni az unokáimat,
dédunokáimat.” – mesélt háborús
tapasztalatairól az ünnepelt.
Smohay Ferencet a Magyar
Honvédség Összhaderőnemi
Parancsnoksága, a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület, a
Honvédség és Társadalom Baráti Kör, a Történelmi Vitézi Rend
és a Magyar Királyi Szent István
3. Honvéd Gyalogezred Hagyományőrző Egyesület képviselői
és a család tagjai is köszöntötték. Lévai Miklós nyugállományú ezredes, a Honvéd
Hagyományőrző Egyesület Fejér
Megyei Szervezetének elnöke
átadta egykori parancsnoka, a
százkét éves Vitéz Békei Koós
Ottó magyar királyi százados
jókívánságait is.
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A lélek és a fény varázslata

Látrányi Viktória

Telt ház, lélekemelő pillanatok
és egy különleges utazás a zene
segítségével. Ez fémjelezte a
legutóbbi templomi hangversenyt
a Szent István-székesegyházban.
Már késő délután sokan pihentek meg a bazilika lépcsőjén, s
hallgattak bele a próbába. „Csak jó
itt egy kicsit megpihenni, s hallgatni
a zenét!” – mondta egy idősebb
hölgy, miközben a művészre vártunk. S valóban, jó volt kiszakadni a hétköznapokból!
Rákász Gergely azt is elárulta,
hogy A lélek és a fény varázslata
alcímmel meghirdetett koncert
egy különleges családi szertartásba avatta be a közönséget: „Annyira szerteszét él a világban a családunk, hogy nagyon ritkán tudunk
az ünnepeinken – születésnapokon,
húsvétkor, karácsonykor – együtt
lenni. Azt találtuk ki, hogy a fény
erejével megidézzük azokat a családtagjainkat, akik már nem lehetnek

Fotó: Bácskai Gergely

Illuminations, azaz Megvilágítások címmel
adott különleges gyertyafényes koncertet
Rákász Gergely orgonaművész Székesfehérváron. A Harmonia Albensis hangversenysorozat az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
szervezésében a belváros templomaiba várja
a zenebarátokat csütörtök esténként.

A fény és a zene ereje találkozott a bazilikában Rákász Gergely koncertjén

közöttünk vagy éppen nem tudnak
velünk lenni. Ezt vittem át ebbe a
koncertműsorba. Itt is meggyújtjuk a
közönséggel együtt a gyertyákat, így
lesz ebből nemcsak koncert, hanem

közösségi élmény is. Annyi mindent
át lehet már élni online, mindent
meg lehet nézni interneten, de átélni
valamit, ami ennyire bensőséges és
ennyire közösségformáló, nagyon
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ritkán lehet, sőt élő előadás nélkül
talán nem is lehet. Nem titkoltan
az a célja egy-egy ilyen élő koncertnek, hogy közönségből közösséget
varázsoljon.”
A gyertyákkal megvilágított
templomban csodálatos orgonamuzsika segítségével léphettünk
ki a hétköznapok világából és
utazhattunk vissza az évszázadokban. A koncert programjában
Pachelbel, Bach, Händel, Vivaldi,
Mozart és Schubert remekművei
szerepeltek.
Az est a Harmonia Albensis-sorozat harmadik előadása volt, mely
nagy hagyományokkal bír Székesfehérváron. „Nyáresték, templomok, belváros – ez a néhány szó, ami
jellemzi a koncertsorozatot. Immár
tizenöt éve csütörtök esténként megtelik a belváros klasszikus zenével.
Idén három különböző templomot
használtunk helyszínként: a Szent
Imre-templomot, a Ciszterci templomot illetve a Szent István-bazilikát”
– fogalmazott Varga Andrea, az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
kommunikációs munkatársa.
A sorozat csütörtöki zárókoncertjén Centói harmóniák címmel
az 1500-as évektől napjainkig
csendülnek fel darabok Centóhoz
és Ferrarához kötődő zeneszerzők
műveiből.

Vendégek Tündérkerten túlról
Vakler Lajos
Székesfehérvár önkormányzatának meghívására immár hatodik alkalommal fogadta
a velencei ifjúsági tábor a Csángóföldről
érkezett vendégeket.

Hihetünk Mátyás Mónikának,
hiszen ismét bebizonyították, hogy
az ékes magyar nyelv csodáját a
Csángóföld magyarlakta vidékeinek
megismerése során fedezhetjük fel.
Kiváltságos helyzetben vagyunk,
hogy a kilencvenháromezer négyzetkilométernyi otthonunkon kívül
léteznek takaros és kevés szóval
megáldott, de szép lelkű, bánatoktól
mentes ifjak, leányok és fiatal felnőttek, akik számára az anyanyelv
megőrzése szent. Ők nem az elvarázsolt huszonegyedik század elcsépelt
gondolatsorait figyelik moldvai

Fotó: Simon Erika

Idén már hatodik alkalommal
nyaralhatnak együtt a magyar
gyermekek a csángó fiatalokkal.
A Lészpedről, Pusztináról és
Csík faluból érkezett vendégek a
velencei napok mellett a Bregyó közi Napraforgó táborban
a fehérvári fiatalokkal is megismertették ősi dallamaikat és
táncaikat.
Lajos Katalin, Tamás Magdolna,
Mátyás Mónika, László Claudia
és Mihály Szende Annamária
felnőttként, népművészként,
magányukban. Csángóföldön szépen
beszélnek – magyarul. Ugyanúgy,
ahogy nagyanyáik, édesanyáik
szóltak hozzájuk, s ahogy majd ők is
tanítják gyermekeiket. Mert a moldvai Csángóföld az erdélyi tündérkert
elszakíthatatlan része. Bármennyire
is ágrólszakadtak hazájukban, gyermekeik továbbviszik a magyar nyelv
megőrzésének szentségét dalban
és szóban egyaránt, és megőrzik
hagyományaikat is. Azok a székesfehérváriak, akik szombaton este a
Városháza Dísztermében felemelt
fővel, nyitott szívvel hallgatták

végig vendégeink műsorát, megértették és hittel vallják: a pusztinai,
lészpedi, csík falui népi dalkultúra és népművészet tovább él, és
bizonyosak lehetnek abban is, hogy
a csángó himnuszt hallgatni és énekelni sohasem lesz vétek. Jelenlétük
ajándék volt minden székesfehérvári
számára. Megtiszteltek bennünket.
A magyar nyelv megőrzését, amely
számukra természetes, bennünket
főhajtásra késztet és kötelez: minden
napjuk legyen áldott! Ott és akkortól, „ahol a nap felserken, és ott,
ahol a nap leszentül.”

Isten színe előtt, tiszta szívvel

pedagógusként óvják és segítik
a tűzről pattant lánykákat és
lurkókat minden egyes pillanatban, amit az anyaországban
tölthetnek.
„Mindig nagy szeretettel jövünk
otthonról haza, itt mindig sokat
tanulunk barátainktól. Jó minden
esztendőben együtt lenni és találkozni fehérvári fiatalokkal. Ez az egy
hét arra való, hogy megismerkedjünk
a régi magyar hagyományokkal,
elmélyítsük tudásunkat a népzene
és a népi kultúra egyéb területén” –
mondja Mátyás Mónika.
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Kezdődik a verstábor
Nagy Zoltán Péter
Július 28-án, pénteken hajnalban indulnak a
fehérvári fiatalok Csíkországba, a 7. Székelyföldi Varga Sándor Verstáborba.

2017. július 27.

Közeleg az Alba Regia Feszt

csak pár szó az eddig leírtakról: a
csomortáni pláza harminc négyzetméteres, ahol mindent megkapsz,
amire szükséged lehet. A tehenek
nem viccelnek: hajnalban kislat�-

Kovács Varga Orsolya
Idén augusztus 7. és 9. között rendezik
Székesfehérvár belvárosában az Alba Regia
Fesztet.

Fotó: Nagy Eliza

A rajongók három napon keresztül élvezhetik a legjobb
hazai dzsessz- és funkzenészek
koncertjeit a Bartók Béla téren
és a Szent István Király Múzeum
Díszudvarán. A fesztivál első
napján a nagyszínpadon a Liszt

Ferenc-díjas zenészekből álló
Babos-László-Tátrai Trió formációja és a United Experience lép
fel – ők itt debütálnak új énekesükkel. A közönség a Bartók Béla
téren hallhatja még többek között
Vörös Jankát, a Mike Gotthard
Electric Shock dobosát, Borlai
Gergőt és Harcsa Veronikát is. A
Múzeum Díszudvarán felállított
kis színpadon hétfőn az Equinox
és a Singer Street várják a közönséget.

Ballagtam le a csomortáni plázába,
amikor tehenek hada igyekezett hazafelé a hegyi legelőkön eltöltött pazar piknik után, s az egyik bánatos
szemmel – mondhatnám bociszemmel – nézett rám, s tekintetében
ott volt a nagy kérdés: Lesz idén is
verstábor? Amolyan székelyesen
biccentettem neki, hogy lesz.
Aki járt már a Csíki-medencében,
tudja, miről beszélek. Aki nem,
úgyis megtudja. Utóbbiaknak

tyognak a hegyekbe, és gyógyfüvekkel, reggeli harmattal pusztítják
csillapíthatatlan éhségüket, majd
hazajövet mindezt maguk mögött
tudják a kopott utakon.
Ilyen a verstábor környezete. A
fehérvári fiatalok és otthon maradó
szeretteik jobb, ha tudják: a szerény
plázás, tehén járta Székelyföld e
szegletében nem erős a telefon
tere, ezért a kapcsolatot a világháló
biztosítja.

Fotó: Bácskai Gergely

Itt már serceg a kasza, szépítkezik az udvar. Zsombor azon dolgozik, hogy az érkezők hazajöhessenek.

Munkácsy Eszter énekel a tavalyi rendezvényen

Anna-bál a Felsővárosban
Vakler Lajos
Az Anna-bálok hagyománya tovább él
Székesfehérváron. Az Alba Regia Nyugdíjasklub a Felsővárosi Közösségi Házban
rendezte meg idei mulatságát.

Képek: Halász István

Minden társadalom annyit ér,
amennyire megbecsüli idős polgárait, amennyire gondoskodik
róluk. Székesfehérváron ez fokozottan igaz, és ennek a város által
kiemelten támogatott nyugdíjasszervezetek a megmondhatói. Az
Anna-bálok időszakában pedig
az is megerősítést nyer, hogy
nem csak a húszéveseké a világ

– mondta el lapunknak Horváth
Miklósné önkormányzati képviselő: „A bálok nemcsak a fiataloknak, hanem a nyugdíjas korúaknak
is fontosak. Székesfehérváron
minden esztendőben megtartják az
Anna-bált, ahol megválasztják a
szépkorúak szépét is.”
A Felsővárosi Közösségi Ház
hagyományos Anna-báli találkozóján Bognár Mária és társai
ez évben is színes, változatos
programokkal kedveskedtek a
nyugdíjasklub tagjainak: „Ez már
a tizenhatodik Anna-bálunk! Nagy
boldogság, hogy a rendkívüli me-

Nem csak egy tánc volt...

A szakavatott zsűri szemlélődik

legben is ilyen sokan összejöttünk.
Remélem, hogy mindenki jól érezte
magát. Igyekeztünk olyan programot összeállítani, ami valamennyi
társunknak kedvére való.”
Nem az a fontos, az ember hány

éves, csak a szíve legyen fiatal! – szól az örökbecsű dal, s a
résztvevőket elnézve ezt megerősíthetjük, hiszen a jókedv, a
sugárzó mosoly bizonyosan nem
korfüggő.

közéleti hetilap
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Egészség

Egy igazi csoda: az anyatej

Látrányi Viktória

A mamának is jó!

Illusztráció: Kiss László archív

Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben
nyilvánította augusztus 1-jét az anyatej
világnapjává, augusztus első hetét pedig a
szoptatás világhetévé. Világszerte évente
egymillió gyermek életét menthetné meg az
első órában megkezdett és az első hat hónapban kizárólagosan tartó szoptatás. A babák
számára legideálisabb tápanyag-összetétellel
az édesanyák teje szolgál. A WHO a kicsik
hat hónapos koráig kizárólagos anyatejes
táplálást ajánl.

Az anyukák többsége számára nyilvánvaló, hogy babájuk táplálásának
legtökéletesebb módja a szoptatás.
A védőnőktől, gyermekorvostól is
folyamatosan megerősítést kapnak

Tudta-e?
A legújabb kutatási eredmények
igazolják, hogy az anyatejjel táplált
csecsemők körében felnőtt korban
is kisebb a túlsúly, a szív- és érrendszeri betegségek és a cukorbetegség kockázata.

abban, hogy az anyatej olyan egyedülálló, csodálatos táplálék, mely
összetételében és mennyiségében is
a csecsemő igényeihez alkalmazkodik. A gyermeket világra hozó anya
teje különleges összetételű, alkalmazkodik a kis szervezet speciális
igényeihez, védi a külvilág ártalmaitól. Elősegíti az ideális fejlődést,

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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hő központ;
• Széchenyi u. 36. szám alatt 55 m 2 helyiség;
• Prohászka úton (552 hrsz. alatt) 5 m 2 tároló
helyiség;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:
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22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

növekedést, megalapozza a későbbi
jó életminőséget.
A szoptatás nemcsak egy szoros
testi-lelki kontaktus elindítója és
egy sajátságos kommunikáció megalapozója anya és csecsemő között,
hanem a baba számára a legtökéletesebb, leghatékonyabb tápláléknyújtó esemény is, mely egészségét

A korai és gyakori szoptatás az
édesanya számára is előnyös.
Fokozza ugyanis a méhösszehúzódásokat, ezzel segítve a méh eredeti
állapotának elérését. Védelmet
nyújt az emlő- és petefészek-daganat ellen is. Megfelelő étrend
mellett pedig segíthet a várandósság alatt felszedett plusz kilók
leadásában is.
szolgálja. Mégis – ha visszaemlékszem gyermekeim születésének
időszakára – a természetessége
ellenére számtalan kérdés, szorongás, sőt kétely fogalmazódott meg
bennem a szoptatással kapcsolatban. Szerencsére ott volt mellettem
erős támaszként a védőnő, aki
mindenben segítséget adott. Azért
is fontos, hogy merjünk kérdezni,
mert a szoptatás csodáját átélni
csak felkészülten, kellő tudással,
türelemmel lehet. Ebben pedig
az anyának és a csecsemőnek is
főszerep jut.

A Depónia Nonprofit Kft.
hosszútávra keres megbízható
RAKODÓ munkatársat.
Feladatok:

• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása

Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 6:00 órakor)
• Fizikai állóképesség
• Alkalmazkodó képesség

Amit kínálunk:

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: +36 22 511-314
E-mail: kontener@deponia.hu

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: Kovács V. Orsolya • 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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Hová is parkoltunk? Segít az online térkép!
Pál Loránd
Hányszor fordult már elő, hogy egy kiadós
városnézés vagy strandolás után – élményeinkbe belefeledkezve – nem találtuk az óriási
parkolókban elrejtett kocsinkat? Valószínűleg
mindenki került hasonló helyzetbe.

Google Maps-szolgáltatáson
keresztül könnyen megtalálhatjuk
elveszettnek hitt járgányunkat,
de működik a rendszer helyszín-

jelölőként és elcsatangolt barátok
keresőjeként is.
Első lépésként az okostelefonunkra le kell töltenünk a Google

Ma már jóval kisebb gondot jelent
a keresgélés. Egy új kényelmi szolgáltatásnak köszönhetően már a
neten tárolhatjuk az információt
arról, hogy pontosan hol is hagytuk a járművünket, és könnyedén
megoszthatjuk az adatokat a barátainkkal is, ha éppen bennünket
keresnek. Egy új és igencsak hasznos funkcióval bővültek okostelefonjaink. Mostantól egy egyszerű

Horoszkóp
július 27 – augusztus 2.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Karrier tekintetében ne várjon most átütő sikert
vagy nagy változásokat! Mint láthatja, élete több
területe is stagnál. Nincs mit tennie, el kell fogadnia,
hogy ez most egy ilyen időszak, és hogy lesz jobb is.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Rendkívül sűrű hét elé néz, úgyhogy ha nem akar
semmiről se lemaradni vagy elcsúszni, akkor már a
hét elején pontos terveket kell kovácsolnia, amihez
utána foggal-körömmel fog ragaszkodni egész héten.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Maps-applikációt. A parkolós
funkciót úgy tudjuk előcsalogatni, ha a helyzetünket jelölő kék
pöttyre kattintunk: parkolóhely
beállítása.
Ha autónkkal megtaláltuk az
ideális parkolóhelyet, nincs más
dolgunk, mint hogy az említett
pöttyöt megnyomva, majd a helyet
beállítva letegyük P-vel jelölt
névjegyünket a térképre. Innentől
a képernyő alján egy kis fül jelzi,
hogy pontosan hol és mikor hagytuk járművünket. Ha végeztünk a
városnézéssel, akkor jön a lényeg:
ha a fülön belül megjelenítjük
a parkolóhelyet, a Google Maps
odavezet minket, és az utcanévtől
kezdve helyszíni képeken át min-

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nyugalmas hét vár a jegy szülötteire, attól eltekintve,
hogy lesz valami, ami nem hagyja őket nyugodni. Egy
kérdés zaklatja majd őket, amelyre mielőbb szeretnének választ kapni.

Kezd belefásulni és megcsömörleni a mindennapokba. Jogosan érzi, hogy már ideje lenne történnie
valami jónak, vagy legalább ha lehetősége nyílna
egy kis pihenésre. Ám ne az égiektől várja a csodát,
hanem saját magától!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kissé úgy tűnhet, mintha a karriere megrekedt volna, de ez most kivételesen nem borzasztja el és nem
rontja el a kedvét. Betudja annak, hogy nyár van.
Viszont már ott lebegnek a szemei előtt a legújabb
tervei a jövőjére vonatkozóan.

Ritkán érzi azt, hogy a szerettei száz százalékosan
támogatják, de ez most pont egy olyan időszak, amikor
azt érzi, Ön mellett állnak. Szüksége is lehet a támogatásukra! A szingli Szüzek olyan helyen ismerkedhetnek
meg valakivel, ahol álmukban sem gondolták volna.
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Fotó: Horváth Renáta

közéleti hetilap

Már csak a telefonra kell vigyázni, és megvan az autó is!

den információt megoszt velünk.
A szolgáltatás részeként elérhetők
még olyan további új funkciók,

mint a jegyzetírás, a képkészítés
a parkolóhelyről és a csoportos
megosztás is.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Fotó: Hagymásy András

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ

Nem látott valaki egy Peugeot 403-ast?

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

• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

SZERV IZ
Székesfehérvár, Budai út 175.

Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

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

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.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A magánéletét felkavarhatja egy találkozás egy
régi nagy szerelemmel. Ez az egyedülálló, de még
a tartós kapcsolatban élőkre is érvényes. Még ha
csak egy ártatlan kávézás is merülne fel, akkor is
alaposan fontolja meg minden lépését!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A jövőre nézve nem ártana, ha elrendezné problémás viszonyait a munkahelyén, illetve megerősítené a pozitív jellegű
kapcsolatokat. Most talán nem így látja, de ez nagyban
hozzájárulna a jövőben a munkahelyi teljesítményéhez is,
hiszen a megfelelő közegben kimondottan szárnyra kapna.

Vörösmarty Rádió FM 99,2

A város hangja

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha nem biztos a saját döntésében, ítéletében, hát forduljon a partneréhez bizalommal! Még ha azt is tudja,
mit mondana, akkor is tegye meg bátran, máskülönben
kedvese úgy érezheti, hogy nem is fontos Önnek a
véleménye.

Bármennyi dolga és feladata is legyen a héten, akkor
is meg kell tudnia oldani, hogy le tudja vezetni a
felgyülemlő feszültségét, és hogy pihenjen. Ha nem
veszi figyelembe a korlátait, csak kellemetlen tapasztalatok várhatják.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A felismerések hete következik. Az élet több területén
is megvilágosodhat, bár lehet, hogy ezek a leckék nem
mindig lesznek túl kellemesek. Úgy érezheti, mindenki Ön ellen van, de ha félreteszi ezt a gondolatot, rá
fog jönni, hogy igazából Ön van saját maga ellen.

Meglehet, hogy anyagi sikerét egy régebbi projektnek, befektetésnek köszönheti, egy olyan dolognak,
amibe rengeteg energiát fektetett, és most végre
megtérül. Talán ez pont arra fogja késztetni, hogy
saját vállalkozásba kezdjen.
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Táborok július 31-től
Nyári számítógép-programozó
tábor T3

Digitális Tudás Iskolája
Napközis tábor számítógép-programozással, sakkfoglalkozásokkal,
szabadtéri és/vagy épületen belüli
játékokkal, háromszori étkezéssel általános iskolás gyermekek
számára.
Állati jó tábor

Fertőzug Állatsimogató
Programok: lovaglás, kézműves
foglalkozások, az állatparkban élő
állatok simogatása, gondozása, fára
mászás, pingpong, csocsó, tollas.
Múzeumdetektív

Szent István Király Múzeum
Országzászló téri kiállítóhely
Múzeumi tábor 12-14 éveseknek.
Bejelentkezés, információ: Paréj
Gabriella 70 338 6169, parej.gabriella@szikm.hu.
Négy mesterség fortélya – alkotótábor

Fehérvári Kézművesek Háza
A tábor résztvevői megismerkedhetnek a bőrműves, a nemezműves,
a kosárfonó mesterségekkel, a csuhétáska és a bőr összedolgozásával.

Programajánló

2017. július 27.

Sukorói zenei nyár, királyok a színháznál
Programok július 28-tól augusztus 6-ig
Szabó Petra

Július 28.
Ütősfesztivál
14 óra, Agárd, szabadstrand
Július 28. és 30. között újra megdobban a Velencei-tó. Fellépők: Tribali,
Ataru Taiko, Meszecsinka, Kongattack,
Kurul Dobosok, Dawhy, G-Base, Basslime-beatbox, Budai Krisztián-meinl.
Napközben strandrögbi, hakaverseny,
Gubás Gabi mesejátéka, kölyökjurta,
hangtál kalandok, hangdrum – Szabadi Andi, girassol – szamba, esti jam,
fényesítés, interaktív dobtér.
A MusiColore Énekegyüttes koncertje
18 óra, Velencei-tavi Galéria, Agárd
Az énekegyüttes repertoárja a különböző zenei stílusok, műfajok műveit
felöleli a középkori gregoriántól a
kortárs remekművekig.
Fehérvári cégérek
19.30, Találkozó: Országalma
Vajon miért is alakultak ki a cégérek?

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

Melyik fehérvári cégért ki készítette
és mi inspirálta? A séta során Székesfehérvár legszebb cégéreit tekinthetik
meg az érdeklődők, és a látnivalók,
épületek ismertetése sem marad el. Regisztráció: Tourinform Székesfehérvár.
Tom White & The Mad Circus
21 óra, Ikon Club
Rockabillyest.

Július 29.
Hűsítő kultúra – buszos kirándulás
14 óra, Találkozó: Skála mögötti
parkoló
Útvonal: Székesfehérvár – Gorsium,
Pompeji kiállítás – Fehérvárcsurgó, Károlyi-kastély – Székesfehérvár. Előzetes regisztráció ajánlott a Tourinform Irodában.
Gyánó Huba: Akusztik est
16 óra, Saveur Kávézó és Cukrászda
Királyok a színháznál
18 óra, belváros
A júliusi hétvégék már a Koronázási
Ünnepi Játékokra hangolnak: minden
szombaton este hatkor megjelennek az óriásbábok a Fő utcán, hogy
hagyományőrzők kíséretében hívják
fel a figyelmet az augusztusi rendezvényekre.

Sukorói zenei nyár
19 óra, Sukorói Református
templom
A Kórus Spontánusz (Sopron) előadása.
Sóvár szeme kutat kutat?
19.30, Találkozó: Országalma
Székesfehérvár belvárosának üde
színfoltjai az emlékkutak. Naponta
járunk el a Koronás kút és a Piac téri
Püspökkút mellett. Fotót készítünk az
Országalmánál, kortyolunk a Török
kút vizéből vagy a Retorika kútjából.
De ismerjük a történetüket? A séta
során kultúrszomjukat is olthatják az
érdeklődők.
Agárdi Popstrand
20.30, Agárdi Popstrand
Bikini- és Skorpió-koncert

Július 30.
Herbarius túra
9 óra, Pátka, Találkozó: a pátkai
elágazásnál lévő benzinkútnál.
A megközelítés egyénileg történik.
A székesfehérvári buszpályaudvarról 8:30-kor indul egy járat Pátkára,
ami kb. 8:49-re ér a helyszínre.
Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. A tervezhetőség
érdekében előzetes bejelentkezés

ORONÁZÁSI
ÜNNEPI
JÁTÉKOK

Székesfehérvár, Nemzeti Emlékhely

2017. augusztus 18-19.

III. Béla, magyar király
Antiochiai Anna, Béla felesége
Manuel, bizánci császár
Bánfi Lukács, esztergomi érsek
Anonymus
István, kalocsai érsek
Koronázó püspökök
Eufrozina – anyakirályné, II. Géza özvegye
Napbaöltözött Asszony
Dramaturg MATUZ JÁNOS
Díszlettervező SZENDRÉNYI ÉVA

HIRTLING ISTVÁN
TROKÁN NÓRA
TROKÁN PÉTER
SÁGHY TAMÁS
BLASKÓ PÉTER, a Nemzet Színésze
MIHÁLYI GYŐZŐ
EGYED ATTILA, LÁBODI ÁDÁM
ZÁVODSZKY NOÉMI
KISS DIÁNA MAGDOLNA
Zeneszerző SZIRTES EDINA
Jelmeztervező KOVÁCS YVETTE ALIDA

Rendező SZIKORA JÁNOS
Információ és jegyrendelés: Vörösmarty Színház (Székesfehérvár, Fő u. 8.) telefon: 22/503-503
jegyiroda@vorosmartyszinhaz.hu
Jegyárak: 1700 Ft, 2400 Ft, 3000 Ft, 3500 Ft

www.koronazas.hu

www.szekesfehervar.hu
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közéleti hetilap
szükséges e-mail-ben vagy telefonon: krizsanypannus@gmail.com,
70 338 6173, lencsesrita82@gmail.
com, 30 296 6480.

Július 31.
Zengő bölcső zenés foglalkozás
gyerekeknek
9.30, Köfém Művelődési Ház
Ének-zenei foglalkozás három év
alatti gyermekek és szüleik részére.

Augusztus 3.
Az anyatejes táplálás világnapja
Pázmándon
10 óra, Pázmánd, Tájház
Program:
Anyatejjel táplált babák és édesanyjuk köszöntése.
Csecsemőtáplálás egykor és ma –
beszélgetés a pázmándi nyugdíjasklub tagjaival.
Termékbemutató.
Vitaminpótlás a szoptatási
időszakban – Csatlós Henriett
előadása.
Kenyérlángossal várnak minden
résztvevőt, a kicsik számára a
Levendula játszóház gondoskodik
a tartalmas időtöltésről.

Augusztus 4.
Ultravetítés és közönségtalálkozó
19 óra, Cinema City
Simonyi Balázs filmrendező, ultrafutó legújabb dokumentumfilmjét
tekinthetik meg az érdeklődők.

Látogatható kiállítások
Rétegek
Országzászló téri épülete
Pinke Miklós képzőművész kiállítása megtekinthető szeptember 17-ig.

A Pál utcai fiúk – vándorkiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Minden, amit eddig nem tudtál a
Pál utcai fiúkról! A kiállítás augusztus 15-ig látogatható a könyvtár
nyitvatartási idejében.

Az autizmus mint metafora
Megyeház utcai kiállítóhely
Megtekinthető szeptember 17-ig.

Titkos túra
21 óra, Találkozó: Országalma
Székesfehérvár történelme nem szűkölködik fordulatos eseményekben.
Még titokzatosabbá teszik a szervezők a felfedező sétát, és fáklyákkal
világítják meg az utat az egykori királyi koronázó és temetkezőhelyen.
Regisztráció: Tourinform Iroda.

Augusztus 5.
Romantikus vártúra
10 óra, Találkozó: Országalma
Ha kisvonattal utaznak az érdeklődők, az idegenvezető egyúttal a vá-

MUSICA SACRA
SZÉKESFEHÉRVÁR
NEMZETI EMLÉKHELY

43. Országos Dalostalálkozó

Harmónia
A Szabadművelődés Háza
Mary T. Csajághy és Káldy Imre kiállítása. Megtekinthető augusztus 13-ig.

Pompeji – Élet és halál a Vezúv
árnyékában
Gorsium Régészeti Park
Az eltemetett város titkait most
Gorsiumban tekinthetik meg az
érdeklődők augusztus 20-ig.

2017. AUGUSZTUS 12.
SZOMBAT, 21:00
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Kéjes képek krónikája
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Medgyessy Ferenc felnőtt grafikái. A
kiállítás felnőtt látogatók számára ajánlott. Megtekinthető: szeptember 17-ig.
Színek és színek megint
Csók István Képtár
Válogatás Aba-Novák Vilmos alkotásaiból. Megtekinthető október 29-ig.
rosról is elmeséli mindazt, amit tudni
érdemes, majd a várban is végigkalauzolja a csoportot.
Regisztráció: Tourinform Iroda.
Szent István nyomában
16 óra, Találkozó: Országalma
Az egykori koronázóváros emlékeivel ismerkedhetnek meg az
érdeklődők. Regisztráció: Tourinform Iroda.

Augusztus 6.
Herbárius túra
9.15, Csór, Találkozó: Csóron, a Fe-

A Szabadművelődés Háza
Program:
Július 28., péntek
15 óra: Versenyprogram-koncertek
18 óra: Megnyitó
18.30: Versenyprogram-koncertek
20 óra: Gálaműsor
Fehérvári örökösök koncertjei
Utána: közös zenélés
Július 29., szombat
10.30: Versenyprogram-koncertek
15 óra: Versenyprogram-koncertek
17 óra: Versenyprogram-koncertek
19 óra: Versenyprogram koncertek
21 óra: Gálaműsor – Fehérvári
örökösök koncertjei
Közben: díjkiosztás
Fesztiválzárás
Utána: közös zenélés

hérvár felőli első buszmegállóban.
A megközelítés egyénileg történik.
A fehérvári buszpályaudvarról 8.50kor indul egy járat az 1-es kocsiállásról Csórra, ami kb. 9.12-re ér a
helyszínre.
Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő. A tervezhetőség
érdekében előzetes bejelentkezés
szükséges e-mail-ben vagy telefonon: krizsanypannus@gmail.com,
70 338 6173, lencsesrita82@gmail.
com, 30 296 6480.

LAST MINUTE AJÁNLAT
2017. 08. 02 – 08. 06. között
Gyulán, a Hőforrás hotelban
Utolsó szobáink most last minute áron
foglalhatóak!

2017. 08. 02 – 08. 06. között most olcsóbban
foglalhatja le szállását svédasztalos reggelivel
és menüválasztásos vacsorával, valamint
szabadtéri medencék használatával.
Az ár mindössze 8000 Ft/fő/éj.
Minimum 2 éjre foglalható.

Díjmentes parkolás, korlátlan internet hozzáférés,
teniszpálya és fitnesz terem használat.
Az árak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák,
amely 18 éves kortól 450 Ft/fő/éj .

Gyermek kedvezmény: • 2 éves kor alatt díjmentes
• 2-5,99 éves korig szállás díjmentes, étkezés 50%
kedvezménnyel

SZÉP kártyát elfogadunk !

További ajánlatok, foglalás:

Hőforrás hotel és üdülőpark
H-5700 Gyula, Rábai M. u. 2.
Tel.: 36-66/ 463722, 463740
Fax: 36-66/ 462246
www.hoforrashotel.hu
szallasrendeles@hoforrashotel.hu

A VILÁG
LEGHÍRESEBB
OPERAHÁZAIBAN
ÉNEKELTEK, MOST
SZÉKESFEHÉRVÁRON LÉPNEK FEL!

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

—————————

“Molycsapdák heti fog
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhú
Keleti gyümölcsmoly: 6
Almamoly: 18 db”

Verdi Requiemjének szólóit a két Kossuth-díjas énekesnő,
Lukács Gyöngyi (szoprán) és Komlósi Ildikó (mezzoszoprán),
valamint Otokar Klein (tenor) és Alexandru Agache (basszbariton) adja elő az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a
kétszáz tagú, öt vegyeskarból egyesített kórus közreműködésével.
Az esten a Liszt-díjas Drahos Béla vezényel.
Jegyárak: 1700 FT, 2400 FT,
3000 FT, 3500 FT

További információ és jegyvásárlás:

www.fehervariprogram.hu
www.szekesfehervar.hu

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2017.07.24-én:
Barackmoly: 3 db
Szilvamoly: 50 db
Keleti gyümölcsmoly: 30 db
Almamoly: 3 db

FEHÉRVÁR
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Közélet

Istentiszteletekkel köszön el a lelkész
Nagy Zoltán Péter

Megkérdeztük a fehérvári református
közösség főgondnokát, mikor írják ki
a lelkészi szolgálat pályázatát. Miklós
Gábor elmondta, hogy Somogyi László
még a közösségben szolgál, addig nem
kívánnak e téren lépni. A főgondnok
hozzátette: a gyülekezet nem marad
magára, Szabó Balázs lelkész átveszi
a szervezést, a kapcsolattartást és
természetesen az istentiszteleteket
is. Miklós Gábor kijelentette, hogy
a presbitériumot meglepte Somogyi László döntése, ami veszteség
Fehérvárnak, de tiszteletben tartják a
döntését.

Sok embert csábított Istenhez. Nem
tart-e attól, hogy távozása miatt jelentős része szélnek ered?
Nagyon hiszem, hogy ez nem így
lesz! Ezt a váltást nem emberek
akarják, nem emberek munkálják,
hanem felülről való. Ő vezetett engem is a döntéshez, és ő biztosítja
a fehérvári gyülekezetnek a jövőt.
Annak a fehérvári gyülekezetnek,
amelyikben látom az elszántságot,
miközben tudják, Isten a táplálója
e közösségnek! Akár az emberek, a
lelkész is végzi a dolgát, de a jövő
nem embertől való!
Mi az, amit magával visz Fehérvárról?
Nagyon sok kedves emlék marad
a szívemben. Velem lesznek az intézmények kicsinyei, pedagógusai,
a megvalósított nagy táborozások.
A felnőtt konfirmandusok hite és
a gyermekek tisztasága útitársam
lesz. Megerősödtek a testvérkapcsolatok Kárpátaljával, Erdéllyel,

Fotó: nzp

Váratlanul érte a fehérvári református közösséget az elnöki lelkész bejelentése, amikor
tudatta, hogy itthagyja a szolgálatot, és vele
a várost is. Nehéz elfogultság nélkül írnom
Somogyi Lászlóról, mert ő segített engem e
közösségbe és a Mindenható megismerésébe,
megértésébe, mégis megpróbálom, amikor a
távozásával kapcsolatban faggatom őt.

Somogyi László lelkész Hajdúböszörményben folytatja szolgálatát

Délvidékkel és Felvidékkel, amiből
szép barátságok születtek. Nagyszerű érzés visszaemlékezni arra,
amikor 2012-ben házigazdái lehettünk a magyarországi református
közösségeknek.
A 2012-es REND igazolása volt annak,
hogy Fehérvár nagy rendezvényekben
is otthon van. Az ön lelkészi elnöki
ideje alatt milyen fejlesztések valósulhattak meg?

Talán a legnagyobb léptékű a
Széchenyi úti gyülekezeti központ volt, de Isten segítségével
ugyanitt megújult kívül-belül a
templomunk is. Sokat fejlődtek
temetőink a Sóstón és a Budai úti
altemplomban.
Gondolom, a tarisznyában ott pihennek majd a személyes kapcsolatok is!
Igen. Voltak, akik megtiszteltek
bizalmukkal, és kitárták szívüket,

Szamár-sziget szellemkatonái
Vakler Lajos
A pákozdi Emlékparki nyár programsorozat
keretében Szabó István vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Egészségügyi Központjának
parancsnoka nyitotta meg a Szamár-sziget
szellemkatonái – a nagy háború halálmarsa
című nemzetközi multimédiás kiállítást.

Polgármesterek találkozója

a magyar hadifoglyok méltatlanul
elfeledett történetével, szenvedéseivel szembesít bennünket.
Az 1915-ben szerb fogságba esett
magyar katonák hadifogságának
története, a kéthónapos, havas
hegyeken, mocsarakon át vezető
menetelés balkáni halálmarsként
vonult be a történelembe. Az
alkotók célja, hogy méltó vizuális emléket állítsanak annak
a mintegy hetvenezer magyar
hadifogolynak, akik végül az
olaszországi haláltáborban, Asinara szigetén áldozták életüket
hazájukért.

Vakler Lajos
A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége
régiós találkozót szervezett Székesfehérváron, ahol a Közép-dunántúli Régió
polgármestereivel és az Összhaderőnemi
Parancsnokság képviselőivel tanácskoztak a
civilszervezetek, a honvédség és az önkormányzatok együttműködéséről.

mindenkor kiemelt szerephez jutnak
a város életében. A bajtársi egyesületek mindig példaként állíthatók
más civilszervezetek elé, hiszen ös�szefogják azokat az embereket, akik
kikerülnek a honvédség intézményi
keretei közül, de mégis valamilyen
szinten kapcsolódnak a honvédelemhez. Ez az a közösségépítés az, amit

Fotó: Simon Erika

Major Anita és Margittai Gábor
az első világháborús centenáriumi ünnepségsorozat kiemelt
projektjeként több esztendős
gyűjtő- és kutatómunka eredményeként valósította meg a kiállítást és dokumentumfilmet, mely

lelküket Isten előtt. Bűnvalló fiatalok fordultak Istenhez, terheket tettek le, házastársak osztották meg
gondjaikat. Nagyon sok csodálatos
emberi érzéssel ajándékozott meg
a Teremtő. Itt meg kell, hogy köszönjem feleségem szolgálatát is,
aki diakónusként segített embereknek, közösségeknek.
Lesz-e búcsú istentisztelet?
A presbitérium azt kérte, hogy
mindhárom fehérvári református
helyen legyen elköszönő lelki
szolgálat. Július 30-án, vasárnap
Maroshegyen és a Budai úton
tartok istentiszteletet, majd egy hét
múlva, augusztus 6-án, vasárnap a
Széchenyi úton.

Kép: Halász István

A bajtársi egyesületek élen járnak a közösségépítésben

Szabó István tábornok főhajtása

Székesfehérvár képviseletében
Molnár Tamás tanácsnok fogadta
a résztvevőket, aki köszöntőjében megerősítette, hogy a város
továbbra is kiemelten támogatja a
bajtársi egyesület munkáját: „Azok
a civilszervezetek, melyek közösségépítéssel, -szervezéssel foglalkoznak,

mi is szeretnénk megvalósítani!”
A találkozón a résztvevők olyan
programot fogadtak el, mely tükrözi a múlt és a jelen kapcsolatát,
megerősíti a szövetség nemzetközi
kapcsolatainak fontosságát, és
lehetőséget nyújt a közösség tagjainak gondozására is.

Kultúra
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Kis nyári felfrissülés: ivókutak és
díszkutak Fehérváron

Kovács V. Orsolya

Melocco Miklós Mátyás-emlékművével szemben áll a Retorika, a köznyelvben a szónok szobra,
melynek kútjából szintén bátran ihatnak a belvárosi sétában megfáradt vándorok. Legyen szó
akár emberről, akár kutyáról.

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Pápai Barna

Az Országalmával szemben található Medgyessy Ferenc Török kútja. Az ivókutat 1938. május 19én avatták fel ünnepélyesen, a város török alóli felszabadulásának kétszázötvenedik évfordulójára készült. Felirata: „1543-1688 Szent István állja itt mindig a Vártát”

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Pápai Barna

Akár inni, akár gyönyörködni szeretnénk, városunkban lépten-nyomon találunk egy kutat,
ahol ezt nyugodtan megtehetjük. Napokon belül visszatér a kánikula, így mindezekre biztosan
szüksége is lesz a felfrissülésre áhítozó érzékeinknek. A székesfehérvári kutakat felsorolni
sem lehetne. Bemutatásukra talán az egész újság is kevés volna, így most csak mutatóba
gyűjtöttük össze a legnépszerűbbeket.

A Püspök-kút Bory Jenő 1928-as alkotása. A kút magyar vitézt és a négy bencés püspököt (Szent
Adalbert vértanú, hittérítő, Boldog Mór pécsi püspök, Szent Gellért csanádi püspök, Boldog Asztrik
pécsváradi apát, kalocsai érsek) ábrázoló szobra mellett a vitéz alatt a barokk oszlopfőn a négy
evangélista szimbólumai láthatók: Máté (angyal), Márk (oroszlán), Lukács (bika), János (sas).

Csitáry G. Emilről, Székesfehérvár egykori polgármesteréről nevezték el a Rózsa-ligetben álló
savanyúvízkutat, mely Csutiné Schleer Erzsébet és Kocsis Balázs alkotása. A közel kétszáz méteres
mélységből feltörő népszerű ásványvizet, a Csitáry-vizet véletlenül fedezték fel termálforrás
keresése közben.

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Horváth Renáta

A Liszt Ferenc utcában sem kell aggódnunk, ha megszomjazunk. Pirk Ambrus és Csanádi Gabriella
díszkútja lassan két évtizede, 1998 szeptembere óta állítja meg az erre sétálókat.

Haraszty István a több mint nyolc méter magas vörösréz-bronz-acél-krómacél-üveg, elektromos
és hidraulikus berendezését 1993-ban készítette el, melynek eredetileg a Téráztató címet adta. A
köztéri alkotást 1992-ben rendelte meg tőle Deák Dénes, akinek halálát követően került felavatásra
a mobil szobor 1993. október 2-án Székesfehérváron, a Bartók Béla téren. Ekkor a művész – utalva a
város mecénására, aki a fémalkotást a városnak adományozta – a szobor nevét Deák Dénes-szökőkútra változtatta. A kutat nemrégiben hozták újra működésbe új helyén, a Csónakázó-tó kis szigetén.
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Öt fehérvári érmes az öttusa Eb-n

Németh Krisztián

Az Alba Volán versenyzője,
Demeter Bence sérülése után
egyéniben éppen csak lemaradt
a dobogóról, de csapatban Kasza
Róberttel és Marosi Ádámmal
Európa-bajnoki címet szerzett.
„Egy kicsit csalódott vagyok” –
értékelt Demeter Bence. – „Nem
is emlékszem, mikor ment annyira
nehézkesen a vívás, mint a selejtezőben. A döntőben kijavítottam a hibáimat a páston, ellenben a kombinált
számom nem sikerült jól. Ez talán
annak tudható be, hogy a selejtezőben nagyon ki kellett magam futni,
hogy kompenzáljam a vívásban
elhullajtott pontokat. Jó lett volna a
dobogó, többet éreztem magamban!”
A huszonhét éves versenyző azért
örül a csapat Európa-bajnoki
címének, amit magabiztosan
hódított el harmadmagával: „Vb-n

Fotó: Volán Fehérvár

Egy szám kivételével valamennyi dobogós
helyezés fehérvári versenyzőhöz fűződött
a minszki Európa-bajnokságon. A férfiaknál Demeter Bence csapatban aranyérmet
szerzett, míg a nőknél Kovács Sarolta
egyéniben és csapatban ezüst-, vegyes
váltóban bronzéremmel tért haza. Alekszejev
Tamara egyéniben csak a tizenötödik helyen
zárt, de a csapatban elért ezüst valamelyest
kárpótolja az Alba Öttusa versenyzőjét.

Kovács Saci először állt egyéni Európa-bajnoki dobogón

és Eb-n csapatban legutóbb három
éve álltunk dobogón Székesfehérváron, azóta nem sikerült. Most végre
megszakadt a rossz sorozat!”
Kovács Sarolta mindhárom érmé-

nek örül, de az egyéni ezüst jelenti a legtöbbet számára: „Egyéniben
most először álltam dobogón Európa-bajnokságon. Úszásban jól teljesítettem, vívásban rosszul kezdtem,

ARAK-os sikerek
Kaiser Tamás
Mátó Sára ifiként az U20-as atlétikai Európa-bajnokságon lett nyolcadik, és döntött
meg egy harminchét éves országos csúcsot,
míg Takács Boglárka második, Endrész Klaudia
kilencedik helyen végzett a győri Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

de sikerült javítanom. Lovaglásban
egyetlen verőhibám volt mindjárt az
elején, mivel a ló megijedt a startot
jelző zászlólengetéstől. A lövészetet
a negyedik helyről várhattam, és sikerült teljesítenem a célkitűzésemet,
hogy ne végezzek annál rosszabb
helyen, mint amiről kezdek. Az első
három sorozatban hibátlanul lőttem
és nagyon jól futottam.”
Kovács Sarolta csapatban az Alba
Öttusa versenyzőjével, Alekszejev Tamarával valamint Földházi
Zsófiával szintén ezüstérmet
nyert az Eb-n.
„Minden számban maradt egy kevés.
Ha egy kicsit jobban ment volna,
odaérhettem volna a legjobb hatba”
– értékelte egyéni teljesítményét a
Világkupadöntő-győztes Alekszejev Tamara, aki a verseny első
napján negyedik helyen zárt női
váltóban: „A női váltóban megpróbáltam mindent kiadni magamból, és ez meg is látszott az egyéni
döntőben. Először nagyon csalódott
voltam. A Vk-döntőn elért sikerem
után reménykedtem, hogy a legjobb
tíz közé jutok. A tanulság az, hogy az
apróbb hibáimon csiszolni kell, hogy
a világbajnokság jobban sikerüljön.
Ami a hosszú távú terveimet illeti:
elment mellettem három olimpia, a
negyediket nem fogom hagyni, ott
akarok lenni 2020-ban Tokióban!”

Székesfehérvár új bajnoknői

ja a 400 gát döntőjében az egyik
gáton hibázott, így nyolcadik helyen
végzett, ami így is kiváló szereplésnek számít az idősebbek között,
főleg annak tükrében, hogy alig
egy hónapja betegség zavarta meg
felkészülését.
A győri Európai Ifjúsági Olimpiai

Kaiser Tamás
A Győr, az MTK, a Pécs és a Budaörs legyőzésével aranyérmes lett a női Szuperligában
a Diego SC– Fehérvár Kiskút TK. Érdekesség,
hogy a három meccset is nyerő, mindössze
tizenkét esztendős Udvardy Luca minden idők
legfiatalabb tenisz csapatbajnoka lett.

Fotó: ARAK

A Diego SC–Fehérvár Kiskút TK a
Győrt a papírformának megfelelően simán (6-1), a címvédő MTK-t a
vártnál könnyebben (5-2), a Pécset
nehezebben (4-3), míg a Budaörs
együttesét már tét nélkül (4-3) győzte le a múlt heti női csapatbajnokságon a legmagasabb osztályban,
vagyis a Szuperligában, és lett ezzel
bajnok.
A Mihaela Buzărnescu, Udvardy
Panna, Békefi Bianka, Pirók Alexa,
Fekete Lili, Juhász Lilla, Halász

Klaudia, Marosi Katalin, Udvardy
Luca alkotta (most még) budapesti-fehérvári alakulat nagyot küzdött
a bajnoki aranyéremért, és egyben
azért, hogy letaszítsa a trónról az
utóbbi évek egyeduralkodóját, az
MTK-t. Az ellenfelek mellett a nagy
meleggel, a sorozatterheléssel, a
fáradtsággal is meg kellett harcolni
a csapat tagjainak, de volt, akinek
betegség is nehezítette dolgát.
A Kiskútból külön ki kell emelni a
tizenkét esztendős Udvardy Lucát, aki három meccset is kapott a
bizonyításra, és mindannyiszor élt
a lehetőséggel. Két párost húzott be
testvérével, Pannával, de amire külön
büszke lehet, hogy Pécsett nagyon
simán nyert két játszmában egy nála
tizenhét évvel idősebb játékos ellen.
Nagy jövő előtt áll tehát Luca, csakúgy, mint a fehérvári női csapat!

Mátó Sára már a 400 méteres
gátfutás előfutamában megdöntötte
szezon elején futott egyéni rekordját a grossetói U20-as Európa-bajnokságon, majd a még mindig csak
tizenhat esztendős atléta a középdöntőben tovább javított ezen,
és 58,50 másodperces eredmén�nyel egy harminchét éve fennálló
ifjúsági országos csúcsot is átadott
a múltnak. Az ARAK hétpróbázó-

Fesztiválon is több fehérvári atléta
állt rajthoz. Endrész Klaudia távolugrásban jutott könnyedén döntőbe,
ahol 5,6 méterrel a kilencedik lett.
Ennél is jobban sikerült az EYOF Takács Boglárkának, aki 100 méteren a
harmadik idővel jutott fináléba, ahol
borította a papírformát, és jó rajttal,
kiváló futással 11,85 másodperces
idővel másodikként ért célba, tehát
ezüstérmes lett!

Fotó: Simon Erika

Takács Bogi arcán széles a mosoly, de ez érthető is: ezüstérmes lett az ifjúsági olimpiai fesztiválon!

Jó kis csapat jött össze Fehérváron!
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Bordeaux és lila

Németh Krisztián

Még most is borzongató visszaemlékezni arra, ami egy évvel ezelőtt
a Nouveau Stade de Bordeaux-ban
történt: hosszú évtizedek után
visszatért a magyar labdarúgó-válogatott a futball térképére. Az
Ausztria felett aratott kétgólos
diadal egy országot hozott lázba
az Európa-bajnokságon.
A nemzeti csapatban Juhász
Roland és Fiola Attila is átélte a
történelmi győzelmet. Mindketten
tagjai a Videoton húszfős keretének, mely szerdán érkezett meg a
dél-nyugat franciaországi nagyvárosba, hogy aztán csütörtökön
este fél kilenctől pályára lépjen
a szponzornak „köszönhetően”
immár Matmut Atlantique nevet
viselő stadionban.
Fiola hátborzongató élményt is
szerzett tavaly Bordeaux-ban: a
meccs hajrájában csúnyán kifordult a bokája, ami véget vetett
Eb-szereplésének. A hátvéd tavasz
óta a sérültek listáját gyarapította,

Fotó: vidi.hu

Az új szezon eddigi legfontosabb és legnehezebb mérkőzése vár a Videotonra Franciaországban. Marko Nikolics együttese a Bordeaux
otthonában lép pályára az Európa Liga harmadik selejtező fordulójának első találkozóján.
Vasárnap pedig az Újpest jön Felcsútra.

Scsepovics öt, Lazovics négy gólnál jár a szezonban

de úgy tűnik, közel a visszatérés.
A hétvégén a Puskás Akadémia
elleni győztes meccsen (1-3) gólt
szerző Fejes András ott van a
keretben, és a múlt héten igazolt
nigériai támadó Ezekiel Henty is,

aki a Vidi II-ben megszerezte első
gólját piros-kékben.
A nyáron érkező vezetőedző,
Marko Nikolics irányítása alatt
tétmeccsen veretlen a Vidi: három
győzelem és három döntetlen a
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mérleg. A tizenhárom szerzett
gól mellett Kovácsik hatszor volt
kénytelen kapitulálni, és szembetűnő, hogy a kapott gólok felét az
első húsz percben kapták Juhász
Rolandék.
A Bordeaux a hatodik helyen zárt
a francia élvonalban, de mivel a
Ligakupát és a Kupát is az előttük
záró PSG nyerte, ezért az indulási jog megillette őket az Európa
Ligában.
Az utóbbi napokban egy kellemetlen közjáték borzolta a kedélyeket az ellenfélnél: meghiúsult
Wellington Silva szerződtetése,
mivel az Arsenalban is megfordult
csatár megbukott az orvosi vizsgálaton. Nélküle is erősek a franciák: a húszéves brazil tehetségre,
Malcomra is jó lesz majd vigyázni!
Egyébiránt a csapat összértékét
hetvenhárommillió euróra taksálják.
A Vidire vasárnap már NB I-es
bajnoki vár. A harmadik fordulóban a két döntetlennel nyitó
Újpest látogat majd Felcsútra.
De a lilák előtt „jön” Bordeaux!
Bármilyen furcsa, a Videoton
harminchárom éve nem játszott
tétmérkőzést francia csapattal.
1984-ben azonban a Paris Saint
Germaint háromszor is legyőzte
a Vidi…

Irány Nagyatád!
Kaiser Tamás
1990 óta minden évben Nagyatádon randevúznak a hosszú távú triatlon szerelmesei.
A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból
valamint egy maratonból álló ironman teljesítése a világ egyik leginkább emberpróbáló
feladata.

Fotó: rendezvenyfotozas.hu

Az idei eXtrememan Nagyatád
elnevezésű verseny egyéni rajt-

listáján összesen huszonhárom
székesfehérvári nevével találkozhatunk. Akik közül vannak,
akik már rutinos ironmanek, és
vannak elsőbálozók.
Skoff Gábor és Varga Barnabás
utóbbiak közé tartozik. Gábor
januárban döntötte el, hogy régi
álmát valóra váltva, idén teljesíti
a nagyatádi versenyt: „Úgy voltam
vele, hogy nem stresszelem magamat

Varga István a 2015-ös verseny céljában, ölében kislányával

és a környezetemet, hogy ironmanre
készülök, szépen csendben edzettem,
és néhány hete beneveztem Nagyatádra! Hogy mit várok magamtól? A
legfontosabb, hogy célba érjek! Nem
tudom, mire számítsak a kerékpározás után, hogy fog menni a maraton.
Ettől tartok egy kicsit, valamint az
időjárástól, de meg akarom csinálni,
ez a legfontosabb!”
„Szeretném élvezni az egészet! Van
a fejemben egy idő, ami alatt szeretnék célba érni, ez pedig valahol
tizenkettő és tizenhárom óra között
van!” – közölte kérdésünkre határozottan az 573-as rajtszámmal
induló Varga Barnabás.
A férfiak számára is komoly
kihívás az ironman, de sok hölgy
is rajthoz áll Nagyatádon. Köztük
lesz majd Nagy Zsuzsanna is, aki
többször teljesítette már a távot:
„A negyedik versenyemre készülök,
tudom mire számíthatok, így én is a
futástól tartok egy kicsit. Akkor már
nagyon fáradt az ember, és különböző problémák is előjöhetnek. 15 óra
28 perc az eddigi legjobb időm, most
pedig 14 és fél órán belül szeretnék
beérni!”
Staudt Attila is többször célba
ért már Somogyban, így számára sem lesz ismeretlen terep a
nagyatádi: „Ha minden összejön,
akkor ez lesz a hetedik ironmanem,
de a kilencedik nekifutásom – kétszer nem sikerült. Bízom benne,
hogy idén sikerül célba érnem. Az
időjárástól tartok kicsit, ha túl meleg

Tornacsarnok épül a Széna téren
Ezer négyzetméteres lesz az a tornaterem, mely 2018 májusára készül el a Széna Téri Általános Iskola
udvarán. Szabvány méretű, hússzor
negyven méteres kézilabdapálya és
egy kétszázötven fő befogadására
alkalmas tornaterem is helyet kap
benne. Az iskolai testnevelés órákat
követően a Köfém SC utánpótlásbázisa edz majd a csarnokban.
lesz, az alaposan megnehezíti a dolgunkat. Mindig meleg van Nagyatádon, magas páratartalommal körítve,
ezzel együtt tizenkét órán belül
szeretném teljesíteni a távot!”
Szinte már hazajár Nagyatádra
Varga István, aki sorozatban
tizennegyedszer áll rajthoz a honi
triatlon Mekkájában. Mint mondja, jól sikerült a felkészülése, és
egyéni csúcsot javítana: „Tavaly
9:54-et mentem, jó lenne ebből
faragni egy kicsit! Nagyon összetett
dolog egy ironmant teljesíteni. Az
örök mumus az időjárás, de fontos
a megfelelő frissítés is, valamint
jó lenne technikai probléma nélkül
végigmenni!”
Az előrejelzések szerint harminc
fok alatt marad a hőmérséklet
a hétvégén, de az biztos, hogy a
több mint hatszáz egyéni résztvevő rendesen megizzad majd a
hétvégén Nagyatádon.

július 29-től augusztus 4-ig
FEHÉRVAÁRVörösmarty Rádió műsora
Hirdetes
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2017. 7. 29. SZOMBAT
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. A Vörösmarty Rádió
kitelepülése az agárdi
Szabadstrandra. Egész
napos közvetítés az Ütős
Fesztivál eseményeiről az
Excom támogatásával
08:30 Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
09:00 Helyszíni bejelentkezések
az Ütős Fesztiválról
10:00 Helyszíni bejelentkezések
az Ütős Fesztiválról
13:10 Műsorvezető: Cseke
András Témák:
aktualitások, érdekességek
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

2017. 7. 30. VASÁRNAP
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
10:00 Gazdi kereső a Herosz
lakóinak. Vendég:
Krepsz Györgyi
11:10 Vasárnapi hangulatban –
riportok, beszélgetések
12:10 Dicsértessék a Jézus
Krisztus – katolikus műsor
13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető: Cseke
András Témák:
aktualitások, érdekességek
17.10 A világ nagy dolgai
tinédzser szemmel:
Rebi és Dodó
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2017. 7. 31. HÉTFŐ

2017. 8. 1. KEDD

2017. 8. 2. SZERDA

2017. 8. 3. CSÜTÖRTÖK

2017. 8. 4. PÉNTEK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor. Benne:
félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
18:10 Fejér zene
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
Közben: 23:00 Aktuális:
napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos.
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
08:10 Sport
09:10 Aktualitások
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Vakolat – építkezők
magazinja
14:10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves magazin
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
18:10 Diákkedd
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
23:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Esélyegyenlőségi magazin
16:00 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
16:10 Agenda – közigazgatási
magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
19:10 Portré
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
Közben: 23:00 Aktuális:
napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
08:10 Sport
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok,
brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Motorsport. Vendég:
Debreczeni Dávid
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
18:10 Kertész magazin
19:10 Gábor és Gábor. Vendég:
Tornyai Gábor
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor
08:10 Sport
08:40 A nap témája
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető: Sasvári Csilla
16:10 Illemtan óra
17:10 Esti műsorajánló
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsa
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
Közben: 23:00 Aktuális:
napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó Zsuzsi

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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2017. 7. 30. VASÁRNAP
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2017. 8. 1. KEDD

2017. 8. 2. SZERDA

2017. 8. 3. CSÜTÖRTÖK

2017. 8. 4. PÉNTEK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Korik Péter
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tósoki Imre
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendégek: Demeter
Zsófia és Lukács László
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Bágyi Balázs
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Csonki István
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Gyógyult utakon
19:50 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
20:25 Élen állunk – sportmagazin
3. rész – ismétlés
21:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Korik Péter
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tósoki Imre
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendégek: Demeter
Zsófia és Lukács László
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Benkő-Igaz Krisztina
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Az eperfa alatt
20:20 Élen állunk –
sportmagazin 4. rész
20:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Gyógyult utakon
Két fehérvári fiatal
gyógyulásának története.
A film példát állít a pozitív
szemléletmódra.
11:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió filmarchívumából
12:00 Képes hírek
14:30 Aqvital FC Csákvár – MTK
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: BenkőIgaz Krisztina
16:40 Gyógyult utakon
Két fehérvári fiatal
gyógyulásának története.
A film példát állít a pozitív
szemléletmódra.
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Törteli Zoltán
18:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió filmarchívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Benne Híradó,
Sportpercek, Paletta,
Esti mérleg
20:15 Videoton FC – Újpest FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
Aktuális, hasznos
információk a család
minden tagjának – teljes
élet az egészség jegyében
11:10 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Törteli Zoltán
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: László
Klaudia és Lázár Evelin
18:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Benne Híradó,
Sportpercek, Paletta,
Esti mérleg
20:15 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 13. rész
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek– benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: László
Klaudia és Lázár Evelin
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Mihály
Szende Annamária
és Csorba Daria
18:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Benne Híradó,
Sportpercek, Paletta,
Esti mérleg
20:15 Csángó est 2017
21:30 Rönk Feszt 2017
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
A Katonai Filmstúdió
magazinműsora a
honvédelemről – mindenkinek
11:10 Akropolisz Rallye
Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
11:40 Képes hírek
Fehérvári képes hirdetések
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Mihály Szende
Annamária és Csorba Daria
17:00 Honvéd7 – ismétlés
A Katonai Filmstúdió
magazinműsora a
honvédelemről – mindenkinek
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
18:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Benne Híradó, Sportpercek,
Paletta, Esti mérleg.
20:15 Fehérvár köszönti
katonáit – ismétlés
Gálaest közvetítése
felvételről a Vörösmarty
Színházból
22:35 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
23:15 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
Beszámoló a
legfontosabb fehérvári
sporteseményekről
11:10 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
17:00 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
Beszámoló a
legfontosabb fehérvári
sporteseményekről
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bozai István
18:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Benne Híradó, Sportpercek,
Paletta, Köztér
20:35 Ütős Fesztivál 2017
21:00 Fehérvári beszélgetések
extra – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Janos Acs
22:00 Híradó és Köztér
– ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 1. 20:15 Seuso – Rejtélyek nyomában – 13. rész

