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Választókerületi programok
14. számú választókerület
Dienesné Fluck Györgyi
Augusztusban elmarad Dienesné Fluck
Györgyi fogadóórája. Az önkormányzati képviselő legközelebb a következő
hónapban várja a 14. számú választókörzetben élőket, a megszokott rend
szerint. Szeptember 4-én, hétfőn 15 és
18 óra között az Erzsébet út 12. szám
alatti képviselői irodában, szeptember
5-én, kedden 17 és 19 óra között pedig a
Köfém lakótelep 1. szám alatt kereshetik fel a körzet lakói. Az önkormányzati
képviselő mindkét helyszínen a körzeti
megbízottal közösen várja a lakosságot.

Egy időre bezár az uszoda
Mint minden év augusztusában, idén is
karbantartás és nagytakarítás miatt három hétre bezár a Csitáry G. Emil Uszoda,
a Városi Strand medencéjét azonban már
reggel fél hattól használhatják az úszók.
Augusztus 6-án vasárnap este zár be a
nagyközönség előtt az uszoda és a tervek
szerint augusztus 28-án reggel nyit majd
újra. Az éves karbantartás mellett már
készülnek a strand felújítására és korszerűsítésére. Nem élményfürdő épül, hanem
több szórakoztató elemet, csúszdákat és
több medencét tartalmazó bővítés lesz.
Újdonság lesz még a strandon és az egész
városban is, hogy készül egy vizes játszótér is a gyermekmedence mellett.
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Negyven parkoló segíti majd a lakókat

Szűcs-Molnár Diána

Teljesen megújul a környezet a Lövölde
utcában, negyven parkolóhelyet alakítanak
ki mintegy huszonhárom millió forintból.
A felújítás kapcsán a járdákat és a területet átszelő rövid utat is újraaszfaltozzák.
Forgalomkorlátozásra nem kell számítaniuk
az autósoknak, legfeljebb útszűkület lesz a
munkálatok idején.

Teljesen megújul a környezet a
Lövölde utca 2-10 által körbehatárolt területen. Negyven parkolóhelyet alakítanak ki, nettó
huszonhárom millió forintból.
Molnár Tamás önkormányzati
képviselő szerint a terület az
utóbbi három-négy évtized alatt
nem sokat változott. Szeretnék,
ha megszépülne a barkácsáruház
mögötti, házak közötti terület,
az új parkolóhelyek is a lakók
kényelmét szolgálják. „A parkolási
problémák mindenhol nyomasztóak,
éppen ezért minden egyes parkolóhely olyan, mint egy csepp víz a
sivatagban, nagyon jól jön a lakók
számára” - fogalmaz a terület
önkormányzati képviselője. A
munkák a jövő héten kezdődnek,
szeptember végére készülhetnek
el a szakemberek. Bakró-Nagy
Tamás műszaki ellenőr szerint, a
területen egyetlen fakivágásra lesz
szükség, ez elkerülhetetlen, de
tíz darab fa beültetésre kerül, és a

A huszonhat éves barátság

Fotó: Bácskai Gergely
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Ezek az autók még oda parkolnak, ahol helyet találnak, szeptember végén azonban már az új
parkolóhelyekre állhatnak

parkolóépítés utáni tereprendezés
is intenzívebb zöldfelületet fog
biztosítani. A felújítás kapcsán a
járdákat és a területen áthaladó
rövid utat is újraaszfaltozzák.

Bakró -Nagy Tamás hozzátette:
forgalomkorlátozásra nem kell
számítaniuk az autósoknak, legfeljebb útszűkület lesz a munkálatok idején.

Lezárják a Budai út egy részét

Szűcs-Molnár Diána

Fotó: Simon Erika

Huszonhat évvel ezelőtt köttetett együttműködési szerződés Székesfehérvár és Schwabisch Gmünd
városa között. A múlt héten a fehérvári delegáció látogatott el a német testvérvárosba, most pedig mi
láttuk vendégül a Schwäbisch Gmündből érkező vendégeket.

Fotó: Bácskai Gergely

A Székesfehérvár – Schwäbisch Gmünd Baráti Kör júliusban a német testvérvárosi egyesületnél vendégeskedett. A huszonhat éves partnerkapcsolat szerződését aláíró egykori polgármesterek, Balsay István és
Dr. Wolfgang Schuster is találkoztak, és a tartós barátságot, a további együttműködést hangsúlyozták.

A testvérvárosi szerződés lényege, hogy nem az önkormányzatok, nem a polgármesterek és
nem is a hivatal szintjén van a legerősebb része a kapcsolatnak, hanem az egyes emberek,
családok, civil szervezetek, óvodák, iskolák, zenekarok szintjén. A testvérvárosunkból érkezett
fiatalok adtak rögtönzött előadást a Városház téren. A schwabisch gmündi kórus tagjai templomi- és világi énekekkel köszöntötték a Belvárosban sétálókat.

A Távírda és a Kégl György utcák közmű-felújítási munkálatai miatt augusztus 7-től lezárásra
kerül a Budai út Várkörút – József Attila utca
közötti szakasza.

Nagyszabású közmű-felújítási
beruházás vette kezdetét a Távírda és a Kégl György utcákban.
A munkálatok érintik a Távírda
és Kégl György utcák Budai úti
csomópontjait is, ezért a Budai út

József Attila utca és a Várkörút közötti szakaszát augusztus 7. és 23.
között lezárják. A forgalomkorlátozás érinti az országos, a regionális
és a helyi autóbuszjáratokat is. A
helyi járatok közül a 14, 14G, 22,
23E, 42, 43 és 44-es jelzésű járatok
útvonala módosul. A KNYKK Zrt.
a változásokról közleményt adott
ki a honlapján, ahol folyamatosan
frissítik az információkat.
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Van még lehetőség jelentkezni

Szűcs-Molnár Diána, Wéhli Regős Dóra

Előzetes számolások alapján míg
az Óbudai Egyetemre a tavalyihoz hasonló számú diákot vettek
fel, addig a Corvinus Egyetemen
háromszor annyi hallgató kezdheti
meg tanulmányait szeptembertől,
mint a korábbi években. Mészáros
Attila alpolgármester a Fehérvár
Televízió Köztér című műsorában
arról beszélt, hogy Székesfehérvár
méltán nevezhető a duális képzés
fellegvárának, illetve elmondta azt
is, hogy mit kínál a város a leendő
hallgatóknak. Úgy tartja, hogy a
város ipara számára elengedhetetlen, hogy legyenek olyan képzett
mérnökök és gazdasági szakemberek, akik már tanulmányaik alatt
be tudnak kapcsolódni Fehérvár
helyi ipari életébe, és magabiztos
munkavállalóként tudják a város
fejlődését segíteni. Régi igény volt,
hogy a helyi fiatalok a magas szintű diplomához helyben is hozzá
tudjanak jutni, s ezek a célok ma
már megvalósíthatók. Szántó Ri-

Fotó: Kiss László

Július 26-án álmok váltak valóra vagy éppen törtek össze: ugyanis este nyolc órakor kiderültek az
idei felsőoktatási felvételi ponthatárok. Akik első
körben nem nyertek felvételt, azoknak sem kell
aggódniuk, augusztus 7-én éjfélig újra beadhatják jelentkezésüket a vágyott intézményhez.

A Corvinus Egyetemen háromszor annyi hallgató kezdheti meg tanulmányait szeptembertől,
mint a korábbi években

chárd a Corvinus Egyetem oktatási
dékánhelyettese szerint: az, aki
első körben nem nyert felvételt valamely felsőoktatási intézménybe,
a pótfelvételinek köszönhetően jó
eséllyel kezdheti meg tanulmányait
szeptemberben. A Corvinus Egye-

temen növekszik a létszám. Az
idén a székesfehérvári campusra
háromszor annyi diákot tudnak felvenni, mint tavaly. Újdonság, hogy
legújabb képzésüket, a Sportközgazdász szakot meglepően sokan
választották, és sokan érdeklődnek
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a képzés iránt. A legnépszerűbb
képzés a gazdálkodás és menedzsment szak Fehérváron is. Habár
július 26-án meghúzták a ponthatárokat, az idei általános felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítéseként
egyes felsőoktatási intézmények
képzései még nyitva állnak a
diákok előtt. Györök György
dékán szerint az Óbudai Egyetem
Alba Regia Műszaki Kara is szinte
minden szakon hirdet pótfelvételit. Földmérő, villamosmérnöki
alapszakon nappali és levelező
formában is várják a jelentkezőket, továbbá a gépészmérnöki és
műszaki menedzser képzésekre is
jelentkezhetnek még, de kinyitják
a kapukat a mesterképzések és a
mechatronikai mérnökök előtt is.
A dékán szerint a leendő hallgatók
10-15%-a augusztusban jelentkezik az egyetemre. Fontos tudni,
hogy a felsőoktatási pótfelvételi
jelentkezést kizárólag elektronikus
úton lehet benyújtani, a www.felvi.
hu honlapról elérhető E-felvételi
szolgáltatás keretében, előzetes
regisztrációt követően. Augusztus
7-én éjfélig van tehát még lehetőség
jelentkezni a felsőoktatásba, de a
pótfelvételi eljárás keretében már
csak egy helyet lehet megjelölni. A
meghirdetett képzések kizárólag
önköltséges formában indulnak.

Hosszú a várólista
Szabó Miklós Bence

TÁJÉKOZTATÓ
Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a költségmegosztással kapcsolatos kérdések, panaszok tekintetében a

TECHEM KFT.
ügyfélfogadást tart.

Akár két és fél hónapot is kell várnia a forgalmi
vizsgára a jogosítványt szerzőknek Fejérben.
Nem a nyári szabadságok növelik meg ennyire
a várakozási időt – a hosszú várólistát a vizsgabiztosok hiánya okozza.

Egy tavaly januárban életbe lépett
rendelet-módosítás értelmében
az, aki gyakorlati oktatást végez,
nem vizsgáztathat – így a korábbi
tíz-tizenöt vizsgabiztos helyett,
jelenleg öt főállású van a megyében – Vargha József, az egyik
fehérvári autósiskola vezetője
szerint ez okozza a problémát.
„Összeférhetetlenségre hivatkoznak,
hogy aki gyakorlatot oktat, az vizs-

gabiztosként nem tevékenykedhet.”
Gubics István, egy másik autósiskola vezetője szerint a jelenlegi
állapot senkinek sem jó – a hosszú
várakozási idő miatt adott esetben,
tizenöt-tizenhat plusz órát is ki
kell, hogy fizessen egy-egy tanuló,
mely több tízezres kiadást jelent.
Ráadásul a közel két hónap alatt a
tanuló elveszti az addig megszerzett rutint. Megoldást az autósiskolák vezetői szerint a rendelet
felülvizsgálata jelentene. Mint
mondják, úgy tudják, nem csak
Fejérben vannak több hónapos
várólisták, országszerte megjelenő
problémáról van szó, a megoldás
azonban közel másfél éve várat
magára.

Időpontja:
2017. augusztus 24-én 10-18-ig
2017. szeptember 26-án 09-15:30-ig

Kép: Körtvélyes Tivadar

Helye:
Széphő Zrt. ügyfélszolgálati helyisége
Kérjük, éljenek a lehetőséggel és vegyék igénybe
a Techem Kft. szolgáltatását!
Széphő Zrt.
Kevés a vizsgabiztos, ezért kell sokáig várni a forgalmi vizsgára
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„A lantot szorítsd kebeledhez!”
Nagy Zoltán Péter

Fotók: nzp

Ezzel a mottóval, az Arany János évhez kapcsolódva indult el immár hetedjére a Székelyföldi Varga Sándor Verstábor. A Csíkszereda melletti Csíkcsomortánban szinte minden évben összegyűlnek a versszerető fiatalok, hogy irodalommal, zenével, tánccal és a magyar kultúra hagyományainak megismerésével
töltsenek el egy hetet. A fehérvári versünnep döntősei és különdíjasa mellett városunkból érkeztek az
úgynevezett „táborcsináló” fiatalok is, akik a fiatalabbaknak segítenek a verstábori élet mindennapjaiban. De jöttek Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, a Vajdaságból, és Budapestről is. A fehérvári
versünnepesek táborozását az önkormányzat, a Széphő Zrt. és a Fehérvár Médiacetrum Kft. támogatta.

A Csíkcsomortáni hagyományőrző csoport ismét elhozta az ősi székely kultúrát a táborba

A felhőtlen mosoly tíz napjából egy kiragadott pillanat

Eget kémlelőpróba, a beszédtechnika javítására

Dékány Sixtus ciszterci szerzetes vezetésével, a verstáborosok idén is elzarándokoltak a csíksomlyói nemzeti kegyhelyre
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Jövő héten startol a királyi napok

Szabó Petra

Már javában zajlik a készülődés, hiszen
augusztus 11-én startol a Királyi Napok.
Az augusztus 20-i Szent István ünnepe
köré szervezett összművészeti fesztivál
nem csak Székesfehérvár, hanem Magyarország állami ünnepe is. A rendezvénysorozat családi programokkal, a
Fény utcával és az ünnepi tűzijátékkal
várja a látogatókat.
Székesfehérvár legapróbb királya
izgatottan készül egykori uralkodóink
fogadására. A hároméves kisfiúnak
nem csak bábja, de saját koronája is
van, mint ahogy azt elmondta, szerinte egy felséges úrnak fejdísz is dukál.
Mindemellett azt is elárulta, Szent
István a kedvenc királya. Az ifjú birodalomvezető a számára legkedvesebb
történelmi fordulatokat is megosztotta
velünk, kiemelte közülük II. Vak Béla
királyunk fogyatékosságának történetét. Benkő-Igaz Krisztina, a Fehérvári
Programszervező Kft. szakmai vezője
lapunknak elmondta, ebben az időszakban akad a legtöbb tennivaló a
program kapcsán, szinte egész évben készülnek a rendezvényre. Mint
ahogy mondta, jelenleg is szállítókkal,

Fotók: Kiss László

Néhány nap múlva ünnepel az egyház, a város,
mulatozásra hívják a megye, a térség és az egykori
koronázó város lakóit, valamint a Fehérvárra látogató
turistákat.

Bujka-Tarlai Barnabás, a város legifjabb bábrajongója is tudja már, hogyan
viselkedik egy igazi birodalomvezető

kivitelezőkkel egyeztetnek, valamint
helyszínbejárást tartanak, hogy 20-ára
minden készen álljon a vendégsereg
számára. A Nemzeti Emlékhelynél jövő
héten már a szertartásjátékok próbái
is megkezdődnek. Idén az Árpád-ház
talán legfényesebb uralkodója, III. Béla
koronázási szertartását és életét viszi
színre Szikora János rendező. Az idei
produkció az uralkodó életét és döntéseit meghatározó emberi kapcsolatokra
helyezi a hangsúlyt, hiszen III. Béla
nem tartott véres hadjáratokat, nem
volt botrányokkal tűzdelt élete. Az idei
előadás az egykori koronázótemplom
helyén felépített grandiózus szabadtéri
színpadon, augusztus 18-án és 19-én
látható. Ezen kívül számos hagyományos és új programmal készülnek a
szervezők. Nem maradhat el a Belvároson végighúzódó vásár, ahol kézműves portékák között válogathatnak az
érdeklődők, de idén is lesz utcaszínház
falusi mosodával, lakodalommal. A
Nemzetközi Néptáncfesztivál színes
kavalkádja is gazdagítja a programrepertoárt, a komolyzene kedvelőit pedig
a Musica Sacra várja. A Fricsay Richárd
Regionális Katonazenekari Fesztiválon
négy honvédzenekar mutatja be tudását, a Zichy Színpad pedig élő koncertekkel várja a fehérváriakat. Középkori
bemutatók, interaktív játékok is lesznek, minden korosztály megtalálhatja a
számára megfelelőt.

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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Tartalék nélkül nincs haderő
Dávid Renáta
Mintegy húszezer emberre lenne szükség - tartalékos katonákat toboroz a Magyar Honvédség
a nemrégiben útjára indult új szolgálati forma,
az Önkéntes Területvédelmi Tartalékos rendszerbe, amely 2017 januárjában indult.

A tartalékos rendszer korábbi
formáját 2011-ben újították meg,
ekkortól beszélhetünk Önkéntes
Műveleti, valamint Önkéntes Védelmi tartalékos katonákról. A folyamat
azonban nem ért véget, hiszen idén
tavasztól lehetőség van Önkéntes
Területvédelmi Tartalékosnak is
jelentkezni. A Magyar Honvédség
átalakítja és megújítja a tartalékos
rendszerét. Ennek új elemeként a
helyi közösségekre építve jött létre
az Önkéntes Területvédelmi Tarta-

lékos forma. „Az ország valamennyi
járásában, járásonként megalakítandó,
területi elven szervezett önkéntes
tartalékos századok célja, hogy szükség
esetén helyben álljon rendelkezésre egy
kiképzett, felkészített, alkalmazható
erő. A területvédelmi tartalékos század
tagjai a felkészítések alkalmával olyan
kiképzést, tudást kapnak, amely a helyi
közösség védelmi képességét növeli, legyen szó honvédelmi vagy katasztrófavédelmi helyzetről. Ez a kötelék egyúttal
önvédelmi képességet jelent majd helyi
szinten a megyének, a településnek és
a lakosságnak is” – mondta el Tóth
Csaba alezredes. Hozzátette, hogy
az a cél, hogy ne legyen egyetlen
magyarországi megyében sem olyan
település, amely nem rendelkezik
tartalékos katonával, bizonyos létszámú kiképzett katonai erővel.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• DARUKEZELŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Kép: Fehérvár Tv

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

Mintegy húszezer önkéntesre van szüksége a Magyar Honvédségnek

ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ Augusztus 11. / FÉNY UTCA Augusztus 11-20.
KÖNNYŰZENEI KONCERTEK Augusztus 11-12., 18-19.
MUSICA SACRA KOMOLYZENEI KONCERT Augusztus 12. / NÉPMŰVÉSZETI FESZTIVÁL Augusztus 12-13.
XXII. NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL Augusztus 13-17.
V. FRICSAY RICHÁRD REGIONÁLIS KATONAZENEKARI FESZTIVÁL Augusztus 17.
KORONÁZÁSI SZERTARTÁSJÁTÉK Augusztus 18-19. / KORONÁZÁSI ÜNNEPI JÁTÉKOK Augusztus 18-20.
FEHÉRVÁRI KIRÁLYOK MENETE Augusztus 20.
TŰZIJÁTÉK Augusztus 20.
A részletes programot keresse honlapunkon és kiadványainkban!

www.szekesfehervar.hu
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Kultúra

közéleti hetilap

Az idén már húsz éves a FEZEN

Fiers Gábor

A legnagyobb név az idén 69 éves
Alice Cooper lesz, aki (minő véletlen) éppen 20 évvel ezelőtt járt utoljára Magyarországon. A horrorrock
feltalálója felett ugyan már kicsit
eljárt az idő és egyáltalán nem olyan
félelmetes, mint pályája csúcsán, de
azért a Takarodó úton élőben hallgatni a Poison-t vagy a Schools Out-ot
mindenképpen egyszeri és megismételhetetlen alkalomnak tűnik.
Rajta kívül itt lesz még a The
Offspring, akik a 90-es évek végén
a Green Day-jel együtt értelmezték
újra a punkzenét és tették azt széles
tömegek számára fogyaszthatóvá. A
manapság már koncertenként 50 000
dollárért (kb. 13 millió forint) leköthető The Offspringgel szombaton lehet együtt üvölteni teli torokból azt,
hogy Pretty Fly For A White Guy.
Aki nem a rockot bírja, nagyon erősen orientálódjon a HARMAN Szín-

Fotó: Horváth Renáta

Várhatóan nézőcsúcsot dönt a szerdán kezdődött
FEZEN Fesztivál. Hihetetlen, de ez már a 20. alkalom, hogy világsztárok és a magyar fesztiválzenekarok legjava néhány napra Fehérvárra érkezik.

Érkeznek a FEZEN-lakók, valószínűleg nagy lesz a forgalom a következő néhány napban a
Mártírok útja környékén

pad felé: a poposabb, elektronikus
jellegű zenekarokat itt lehet majd
megtalálni. Közülük is kiemelkedik
a német Scooter, akik napjainkban
már szintén inkább a retro-jegyében
adják elő művészetüket. A hidrogénszőke haj mindenkori nagykövete, H.P. Baxter és társai szombaton
üvöltik majd bele a fehérvári éjsza-

kába azt, hogy Fire, meg azt is, hogy
How Much Is The Fish?
Szintén ennél a színpadnál lehet
majd egy kellemeset dülöngélni
szombat este Shaggy koncertjére. A
jamaikai Kingstonban született, majd
tizenéves korában New Yorkba költöző reggae-beütésekkel operáló srácot
még az Oh, Carolina című szám kap-
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csán ismerte meg a sárgolyó slágerlistákra fogékony lakosainak jelentős
része, hogy aztán a Boombastic című
remekével örökre beleverje magát
mindenkinek a fejébe.
De ha már nagy slágerek: minden bulizenék csimborasszójának
megalkotói is ott lesznek az idei
FEZEN-en. Az amúgy már korábban
feloszlott House of Pain ráadásul
megalakulásának 25. évfordulóját
ünnepli Fehérváron (is) egy nagyszabású turné keretében, tehát ez is igazi most vagy soha bulinak ígérkezik.
Ami biztos: kevés olyan zene lesz
ezen a fesztiválon, amire nagyobb
ugrabugra lesz, mint csütörtök este
tőlük a Jumpra.
Végezetül a péntek este: jön a
Tankcsapda. Persze jöttek ők már
sokszor, mégis mitől ennyire kiemelkedő ez? Csak azért, mert ekkor
ünnepli majd a fesztivál a fentebb
már említett kerek évfordulót. A 20
éves FEZEN tortával és egyéb meglepetésekkel készül erre az estére. Akit
pedig hidegen hagynak a formaságok és az édességek, azoknak marad
aznap estére a Rock n Roll rugója, a
Jönnek a férgek és társaik.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
• E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 •Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése:
terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: PLT Nyomda Veszprém • Felelős vezető: Horváth Gábor • Terjesztő: PLT • A FehérVár megjelenik hetente 47 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Otthon

Nyaraljunk a nappaliban?

László Takács Kriszta
A pihenés mindenkinek jár, és aki tud,
az jól teszi, ha elutazik. Akinek viszont
csak néhány napja van a nyaralásra, az is
kellemesebbé teheti környezetét, ezzel
elviselhetőbbé, hangulatosabbá a kánikulát.
A nappali a legfőbb életterünk, itt töltjük
a legtöbb időt, ezért érdemes olyan darabokkal „nyáriasítani”, amelyek nem csak
a szemünknek, de a hőérzetünknek is jót
tesznek.

„Amikor az ember berendezi a
nappaliját, érdemes hosszú távon
gondolkodni, és már előre megteremteni annak lehetőségét, hogy egy
kicsit mindig tudjunk változtatni az
arculatán” – javasolja Kiss Edith. A

Fotók: Kiss László

Mint a tengerparton

A lakberendező szerint a legfontosabb, hogy harmóniában legyünk az otthonunkkal

(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

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

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

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

TE

RM

ÉK

!

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;

ÚJ

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

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!

lakberendező szerint a földszínek,
az egyszínű, világos árnyalatok,
a drapp, a bézs, a homokszín
amellett, hogy otthonosságot,
nyugalmat kölcsönöznek a
helyiségnek, megteremtik annak
lehetőségét, hogy kiegészítőkkel
egyedivé varázsoljuk otthonunkat.
„Ha például nyáron egy mediterrán
tengerpart hangulatát szeretnénk
megidézni otthon, ezekhez a szép
világos pasztell színű bútorokhoz
beilleszthetünk néhány türkíz színű
kiegészítőt. Egy-egy jól elhelyezett
díszpárna a kanapén, egy ugyanolyan türkíz színű váza vagy kislámpa
a komódon, esetleg egy tengerpartot
idéző falikép egészen más összhatást
ad” – magyarázza a szakember. Jó
kiegészítők lehetnek a kavicsok,
kagylók, akár egy üveg tetejű asz-

• Lézer vágás
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények
• Bádogosipari termékek
• Ereszcsatorna rendszerek

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

2017. augusztus 3.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

Fessen velünk!

Sadolin Aqua Classic vékonylazúr 2,5 l 7.350 Ft (2.940 Ft/l)
Supralux Tilatex beltéri falfesték 16 l 5.650 Ft (353 Ft/l)
Polifarbe diszp. falfesték 14 l 4.170 Ft (298 Ft/l)
Az ajánlat 2017. augusztus 3-tól a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

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

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
Elköltöztünk a Balatoni útról!

ÚJ CÍMÜNK: Székesfehérvár, Mártírok út 44.

Ho

llander-2000

Telefon: 22/347-423

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

Kft.

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

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

Már netről is rendelhet tőlünk!

WEBSHOP: www.hollander.hu
Horoszkóp
augusztus 3. – augusztus 9.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban arra kell rádöbbennie, hogy sokan
kihasználják, visszaélnek a bizalmával és a
kedvességével. Ha nem húz rövid időn belül
határokat, csak a kárát fogja látni a sok segítségnyújtásnak.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ne engedje, hogy a megrögzött anyagi biztonságra
való törekvése megfossza a lehetséges élményektől!
Hajlamos lehet megvonni magától a nyaralást,
illetve egyes élvezeti cikkeket, programokat, az aktív
pihenést, csakhogy ne kelljen költenie.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Az Univerzum segítségével és a nyaralás, kikapcsolódás hatására feltöltődött. Szinte szárnyakat kapott, lekerültek Önről a terhek, úgy érzi, mintha újjászületett
volna. Ez nagyszerű, és pont ezért bánjon óvatosan az
energiáival!

Fejezze be a határidős munkáit, de ne most vegye
elő a halogatott vagy szőnyeg alá söpört feladatokat!
Azok most már kibírják azt a pár napot. Inkább
szabadítson fel minél több időt, hogy egy kicsit
félretehesse a kötelességeit!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A szingliknek most különösen ajánlatos utazniuk,
kalandozniuk, mert szinte biztosan belefuthatnak
valakibe, aki komolyan felkeltené az érdeklődésüket.
Ám ha párjuk van, akkor is áldozniuk kellene a
nyaralásra, a kirándulásra.

Karrierje csúcsán van, innentől kezdve pedig
tudnia kell engedni. Egyfelől pihentetni a munkát,
kevesebbet dolgozni és többet élni. Másfelől, ha
vállalkozó, vagy vezető, akkor merje kiadni a kezéből
a feladatokat és másokra bízni.

FehérVár
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közéleti hetilap
tal átlátszó fiókját is telepakolhatjuk ilyen természetes anyagokkal.
Sok esetben a nappalihoz terasz
kapcsolódik, amelynek színeit,
berendezését érdemes a nappalihoz igazítani, így kitágul a tér, és
harmonikus lesz a kinti és a benti
nappali. „Nagyon szép lehet a terasz
bútorán a fehér ülőpárna, és egy-egy
olyan kiegészítő, amely a nappaliban
is megjelenik. Így a kert zöld felülete,
a pasztell színek és a kék napernyő, csodálatos nyári összhatását
élvezhetjük hónapokon át. Az ember
szinte azt érzi, hogy ha messzebbre
látok, akkor a tengert látom.” Emellett az is fontos szempont, hogy
bár kánikula van, a hideg színek
a hőérzetünkre is jó hatással
vannak, könnyebb így elviselni a
harmincöt fokot.

Ha kicsi, fénytelen a szoba
Erre az esetre Edith a nap színeit
javasolja akár a falra, akár a

kiegészítők esetében. A napsárga amellett, hogy tágítja a teret,
jó hangulatot ad a helyiségnek.
„Így akkor is süt a nap, ha egyébként nem napos a szoba. Szinte
elkezd ragyogni!” – állapítja meg a
lakberendező. Az üveg, a kristály
kiegészítők szintén ezt a fényt
erősítik.

Mi uralja a teret?
Mint azt már említettük, egy-egy
jól elhelyezett kiegészítő képes
megváltoztatni a tér hangulatát.
Kiss Edith szerint leginkább a
színekkel lehet játszani, ezért
fontos, hogy egy hangsúlyos
tapéta elé ne pakoljunk oda
nem illő darabokat. Ha nagyon
meghatározó színek vannak a
nappaliban, akkor próbáljuk
meg tárgyakkal behozni a nyár
hangulatát. Erre alkalmasak a
kavicsok, a kagylók, a virágok, a
sok zöld növény.

•
•
•
•

A türkíz-fehér kombináció a kék eget és a tengert hozza be a szobába

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

VAS-FÉMKER KFT.

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló
és egyéb vasanyagok,
horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk
kedves vásárlóinkat!
Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,
méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag.hu • szekesfehervar@vasanyag.hu
Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A pörgés mellett ne felejtsenek el pihenni! Ne legyintsenek testük vagy lelkük intéseire, hanem figyeljenek
rájuk, különben váratlanul ledöntheti Önöket a
lábukról a kimerültség.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ontani fogja magából az erőteljes energiákat, éppen
ezért ügyeljen arra, hogy hevessége senkit se rémisszen
meg! Főleg akkor, ha vitás helyzetről van szó és fogadja
el, hogy nem mindenki ért Önnel egyet.

Augusztusi feladatok a kertben.
A múlt hét hűvös, csapadékos időjárása után újra forróság köszöntött ránk. Ez nem csak bennünket, hanem a növényeinket is megviseli. Fokozott locsolás
és lombtrágyázás javasolt a nedvesség és tápanyag
pótlására.
A sok csapadék és vihar, az érésben lévő barackokat
tépázta meg. A még egészséges gyümölcs megvédhető a gyümölcsfertőző moníliától. Rövid, mindössze
3 napos várakozási idővel kiváló készítmény a Teldor.
A kései őszibarack és nektarin esetében egy hosszabb
várakozási idejű Topas, vagy Chorus is megfelelő szer lehet a kezelésre.
Szépen fejlődnek a szőlők is. Az időjárás kegyes, ahol elkerülte a jég az ültetvényt, ott szép termés ígérkezik. Ha marad a száraz idő, a szürkerothadással is kevésbé kell számolnunk. Ha azonban az augusztus második fele
hűvös és csapadékos lesz, azonnal elindul a rothadás. Hangsúlyoznom kell,
hogy itt is csak a megelőzés lehet eredményes. Aki nem védekezik ellene,
az szerencsejátékot játszik. A korai csemegéket, már ne permetezzük, az
augusztus végi szüretelésű fajtákat már csak kontakt szerekkel (Thiovit,
Champion, Cuproxat). A kései borszőlőknél még bogyónövekedésnél járunk, itt még van értelme a felszívódó készítményeknek (Curzate Super,
Ridomil Gold, Topas, Cyflamid, Bumper). A nagy melegben fokozott a perzselésveszély, késő estére időzítsük a védekezést.
Ismét rajzásban van a szilvamoly, a keleti gyümölcsmoly és a barackmoly
is. A még egészséges szilvára, almára, barackra fáj a foguk. Figyeljünk az
élelmezés egészségügyi várakozási időre, érésben lévő fajtáknál válasszuk
a Karate-t, vagy a Full 5CS-t, a késeieknél a felszívódó Mospilant, mely
hosszabb hatástartamával biztosabb védelmet nyújt.
Ahogyan júliusban is javasoltuk, továbbra is fontos a kalcium adagolása a
paradicsom, és paprika növényeinknek, illetve a téli alma esetén.
Üzletünk augusztus 12. és 27-e között szabadság miatt zárva tart. Bár a
kártevők figyelmét is felhívtuk arra, hogy legalább ebben az időszakban
szüneteltessék károsító tevékenységüket, bizonyára lesz néhány szófogadatlan egyed. Rovar és gombakártevőktől mentes augusztust kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
Molycsapdáink fogási adatai 2017.07.31.-én:
barackmoly: 23 db, almamoly: 12 db
keleti gyümölcsmoly: 112 db rajzás!
szilvamoly: 87 db rajzás!

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

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ne essen abba a hibába, hogy az anyagiakkal próbálja
lenyűgözni kedvesét, aki persze örül az ajándékoknak,
az utazásnak meg minden másnak, amit csak kitalál,
de ettől még nem pótolja az elvesztegetett időt, és azt,
hogy ritkábban van vele.

Az Univerzum plusz energiákat küld Önnek,
hogy maradéktalanul el tudja végezni munkahelyi feladatait, méghozzá úgy, hogy a hétvégére is
jusson elég ereje, hogy aktívan tudja eltölteni az
időt szeretteivel.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Van valami oka annak, hogy visszafogja érzelmei kiengedését. Talán egy korábbi csalódás, szakítás, egy
friss vita miatt keveset mutat a kedvesének, aki érzi,
hogy mennyire távolságtartó. Ne hagyja megromlani
a kapcsolatukat!

A munkahelyén az egyik kollégájával adódhat
egy kis nézeteltérése. Tegyen meg azért mindent,
hogy civilizáltan zárhassák le a kérdést! Nem kell
megadnia magát, sem pedig behódolnia, mondja ki
nyugodtan a véleményét, és ne hagyja magát!
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Programajánló

Királyi Napok és Jazz Fest

2017. augusztus 3.

Programok augusztus 4-től 13-ig

Szabó Petra
Augusztus 4.
Ultra vetítés és közönségtalálkozó
19 óra, Cinema City Alba
A film a 246 km-es Sparthatlon futóversenyt
öt résztvevő szemén és személyes drámájukon
keresztül mutatja be.
Titkos túra
21 óra, találkozó: Országalma
A csoport minden tagja kap egy fáklyát a sétához. Regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform
Iroda.
Augusztus 5.
Romantikus vártúra - Kisvonatos Bory-vár
látogatás
10 óra, találkozó: Országalma
Ha kisvonattal utaznak az érdeklődők, az idegenvezető a városról is elmeséli mindazt, amit
tudni érdemes, majd a várban is végigkalauzolja a csoportot. Regisztráció és jegyvásárlás a
Tourinform Irodában.
Szent István nyomában
16 óra, találkozó: Országalma
Az érdeklődők megismerhetik az egykori koronázóváros emlékeit. Regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform Iroda.
Augusztus 8.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Lajos: A kínai orvoslás magyar gyökerei – a
Csikung bemutatása című előadása.

Székesfehérvári Királyi Napok
Augusztus 11.
Sirpa Hannele Ihanus finn-magyar szobrász
kiállítása
18 óra, Pelikán Galéria
Ünnepélyes megnyitó
20.30, Városház tér
Díszvendég: Dr. Papp László, Debrecen polgármestere
(Esőhelyszín: Városháza, Díszterem – módosított
programmal)
Fény utca
21 óra, Fő utca
A Mátyás király-emlékműnél Falvay Miklós vizuális
tervezőművész interaktív fényjátéka
Augusztus 12.
Az Osszárium ünnepélyes megnyitása, tiszteletadás
virágelhelyezéssel
09.30, Nemzeti Emlékhely
A megnyitót követően Rácz Piroska antropológus
tart szakvezetést.
Az Osszárium ingyenesen megtekinthető: augusztus 12. és 20. között.
Szakvezetések időpontjai:
augusztus 12., 13., 19., 20. 15 óra
Népművészeti Fesztivál
Belváros
10 óra: Népművészeti vásár
10 óra: A Nagylóki Bakakórus, az Alsónyéki Hagyományőrző Néptánccsoport és a tamási Pántlika
Néptáncegyüttes műsora, kísér a Kóbor Zengő
Zenekar

11 és 15 óra: Mozdulatlan legendák – az Alba Regia
Táncegyüttes produkciójának tételei
16.15: Legénybúcsú
16.45: Sárközi lánykikérés
17.30: Százszoknyás karikázó és sárközi lakodalom
„III. Béla király és kora” – tudományos konferencia
10 óra, Helyszín: Városháza, Díszterem
„Teste Fehérvárott nyugszik” – III. Béla király
(1172–1196) című kiállítás megnyitója
14 óra, Helyszín: Szent István Király Múzeum,
Díszterem
Király Linda és Király Viktor élőzenekaros nagykoncertje, sztárvendég: Bebe
19.30, Helyszín: Zichy színpad
21 óra: Musica Sacra – Verdi: Requiem
Fény utca
21óra, Fő utca
Augusztus 13.
Népművészeti Fesztivál a belvárosban
10 óra: Népművészeti vásár
10 óra: Tarsoly zenekar műsora
10 óra: Legénybúcsú
10.30: Felvidéki lánykikérés
11.15: Magyarbődi karikázó és felvidéki lakodalom
12 óra: Faluvégi mosoda – hogyan mostak mosógép
és centrifuga nélkül az asszonyok?
14.30: Az erdélyi Berkenye (Szilágycseh), az Adonyi
Táncegyüttes, a felvidéki Bokréta Táncegyüttes, a

pusztahencsei Vadvirág Népi Együttes és a Paksi
Tehetségműhely táncosainak műsora, kísér a
Tarsoly zenekar
16 óra: Faluvégi mosoda – hogyan mostak mosógép
és centrifuga nélkül az asszonyok?
16 óra: Fehérvári Gyermek Néptáncgála, fellépők:
Alba Regia AMI Pulutyka csoport, Székesfehérvár;
Nógrád Gyermek Néptáncegyüttes, Salgótarján;
Szinvavölgyi Aprók Néptáncműhely, Miskolc;
Gatyamadzag zenekar, Tordas; Abanda zenekar és
Kösöntyű énekegyüttes, Aba; Marton Bendegúz,
Úrhida
16.15: Legénybúcsú
16.45: Felvidéki lánykikérés
17.30: Magyarbődi karikázó és felvidéki lakodalom
XXII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál –
flashmobos felvonulás
18 óra, Alba Plaza – Városház tér – Mátyás
király-emlékmű
XXII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál
– nyitó gála
19 óra: Helyszín: Zichy színpad
Fellépők: Bosznia-Hercegovina, Finnország, Grúzia,
Mallorca, Oroszország, Törökország, Alba Regia
Táncegyüttes
Fény utca
21 óra, Fő utca
21.30 Nemzetközi folkest: folk-jam
Résztvevők: Bosznia-Hercegovina, Finnország,
Grúzia, Mallorca, Oroszország, Törökország
Helyszín: Táncház

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

MUSICA SACRA
SZÉKESFEHÉRVÁR
NEMZETI EMLÉKHELY

2017. AUGUSZTUS 12.
SZOMBAT, 21:00

A VILÁG
LEGHÍRESEBB
OPERAHÁZAIBAN
ÉNEKELTEK, MOST
SZÉKESFEHÉRVÁRON LÉPNEK FEL!
—————————
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
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közéleti hetilap
Augusztus 10.
Árnyjátékok
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Móder Rezső, Páhi Péter és Várnai Gyula
közös kiállítása. Az eseményen ötdimenziós művészi objektek, videó munkák
és multimédiás performanszok lesznek
láthatóak. Megtekinthető: szeptember
10-ig.
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A Hooligans zenekar koncertje
21.30, Zichy Színpad
Magyar pop rock, pop együttes.
Augusztus 12.
Romantikus vártúra
10 óra, találkozó: Országalma
Regisztráció és jegyvásárlás: Tourinform Iroda.
Király-túra
16 óra, találkozó: Országalma
Szent István nyomába szegődhetnek a
felfedező kedvű fehérváriak. Regisztráció és
jegyvásárlás: Tourinform Iroda.

Augusztus 11.
Titkos túra
21 óra, találkozó: Országalma
Fáklyás séta a Nemzeti Emlékhelyen.

Népművészeti Fesztivál
Az idei Székesfehérvári Királyi Napok újdonsága a Népművészeti Fesztivál: augusztus 12-én és
13-án az élő népművészet költözik be a történelmi belvárosba. Jeles napokhoz, családi eseményekhez kötődő szokások elevenednek meg: az egyik sarkon legénybúcsúba csöppenhetünk, a
másikon esküvőbe; részesei lehetünk lagzinak, keresztelőnek és sok más ceremóniának, de azt
is megnézhetjük, hogyan mostak régen az asszonyok. A színes forgatag magja a népművészeti
kirakodóvásár lesz, ahol a népi kismesterségek képviselői is bemutatkoznak.

Alba Regia Jazz Fest
Augusztus 7.
Nagyszínpad: (Bartók Béla tér)
19 óra: Babos–Lászkó–Tátrai trio
21 óra: United Experience

Szent István Király Múzeum Udvar:
18 óra: Bágyi Balázs New Quartet feat
Pocsai Kriszta
20 óra: Ludányi Tamás Quartet

Szent István Király Múzeum Udvar:
18 óra: Equinox
20 óra: Street Singer

Augusztus 9.
Nagyszínpad: (Bartók Béla tér)
19 óra: Harcs Veronika és Gyémánt Bálint
21 óra: Random Trip

Augusztus 8.
Nagyszínpad: (Bartók Béla tér)
19 óra: Vörös Janka e-series
21 óra: Mike Gotthard Electri Shock

Szent István Király Múzeum Udvar:
18 óra: Gudics-Vörös Trio
20 óra: Bogdán Norbert Zenekar

A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 5-től 11-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 8. 5. szOMBat

2017. 8. 6. Vasárnap

00:00 Hírek

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt

00:05 Válogatás az elmúlt

hét műsoraiból. Benne:

hét műsoraiból. Benne:

félóránként hírek

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss

08:00 Félóránként friss

hírek, időjárás és

hírek, időjárás és

közlekedési információ

közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa 08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
Témák: műsorajánló,
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek

08:30 Kemence a kertben?
Vendég: Demkó Kata
és Lengyel Gábor
09:00 Egészséges étkek
és fogyókúra a
mindennapokban. Vendég:
Kovács V. Orsolya
10:00 Salátázunk Antal Valival
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

aktualitások, érdekességek
09:10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczé Tóth Mária
10:10 Gazdi kereső a Herosz
lakóinak. Vendég:
Krepsz Györgyi
11:10 Róma templomai.
Vendég: Tóth Tamás
12:10 Dicsértessék a Jézus
Krisztus – Katolikus műsor
13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető:Cseke András
Témák: aktualitások,
érdekességek
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes

Sasvári Csillával és

beszélgetések

Gemeiner Lajossal

Sasvári Csillával és

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

Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2017. 8. 7. Hétfő

2017. 8. 8. Kedd

2017. 8. 9. szerda

2017. 8. 10. CsütörtöK

2017. 8. 11. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán és
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:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Fejér zene
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával és Gemeiner
Lajossal és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás

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

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

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

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

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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Vakler Lajos

Egyház

Istenről, hitről, szeretetről

2017. augusztus 3.

A Székelyföldi Verstábor pálos,
jezsuita, ciszterci és ferences rendi
képviselői értékválságos világunkban, azt az utat járták körül,
mutatták be a Verstábor fiataljainak, amely a XXI. századi ember
számára megfoghatóvá teszi az
isten, a hit és a szeretet hármas
egységét. Dékány Sixtus ciszterci
szerzetes, a tábor lelki atyja a
közösségek megteremtésében látja
a jövőt.
„A szeretet közösség, mint általában
a szerzetesi hivatás is, jel értékű volt
az egyházban, a világban a történelem
folyamán. Maga a közösségi lét önmagában is egy jelkép. Természetesen
az, hogy valaki szerzetesként él, ennek
a közösségi létnek a szimbólumává
válik, és ebben a modern világban a
közösségek atomizálódnak, beleértve
a családot, az emberi közösségeket,
a társadalom különböző rétegeit.
Egészen más elvek határozzák meg
az életvitelt, a gondolkodást. Ezért az
egyház számára óriási kihívás, hogy a
saját közösségei révén tudjon egyfajta
támpontot mutatni, betöltse a kovász
szerepét. Nagy kihívás átadni ezt a
fiataloknak.”
A mai világban az emberek jóakaratú része szomjazik arra, hogy ne
csak a politikáról, a gyűlölködésről halljon, ne csak kioktassák,
hanem találjon saját visszhangot
a lelkében, s ha ehhez hozzágondolhat segítséggel, máris jobbá
válhat - tapasztalhattuk meg a
beszélgetésen. Bátor Botond pálos
szerzetes feladata a rend erdélyi
újjáépítése, egy kis közösség lelkipásztori szolgálata és a nemzetért
való ima.
„Azt szeretném átadni a fiataloknak,
hogy az Istenhez való tartozás az élet
minőségét is meg tudja változtatni. Az
a szeretet, amit Isten által megtanulhatunk, az az egész emberi életünket
mozgatja, irányítja. Minden szeretetmegnyilvánulás valahol Istentől jön
hitünk szerint. Ezt szeretném átadni a
fiataloknak.”

Fotó: nzp

Van ember, aki az örökségét elfecsérli, van aki
megőrzi, sőt mi több, újjáéleszti és fejleszti. Ez
volt a mottója annak a beszélgetésnek, amely
szerzetesek segítségével mutatta meg azt az
utat, amely igazzá, tisztává teheti életünket,
mindennapjainkat.

Török Máté, a Misztrál zenekar vezéregyénisége faggatta a négy szerzetest a székelyföldi verstábor helyszínén. A négy egyházi személyiség
balról jobbra: Bátor Botond pálos rendi, Horváth Árpád jezsuita, Dékány Árpád Sixtus ciszterci és Urbán Erik ferences rendi szerzetes.

A hit segít abban is, hogy az
ember, bár szeret saját történeteinek rabja lenni, s mintegy elkezd
a saját történeteiben élni, de ha
megadatik számára a lélekközösség, meg tudja becsülni a hétköznapok egyszerű fenségét. Urbán
Erik életében fordulópont volt,
amikor megismerkedett egy Jézus
Szíve Népleánya nővérrel, akitől
olvasnivalót kért. A tőle kapott
három könyv közül az egyik Carlo
Carrettónak, az Én, Ferenc című
kötete volt, amelynek elolvasása
után még határozottabban érezte,
hogy úgy szeretne élni, mint Szent
Ferenc.
„Fölkínálom, elmesélem akár az én
meghívásom történetét, azt, hogy mit
jelent nekem ma szerzetesként megszentelt életet élni. Hiszem azt, hogy
a hivatást, a meghívást maga az isten
adja. Az üzenet, hogy nem elég az,
hogy valaki szimpatikus lesz nekem,
ezt az isten segedelmével eszközként át
kell tudnunk adni, hogy megérintődjön
valaki ezáltal.”
Horváth Árpád jezsuita szerzetes
az eleve elrendelésről úgy tartja,
a biblikus hagyomány és a keresztény lelkiségtörténet mérvadó
tekintélyei néha egészen nyugtalanító dolgokat állítanak Isten
akaratáról. Isten nem csak van és

Szent Donát búcsú Öreghegyen
A borvidék védőszentjének tiszteletére vasárnap püspöki szentmisét
tartanak. Spányi Antal megyés
püspök augusztus 6-án 18 órakor a
Szent Donát-kápolnában konceleb-

rált szentmisét mutat be Szent Donát püspök tiszteletére. A villámcsapás és jégverés elleni védőszent
öreghegyi búcsújára minden hívőt
szeretettel várnak.

Helyreigazítás
Legutóbbi számunkban, amely 2017. július 27-én jelent meg, az Istentiszteletekkel köszön el a lelkész című írásban tévesen írtuk, hogy
„Szabó Balázs lelkész átveszi a szervezést”. Szabó Balázs nem lelkész, és csak a református gyülekezet világi kapcsolatokkal, sajtóval,
városvezetéssel történő kommunikációját kezeli. Az istentiszteleteken
továbbra is lelkészek szolgálnak.
A hibás információért elnézést kérünk!
Nagy Zoltán Péter

elvan, hanem egy olyan személyes
Istenként mutatkozik meg, aki
megszólít és hív.
„Azt szeretném tudatosítani az itteni
fiatalokban, hogy Isten nemcsak egy
szép gondolat, nemcsak egy ideológia,
egy magasztos eszme, hanem mi emberek úgy élhetjük meg a XXI. században
is mint aki hitet ad nekünk, és a hitet

konkrét emberektől, konkrét helyzetekben kapjuk.”
Az esten megtanulhattuk azt is,
hogy ne vitrinben tartsuk az eleinktől kapottakat, hanem használjuk,
és nyissunk a jövő érdekében saját
történelmünkről egy dossziét, és
gyűjtsünk bele bátran szépet és
szomorút, gonoszt és jót.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707
www.szepho.hu

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

FehérVár
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Sokan nem is tudják, hogy fertőzöttek

Július 28-a a hepatitisz világnapja. Ebből
az alkalomból évről-évre különböző akciókat szerveznek, melynek nem titkolt célja a
lakosság felvilágosítása, a tévhitek eloszlatása
és a fertőzött betegek felkutatása. Napjainkra
a hepatitisz C gyógyíthatóvá, míg a krónikus hepatitisz B tartósan kezelhetővé vált.
Az Egészségügyi Világszervezet 2030-ra a
krónikus vírushepatitisz teljes felszámolását
tűzte ki célul.

Sokan nem is tudják itthon, hogy
hepatitis-fertőzöttek. Egyes becslések
és a legfrissebb felmérések szerint
Magyarországon a hepatitis C fertőzötteknek csak egyharmada van tisztában
azzal, hogy valaha elkapta a betegséget, miközben negyvenhatezer ember
nem is tud róla, hogy fertőzött.
A hepatitisz világnap alkalmából
tartott sajtótájékoztatót a Vírusos
Májbetegek Országos Egyesülete
(VIMOR), valamint a Májbetegekért

Az akció 2017.aug.1.-31. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

ITT AZ IDEJE,
hogy vegyél egy
jó matracot!

Ágykeret és azonos méretű
matrac együttes vásárlása
esetén mindkettő árából
25% kedvezményt adunk!
A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Hepatitis C-vírussal megfertőződhetnek

Fotó: vmkomm.hu

Látrányi Viktória

A hepatitis B és C által okozott krónikus vírusos
májgyulladás rizikófaktorainak felmérését mostantól egy okostelefonokra kifejlesztett applikáció
(HepaCare® Mobil Applikáció) is segíti. Az ingyenesen letölthető applikáción keresztül kitölthető
a rizikófaktorokat felmérő kérdőív, melynek
értékelése azonnali, és szükség esetén akár konkrét hepatológiai időpontfoglalásig navigál, egyéb
hasznos információk és funkciók mellett.

Alapítvány. Itt arról is beszámoltak,
hogy hazánk is csatlakozott a WHO
kezdeményezéséhez, melynek célja
2030-ra a krónikus vírushepatitiszek,
mint népegészségügyi probléma teljes
felszámolása. A szakemberek azt is
kiemelték, hogy ehhez a fertőzöttek
szervezett felderítésére és a kiszűrt
betegek feltételek nélküli, azonnali ke-

• 1992 előtt kapott vérátömlesztés vagy vérkészítmény adása során
• Intravénás drog használatakor, közös tűhasználat következtében
• Testékszerek behelyezésekor, tetováláskor
• Közös borotva, fogkefe használatakor
• Anyáról gyermekére a szülés és szoptatás
alkalmával 1-2 százalék eséllyel
• Szexuális úton
• Az esetek negyven százalékában a fertőződés
oka nem deríthető ki

zelésének megkezdésére van szükség.
A hepatitis C vírusos fertőzés, amit a
hepatitis C-vírus (HCV) okoz. A kórkép
elsősorban a májat érinti, de a máj
sokrétű funkcióinak károsításával az
egész szervezet súlyos állapotba kerül.
A kutatók az 1970-es években kezdték
el a HCV tanulmányozását, és 1989-ben
bizonyították a vírus létezését.

Tudta-e?
Magyarországon elsőként minden dolgozóra kiterjedő hepatitisz C-szűrővizsgálat a Fejér Megyei
Szent György Kórházban indult még 2016-ban.
Ahogy arról a Fehérvár újságban beszámoltunk,
az országban egyedülálló kezdeményezés célja az
volt, hogy felderítsék és kezeljék a még nem ismert
fertőzötteket. Az egészségügyben dolgozókat pedig
az átlagosnál jobban veszélyezteti a vírus.

Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!
Kóstolj bele az édes életbe!
Dolgozz velünk!
Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

KARBANTARTÓ,
GÉPKEZELŐ

munkatársakat keresünk.
Amit kínálunk:
• kiemelt bérezés és műszakpótlék,
• cafeteria: bruttó 300 000 Ft/év,
• jelenlétösztönző, teljesítményösztönző,
• KAIZEN rendszer jutalmazással,
• dolgozói ajánlási program,
• dolgozói kedvezmények, sportolási lehetőség,
• céges buszjáratok,
• határozatlan idejű szerződés.
Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat
a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.

ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!
A fájdalommentes hallásvizsgálat
után 2 hétig ingyen hordtam a
szinte láthatatlan hallókészüléket.
Azóta a zajos utcán is jól
hallom, ahogy az unokám az
óvodáról mesél.
És a tévézés is újra közös, másokat
nem zavaró élmény, mert a hangok
tisztán, a fülemben szólnak.

Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra
2017. szeptember 15-ig. Most
ajándék mini ventilátorral* várjuk.
BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

SZAKORVOSI HÁTTÉR:

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

Dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.
Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az
allasfehervar@mdlz.com
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft.
8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 8. postacímre.

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a készlet
erejéig, a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. szeptember 15-ig.
www.victofon.hu
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Bizonyítani akarnak

Tóth Dániel

nak is meg kell tanulniuk a neveket,
ezért is lesz fontos az öt hazai mérkőzés
a szezon előtt” – mondta Szélig Viktor
general manager.
Az egymásra találásban segíthet,
hogy a jegy- és bérletárak nem
változtak az előző szezonhoz képest.
A következő évadról szóló bérletek
már érvényesek lesznek az előszezonbeli nemzetközi meccsekre.

Rendhagyó helyszínen, a CMed
Rehabilitációs és Diagnosztikai Központ épületében tartották a Fehérvár
AV19 szezonnyitó sajtótájékoztatóját
kedden. Az eseményt Gál Péter
Pál, a klub elnöke nyitotta meg, aki
elmondta, ígérgetni és számszerű
célokról nem szeretne beszélni a
szezon előtt. „Most már bizonyítanunk kell ígérgetések helyett. Ennek
megfelelően próbáltuk meg összerakni
a csapatot és a felkészülési programot
is. Meg akarjuk mutatni a klub és a
játékosok nevében is, hogy érdemes
mellettünk kitartani, mind a szurkolóknak, a támogatóknak, nézőknek
egyaránt” – mondta a Fehérvár AV19
első embere. Ehhez nyújthat komoly
támogatást a CMed Rehabilitációs
és Diagnosztikai Központtal kötött
megállapodás, melynek részleteit
Fekti István, szakmai alelnök vázolta
fel: „Az újonnan alakuló klub szakmai
stratégiájának egyik fő alappillére ez
a szerződés. Három területre terjed ki
a megállapodás: a játékosok aktuális
fizikai állapotának felmérésére, az

Fotó: Bácskai Gergely

Nem ígérni, bizonyítani szeretnének a Fehérvár
AV19 jégkorongozói. A nyáron komoly vérfrissítésen átesett EBEL-csapat szeretné kiköszörülni
a nimbuszán az elmúlt két szezonban esett
csorbát.

Somos Péter

2017. augusztus 3.

Szélig Viktor, Fekti István és Gál Péter Pál, az új klub vezetői

import játékosok hozott sérüléseinek
feltérképezésére, harmadrészben pedig a
bekövetkezett sérülések rehabilitációjára
és a prevencióra.”
Cser-Palkovics András is üdvözölte a
megállapodás létrejöttét. „Két fehérvári brand együttműködése ez. Mindketten
meghatározó szerepet töltenek be saját
szakterületükön, és professzionális
módon működnek. Nem mindegy, hogy
milyen egészségügyi ellátás van egy
profi klub mögött. Nem tudom eléggé
hangsúlyozni, hogy az egész magyar
jégkorong számára fontos a fehérvári
hoki és a csapat EBEL-szereplése. Ez egy

stabil gyökerekkel, jövőképpel rendelkező
profi klub, amire az egész magyar jégkorong építhet” – mondta a politikus.
A sikeres szereplést komoly felkészülési programmal igyekeznek
megalapozni a fehérváriak, akik
két nemzetközi torna keretein belül
kemény ellenfelekkel találkoznak
majd augusztus második felében
és szeptember elején. „Az általános EBEL-nimbuszunk visszaállítása
lesz az elsődleges cél, a közönség és a
csapat egymásra találása két rosszabbul
sikerült idény után. Tizenkét új játékos,
köztük tíz légiós érkezett, a szurkolók-

Finomra hangolt sportgépek

Visegrád Kupa

augusztus 15. 19:00 Poprad – Fehérvár AV19
augusztus 22. 18:00 HC Nové Zámky – Fehérvár AV19
augusztus 25. 19:00 Fehérvár AV19 – HK Nitra
augusztus 27. 19:00 Fehérvár AV19 – MsHK Zilina

IX. Ifj. Ocskay Gábor Emléktorna 2017. szeptember 1-3.
szeptember 1.
16:00 Medvescak Zagreb - Nové Zámky
19:15 Fehérvár AV19 - Lausitzer Füchse
szeptember 2.
16:00 Lausitzer Füchse - Nové Zámky
19:15 Fehérvár AV19 - Medvescak Zagreb
szeptember 3.
15:00 Lausitzer Füchse - Medvescak Zagreb
18:30 Fehérvár AV19 - Nové Zámky

Junior vb Fehérváron
Somos Zoltán
Az öttusázók junior világbajnokságát a Bregyó-közben és közvetlen közelében rendezik,
kedden a női váltóval indul a verseny.

A Fehérvár Enthroners immár a legmagasabb
hazai ligára, a HFL-re készülhet. A szintlépés
okán is szükség van a csapat megerősítésére,
máris fontos igazolásokat könyvelhet el a klub. A
szerződéseket a Hiemer-házban írták alá, és szó
esett a jövőbeni célokról is.

A játékosként és szakértőként már ismert Kovács Sándor edzői pályáját Fehérváron kezdi

ben. „Célom minden játékosból kihozni
a maximumot, jobb sportolók és jobb
emberek is lehetnek ezáltal. Fantaszti-

Fotók: Bácskai Gergely

Pál Tibor Kornél vezetőedző arról
beszélt, hogy a csapat tudatosan
építkezik. Az előrelépés miatt van
szükség az edzői stáb új tagjára, a
friss védelmi koordinátor Kovács
Sándorra, aki a magyarországi amerikai futball egyik legismertebb alakja, rengeteget tett a sportág itthoni
fejlődéséért. Kovács elmondta, hogy
a fehérvári közönségnél lelkesebbel
még nem találkozott itthon, ugyanakkor pokoli első évre számít a HFL-

A Fehérvár AV19 felkészülési
mérkőzései

Az Enthroners szeretne méltó ellenfele lenni a legjobbaknak a HFL-ben

kus, ami itt van Fehérváron, ha csak
egy győzelmünk lesz is a szezonban, azt
mindenképp hazai pályán szeretném.
Nem tudom, mire lesz elég, ami munkát
elvégzünk, de ígérem, finomra hangolt
sportgépek lesznek a játékosok!”
Cser-Palkovics András polgármester
szerint a klub megérdemli a város
támogatását, sok pozitívumot adtak
az első évek, az eredmények mellett
kiváló közösséget is teremtett a
fehérvári amerikai foci. Végül a szerződését meghosszabbító Antonio
Roane szólalt meg, aki köszönetet
mondott a polgármesternek, a városnak és a klubnak, és elmondta, alig
várja, hogy elkezdődjön az új idény,
immár a legmagasabb osztályban.
Szeptember 23-ra toborzást hirdetnek a Koronázók, ahova minden aktív játékos jelentkezhet, aki szeretne
a csapat tagja lenni és Székesfehérváron élni.

Rengeteg világversenyt rendezett
már Székesfehérvár öttusában,
felnőtt és junior szinten egyaránt.
Utóbbiak közül az egyik legemlékezetesebb az 1997-es, amelyen
duplán hazai környezetben lett
világbajnok az akkor még junior
Vörös Zsuzsanna. Olimpiai bajnok
öttusázónőnk ma már a Volán
Fehérvár szakosztály-igazgatója, és
a jövő héten kezdődő junior vb-n
versenyzőiért és persze a sikeres
rendezésért izgulhat. Bár még nem
volt olyan fehérvári öttusaverseny,
ami ne bizonyult volna sikeresnek.
Ezúttal a helyszín is garantálhatja,
hogy mindenki számára tökéletes
legyen a rendezés. A két „legtávolabbi” versenyhelyszín, a Csitáry
uszoda és az olimpiai park között
sincs több pár száz méternél. A
fehérvári öttusát Varga Eszter és
Farkas Martin (mindketten Volán
Fehérvár) valamint Strobl Anita
(Alba Öttusa SE) képviseli, ők
hárman egyaránt váltóban lesznek
érintettek. Kedden a lányok, szerdán a fiúk váltóznak, majd jönnek
a selejtezők és jövő hét végén az
egyéni döntők. A világbajnokság
az augusztus 14-i vegyes váltóval ér
véget. Vívni az MKOSZ csarnokban fognak, úszni az uszodában, a
lovaglás és a kombináció pedig a
Bregyóban lesz.
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Visszavágás vagy búcsú

Somos Zoltán

A Vidi edzője, Marko Nikolics az
első mérkőzés után nem volt elégedetlen, ugyanakkor tény, győzni
kell Felcsúton a továbbjutáshoz.
Ehhez több kell annál, mint amit
Bordeaux-ban mutatott a Vidi,
értve ezt leginkább arra a védelemre, amelyen eleinte oda-vissza
könnyedén jártak át a hazaiak. A
második félidő már kedvezőbb
képet mutatott, és bár ekkor sem
sikerült a franciák fölé kerekedni, elmondható, hogy korántsem
lefutott a párharc. Kérdéses
ugyanakkor, hogy milyen összeállításban küldi ki kezdő tizenegyét
a visszavágóra Nikolics, hiszen
sérülések nehezítik a szerb mester
dolgát. A hétvégi, Újpest elleni
bajnokin (2-2) már hosszabban
szóhoz jutó Ezequiel Henty jól
futballozott, vele együtt támadó
szellemű összetételben lépett
pályára a csapat, ez viszont az
Európa-ligában valószínűtlenebb.
Bár a mérkőzés sajtótájékozta-

Fotó: vidi.hu

A Bordeaux-Videoton párharc első mérkőzésén a franciák otthonában 2-1-es hazai
siker született, ami életben tartja a fehérvári
reményeket a továbbjutást illetően. Vis�szavágó csütörtökön Felcsúton, tét a play-off
körbe kerülés.

Danko Lazovics tudására és nemzetközi rutinjára ismét nagy szüksége van a Vidinek

tóján a Vidi edzője azt mondta,
egyáltalán nem csak védekezésre
készülnek a franciák ellen.
„Nagyon szeretném, ha a csapat
stabilan, taktikailag okosan játszana.

Nem érzem, hogy végig védekezni
kellene, ezt amúgy is inkább mes�sze a kaputól tesszük, nem húzzuk
magunkra az ellenfelet. Az Európa-ligában nem adhatunk ajándékot az

ellenfélnek, nem követhetünk el hibákat. Minden meccsünkön szereztünk
eddig gólt, ezt a sorozatot akarjuk
folytatni. Szavakkal persze könnyű
kimondani, hogy nyerünk 1-0-ra és
továbbjutunk, de ez sokkal nehezebb
lesz a pályán. Bízom benne, hogy
meg tudjuk valósítani az elképzelésünket” - mondta Marko Nikolics.
A Honvéd, a Ferencváros és a
Vasas már nincs versenyben az
európai kupákban, augusztus
elején a Vidi az egyetlen magyar
csapat, amely még nemzetközi
tétmeccset játszik. Ez felelősség
is, de nem könnyíti meg a játékosok dolgát, hogy rövid időn belül
egymást követik a meccsek. „Mi
vagyunk az egyetlen magyar csapat
amely talpon maradt Európában,
ez felelősség, ugyanakkor érezzük
a magyar szurkolók támogatását. A
játékosok előtt le a kalappal, kilencedik meccsünk lesz egy hónap alatt,
mindent megtettek, pedig nagyon
fárasztó volt, utazásokkal együtt” –
mondta erről a vezetőedző.
A Videoton történetében volt már
példa európai bravúrra, kétségtelen, egy továbbjutás most is az
lenne. És még nem is érne rögtön
főtáblát, mert ahhoz még egy kör
vár(na) a selejtezőben a magyar
bajnokság legutóbbi ezüstérmesére.

Huszonkettő fehérvári Ironman

Fotó: eXTremaman.hu

3800 méter úszás, 180 kilométer kerékpározás
és egy maratoni futás a végén. Ezt a távot
teljesítették a szombaton, Nagyatádon az
eXTrememan hosszú távú országos bajnokság
résztvevői. A rajtlista szerint huszonhárom fehérvári nevező közül huszonketten értek célba,
és mondhatják el magukról: Ironman-ek lettek!
Az alábbiakban néhányuk rövid értékelését
közöljük.

Varga István volt a legjobb fehérvári, új
egyéni csúcsot ment, és ezúttal is kislányával
tette meg az utolsó métereket

Varga Barnabás: Az egész ironmant
hatalmas pozitív élményként éltem
meg. Mikor beértem és Péter Attila
bemondta a nevem és hogy ironman,
azt éreztem, hogy elértem azt a célt
amit elterveztem, amiért áldozatokat
hoztam, és megküzdöttem hat rövid
hónap alatt.
Nagy Zsuzsanna: Nagyon nehéz volt a
futás, mert közben gyomorproblémákkal küzdöttem, illetve a 180 km bringa
sem volt éppen könnyű, de sok-sok
gyönyörű pillanatot is adott nekem
idén a verseny: a lányom pityergése
a gyékényesi parton a rajt előtt, majd
a bringa köröknél mindig adtam egy
puszit neki, a befutás pillanata, hogy
igen, képes voltam megcsinálni azt,
amiről álmodoztam.
Szűcs Tamás: Nekem ez volt az ötödik
nagyatádi indulásom és a legjobb
időmet sikerült mennem. Öröm volt
a verseny minden perce és boldog
vagyok, hogy ilyen nagyszerű csapattársaim vannak.
Bezák Péter: A harmadik Ironman-emet
teljesítettem a hétvégén Nagyatádon. A
megszokott, remek hangulatú verseny volt, igazi aratási ünnep az éves
felkészülési munka után. 13 órán belül
szerettem volna menni, ami sikerült is.
12:52 lett a vége, 1 órát javítva a tavalyi
legjobbomon.
Skoff Gábor: Megvan az első! Mivel
nem tudtam mire számíthatok egy
ilyen hosszú verseny alkalmával,
elsősorban próbáltam ésszel csinálni,
ahogy azt mar sokszor beszéltük az
edzőmmel is. Szépen beosztani az erőt

mind a három számnál és a frissítésre
figyelni nagyon, mert ott elmehet az
egész verseny. Amikor ráfordultam a
célfolyosóra sírtam örömömben és egy

picit magam sem hittem el, hogy az a
rengeteg munka és edzés az elmúlt fél
évben meghozta számomra az egyik
legnagyobb álmom beteljesülését.

Fehérvári Ironman-ek
Virág János
Nagy Zsuzsanna
Molnár Zoltán
Vízer Dániel
Varga István
Pálos Gábor

15:44:01
14:30:58
14:02:45
10:53:29
9:41:50
10:44:43

Molnár Péter
Staudt Attila
Bognár János
Hergovics Gábor
Zemlényi Mihály
Pavela Péter

11:18:52
10:59:44
11:29:50
11:02:56
12:50:23
12:15:55

Balsay István
Horváth Gergely
Kelemen István
Bezák Péter
Kovács Róbert
Farkas Márk

12:40:27
12:32:31
14:02:19
12:52:44
13:46:43
15:17:02

Koszta Péter
Varga Barnabás
Skoff Gábor
Sárkány Péter

12:02:21
12:53:37
11:40:41
13:31:15

A kicsik is ügyesek

Fotó: Kiskút Tenisz Klub

Kaiser Tamás

Remekül szerepeltek a Fehérvár Kiskút Tenisz Klub legfiatalabb, nyolc-kilenc éves játékosai a
Balatonboglári play and stay versenyen. Teker Lotti (a képen jobbra) a saját korosztályában a
második, míg az egy évvel idősebbek között a negyedik helyen végzett. Végh Hunor (középen)
szintén a negyedik helyen zárt korosztályában, Lencsés Tamásnak (balra) pedig a harmadik
helyet sikerült megszerezni a rangos utánpótlás versenyen.
K.T.
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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

2017. 8. 5. SZOMBAT

2017. 8. 6. VASÁRNAP

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:
Törteli Zoltán
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: László
Klaudia és Lázár Evelin
11:45-12:15 Paletta magazin – ism.
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Mihály Szende
Annamária és Csorba Daria
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
14:10 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bozai István
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin – ism.
15:45 Koronázási szertartásjáték
– Könyves Kálmán (2015)
17:00 Ütős Fesztivál
2017 – ismétlés
17:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FarkasBozsik Gábor
18:35 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed
19:50 Verdi 1 rész – olasz
filmsorozat
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: FarkasBozsik Gábor
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Törteli Zoltán
11:40 Turisztikai magazin – ism.
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: László
Klaudia és Lázár Evelin
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Mihály Szende
Annamária és Csorba Daria
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Muksó a szaxofon királya
Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:30 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Csomortáni Gál
László és Heinczinger Mika
18:30-19:00 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk Egyházi magazin
19:50 Verdi 2. rész – olasz
filmsorozat
21:00 Portrék a Királykúton – ism.
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2017. 8. 7. HÉTFŐ
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 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek:
Csomortáni Gál László
és Heinczinger Mika
16:40 Üzleti negyed – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Art Cafe Fehérvár – élő
kapcsolás a belvárosból
18:45 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Esti mérleg, együtt
magazin és Hírek
20:15 Parlami d’Amore –
Olasz nyáresti koncert a
belvárosban – ismétlés
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

2017. 8. 8. KEDD

2017. 8. 9. SZERDA

2017. 8. 10. CSÜTÖRTÖK

2017. 8. 11. PÉNTEK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Csertáné Bohn
Judit, Ácsné Cserta Judit,
Mödlágl Cserta Kata
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Art Cafe Fehérvár – élő
kapcsolás a belvárosból
18:45 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 14. rész
21:30 Gyógyult utakon – dok. film
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden 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 – ism.
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek:
Cserta Gábor, ifj. Cserta
Gábor, Cserta Balázs
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Art Cafe Fehérvár – élő
kapcsolás a belvárosból
18:45 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 A Tánc Világnapja
21:40 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
– Széna téri történetek
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Azurák Csaba
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Art Cafe Fehérvár – élő
kapcsolás a belvárosból
18:45 Napi színes
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
22:00 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
minden 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 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Klupács
Péter és Mészáros Zoltán
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Váradi
Eszter Sára és Keller János
18:30 A mi kis városunk
Beszélgetés a Thornton
Wilder-darab készítőivel
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Turisztikai
magazin és Hírek
20:30 Székesfehérvári Királyi
Napok ünnepélyes
megnyitója – élő közvetítés
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 11. 20:30 Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitója – élő közvetítés

