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Királyi város, királyi ünnep
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Szent István-napi pillanatok

Az oldalpárt szerkesztette: László-Takács Krisztina

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

Fesztiválélményekben, de az ünnephez méltó szakrális eseményekben is elmerülhetett az a rengeteg ember, akik együtt ünnepelték a királyi városban Szent István napját. Fergeteges, felemelő,
ugyanakkor szellemiségében első királyunkhoz méltó napokra emlékezünk összeállításunkban.

A középkori piac vásárait az árusok és a kikiáltók, a komédiások, a középkori város életképei
idézték meg, és idén is ki lehetett próbálni az egykori mesterségeket

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Régizene-együttesek, látványos utcaszínház, bábok, mesterségek sátrai és megannyi játék
varázsolt középkori hangulatot a belváros szívébe

III. Béla koronázását és életét vitte színre az idei évben Szikora János rendező. A Koronázási
Szertartásjátékot óriási érdeklődés kísérte. A III. Béla életét és koronázását megelevenítő
előadásra már napokkal a bemutató előtt alig lehetett jegyet kapni.

Testvérvárosaink delegációi látogattak el
a városházára, ahol Cser-Palkovics András
polgármester és Róth Péter alpolgármester fogadta a küldötteket, akik a Királyi
Napokra érkeztek Fehérvárra Biogradból,
Birminghamből, Chorleyból, Csíkszeredáról,
Kemiből, Opoléból, Pozsonyból és Schwäbisch
Gmündből

Választókerületi
programok
Ráchegy, Köfém-lakótelep,
Búrtelep, Börgönd

Fotó: Kiss László

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 választókörzet lakói
Dienesné Fluck Györgyit. Az önkormányzati képviselő mindkét
helyszínen a körzeti megbízottal
együtt várja a lakosságot.

Fotó: Kiss László

Dienesné Fluck Györgyi

A hagyományoknak megfelelően idén is útra kelt a fehérvári királyok menete. A Koronás
Parkból a belvárosba vonultak az óriásbábok hagyományőrzők és a meghívott vendégek
kíséretében.

Vasárnap, Szent István király ünnepén a
város papságával együtt celebrált szentmisét Spányi Antal püspök a székesegyházban. A mise után a főpásztor megáldotta
az új kenyeret, amely a családi jólét és
a jövő jelképe, majd Isten áldását kérte
valamennyi magyar család kenyerére és
életére.
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Legyen Fehérvár Európa Kulturális Fővárosa!
Vakler Lajos

Székesfehérvár pályázatot nyújt be a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa címre

Székesfehérvár induljon el a pályázaton. Ez egy nagyon meggyőző,
határozott vélemény és elköteleződés
a város részéről. Szimbolikusan nem
találhattunk volna jobb időpontot,
mint hogy ezt Szent István ünne-

Fotó: Kiss László

polgárnak szerettük volna megadni
a lehetőséget arra, hogy véleményt
nyilvánítson. A véleménynyilvánítás
eredménye egyértelmű: a közel négyezer szavazat több mint kilencven
százaléka amellett foglalt állást, hogy

Fotó: Kiss László

Cser-Palkovics András szerint
a városvezetés szándéka, hogy
Székesfehérvárt, a jelen jelentős
iparvárosát a térség kiemelkedő
innovációs központjává, kulturális és szellemi gócpontjává tegye:
„A város fejlődéséhez az ipar, a
gazdaság, a történelem tisztelete mellett hozzátartozik, hogy egy olyan
modern várost építsünk, melyben
nélkülözhetetlen a szellem fejlődése,
a kultúra, a közösségi terek fejlesztése, hogy közösségként erősebbé
tudjunk válni. Ennek megvalósításához nem cél, hanem eszköz, hogy
pályázzunk az Európa Kulturális
Fővárosa címre, 2023-ra. Hogy erről
ne a szűk városvezetés döntsön, az
elmúlt hónapokban megkérdeztük
a fehérváriakat: a szakmákat, a
civilszervezeteket, a kulturális intézményeket – nemcsak az önkormányzati, hanem az állami, egyházi, civil
fenntartású intézményeket is. Különböző fórumokon minden fehérvári

Fotó: Simon Erika

Cser-Palkovics András polgármester a
Városháza Dísztermében tartott augusztus
20-i ünnepi beszédében bejelentette, hogy
Székesfehérvár, államalapító uralkodónk,
Szent István városa pályázni kíván a 2023.
évi Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért.

pén jelentsük be, augusztus 20-án.
Dolgozunk a pályázaton, neves
szakembereket kértünk fel, közéleti
egységben. Bízom benne, hogy olyan
pályázatot fogunk benyújtani, ami
esélyes, versenyképes és fenntartható fejlesztéseket fogalmaz meg. A
jövő évben dől el, hogy mi nyerünk
vagy egy másik város, de egy biztos:
azért is eszköznek, és nem célnak
tekintjük a pályázatot, mert ennek
jelentős részét – különösen a közösségformálást, a szellemi, kulturális
életünk megújítását, fejlesztését –
akkor is szeretnénk megvalósítani,
ha esetleg más város kapja ezt a fontos és megtisztelő felkérést. Székesfehérvár több mint ezer év alatt sokat
tett a nemzetért, kulturális értékeink
megőrzéséért, szenvedett is eleget
ahhoz, hogy most egyszer a közösség
azt mondja: Szent István városa,
a magyar kereszténység alapvető
szakrális és világi központja kapja
meg a lehetőséget, hogy európai kitekintésben – nem araszolva, hanem
nagyot lépve – jegyzett város legyen
kulturális és szellemi élete tekintetében is.”
A polgármester tízfős, hazánk
tudományos, művészeti és
gazdasági életének kimagasló
képviselőiből álló szakértői munkacsoportot kért fel a pályázat
előkészítésére.

Spányi Antal megyés püspök szentbeszédében
a Szent István-i értékekre hívta fel a figyelmet

A város és a megye vezetői először a Nemzeti Emlékhelyen, államalapító királyunk szarkofágjánál hajtottak fejet, majd Szent István lovasszobránál helyeztek el koszorút
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az estét a Kárpát-medence különböző részeiből érkező magyar néptáncosok előadása koronázta meg

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Augusztus 20-a záróakkordja a palotavárosi
tavaknál rendezett látványos tűzijáték volt –
mintegy huszonöt percen keresztül

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Méltó kezekbe kerültek
a város kitüntetései

2017. augusztus 24.

Fotók: Simon Erika, Kiss László

Államalapító királyunk, Szent István napjának szép hagyománya, hogy a képviselő-testület ünnepi
ülésén kerülnek átadásra a Székesfehérvár önkormányzata által alapított díjak és kitüntető címek,
melyekkel a közgyűlés az élet különböző területein Székesfehérvárért sokat tett polgárait ismeri
el.

Ocskay Gábor, a Fehérvár AV19 jégkorong szakosztályának korábbi igazgatója
Székesfehérvár Díszpolgára
„Óriási megtiszteltetés, nagyon nehéz röviden szavakba foglalni. Sok-sok érzés volt bennem,
amikor tudomást szereztem róla, hogy díszpolgári címet kapok, ami a meghatódásig megérintett. Utánanéztem, hogy az elmúlt évtizedekben kik kapták ezt az elismerést, és megborzongtam a névsor láttán. Köszönöm a kollégáknak, akik az elmúlt négy évtizedben segítettek, hogy
Székesfehérvár Európa és a világ térképére felkerült jégkorongvárossá vált.”

Drahos Béla karmester, Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész
Székesfehérvár Díszpolgára
„Nagyon meghatódtam, mert emlékszem azokra a napokra, amikor idekerültem: milyen szeretet és odaadás fogadott! Az első mondatom az, hogy ezt a kitüntetést a zenekar valamennyi
tagjának szánom, mert a nehéz időszakokban is velem voltak és bátorítottak, hogy ne adjam
fel. Nagy utat tettünk meg az önállóvá válásig, úgyhogy ez a díj az övék is.”

Guseo András ideggyógyász, pszichiáter
Pro Civitate díj
„Nagyon megható, hogy a város gondolt rám. Idestova harmincnyolc éve, hogy ideköltöztem és
szolgálom az itt élő embereket. A sors különös kegyeltje vagyok, hogy ide vezérelt akkor, mikor
a pályámon elérkeztem egy olyan szakaszhoz, amikor illik váltani, önállóvá válni. Ez számomra
nagy szerencse volt, hogy a város, a kórház megadta a bizalmat, a támogatást a munkához, a
kutatáshoz, ami lehetővé tette azt, hogy az itt elvégzett kutatómunka eredményeként bejárhattam a világot – fehérváriként.”

Kovács Jenő
Székesfehérvár Posztumusz Díszpolgára
Székesfehérvár közismert és szeretett lokálpatrióta órásmestere, aki negyven éven keresztül
gondozta a Virágórát, megépítette a Kossuth-udvar órajátékát és létrehozta a rendkívül értékes, egyedülálló Óramúzeumot. Neki köszönhetjük a Városháza négy éve megújult Dísztermének óráját is. A díjat Kovács Jenő fiai vették át.

A város díjazottjai a Fehérvár Televízióban
Az ünnepi közgyűlésről készült összeállítást és a díjazottakkal készült interjúkat
a Fehérvár Televízió Köztér című műsorában láthatják augusztus 25-én, pénteken
19 óra 25 perckor.
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Fotók: Simon Erika, Kiss László
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Horváth Lajos szemész főorvos
Pro Civitate díj
„Nagyon jólesett az elismerés, hiszen egyszerű szemész orvosként dolgozom ma is, immár
ötvennyolc éve. A Videoton futballistáinak orvosaként megannyi sikernek voltam részese a
partvonalon túlról, most talán eljött az én időm is. Köszönöm, hogy gondoltak rám!”

Kű Lajos, az Aranycsapat Alapítvány elnöke
Pro Civitate díj
„Ha az ember munkáját a szülővárosában elismerik, az csodálatos érzés. Az elismerést köszönöm az önkormányzatnak, akik minden évben támogatják a programot, ami lehetővé teszi,
hogy a Kárpát-medencei Összmagyar Diákbajnokság után már az egész világból érkezzenek
hozzánk hazánkfiai.”

Keményné Koncz Ildikó bankszakember
Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára
„Amikor megkaptam az értesítést, hogy egy ilyen határozatot hozott a város, elsírtam magam.
Soha nem azért tettem a dolgomat életem során, hogy azért valamiféle viszonzást kapjak.
Székesfehérvár nekem olyan, mint a második otthonom. Huszonkét éve dolgozom együtt a
város mindenkori vezetőivel, most viszont tudatosult bennem, hogy komolyan igényt tartanak
a munkámra: kikérték a véleményemet, megfogadták a tanácsaimat. Nagy megbecsülésnek
érzem, hogy megtisztelt a város a tiszteletbeli polgár címmel!”

László István tanár, a Lászlóvill Kft. ügyvezetője
Pro Civitate díj
„Kellemes meglepetést okozott a levél, melyben meghívtak az ünnepségre. Negyvenöt éve
szolgálom a várost, negyvennégy éve tanítok, harmincöt éve él a vállalkozásom, régóta segítem a várost. Mivel pedagógus vagyok, eredendően szeretem az embereket megváltoztatni. Ha
esetleg nem sikerül, el kell fogadni, és abban segíteni, hogy tegyék a dolgukat. Ez az elismerés
talán azt is jelzi, hogy az emberek is elfogadnak engem.”

Bencze András evangélikus lelkész, püspökhelyettes
Pro Civitate díj
„Amikor katonák kapnak elismerést, van egy gyönyörű válaszuk, azt mondják: Hazámat szolgálom! Én is szolgálok, szolgálom azt a közösséget, amelyben élek, legyen az a város egésze, a
gyülekezet és az Úr. Az ő szolgálatába álltam, és ez azt jelenti, hogy a közösséget szolgálom. Teszem ezt az akarat, a cél egységében. Az én feladatom, hogy a Szentlélek eszköze legyek ebben
a munkában. Ehhez kell a város, az emberek bizalma, amit most megerősítve kaptam meg.”

Jukka Vilén
Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára
„A Székesfehérvár és Kemi közötti testvérvárosi szerződés hatvan éve köttetett. Az, hogy ennyi
ideje ilyen intenzíven működik a kapcsolat, elkötelezett személyeknek és közösségeknek
köszönhető. Így ez a megtisztelő elismerés, amit én kaptam, Kemi valamennyi polgárát illeti!”
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A bor és a kenyér ünnepe Öreghegyen
Vakler Lajos

Az idei rendezvényen a tizenötödik születésnapját ünneplő
Noé-hegyi Szent István Borlovagrend szakmai grémiumának
döntése alapján ismét átadták Az
Öreghegy bora kitüntető címet
a bormustrán kiemelkedő nedű
készítőjének, Kulcsár Sándornak,
majd a hagyományokhoz hűen
Tornyai Gábor plébános megáldotta az új kenyeret és bort.
Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében hangsúlyozta az ünnep fontosságát:
„Szép hagyománya van ennek az
ünnepnek, ráadásul itt, a Bory-vár,
Székesfehérvár egyik legfontosabb
szimbóluma előtt a lokálpatriotizmus példaértékű megjelenésével
találkozunk. Ez a rendezvény évről
évre lehetőséget ad arra, hogy az
öreghegyiek és vendégeik együtt
ünnepeljenek.”
Vasárnap a Földművelésügyi
Minisztérium, a Magyarországi
Borrendek Országos Szövetsége,
a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
és negyven borlovagrend részvé-

Fotó: Bácskai Gergely

Huszonhatodik alkalommal rendezték meg a
Királyi Napok keretében, a Szent István-ünnepségek előestéjén az Öreghegyi Mulatságokat.

Tornyai Gábor plébános megáldotta az új kenyeret

telével rendeztek szakmai konferenciát a Noé-hegyiek meghívására. Róth Péter alpolgármester,
tiszteletbeli borlovag köszöntőjében megerősítette, hogy Székesfehérvár számára fontos a szőlő- és

Támogatás az üldözött keresztényeknek
Herzog Csilla
Székesfehérvár önkormányzata csatlakozik
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia
adománygyűjtéséhez, melyet az üldözött
közel-keleti keresztények megsegítésére
indított. A testület ötmillió forintot ajánl
fel a rászorulóknak – jelentette be pénteken
Cser-Palkovics András a Vörösmarty Rádió
reggeli műsorában.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia gyűjtésének elsődleges célja,
hogy azoknak a keresztényeknek
nyújtsanak segítséget, akiknek
lehetőségük nyílik visszaköltözni
korábbi lakhelyükre, támogatva
lerombolt otthonaik újjáépítését, a
mindennapi élet feltételeinek meg-

teremtését. Az anyagi támogatás
nemcsak konkrét segítséget jelent
az elüldözött családok számára, hanem a keresztény közösség testvéri
szolidaritásának kifejeződése is.
Cser-Palkovics András a Vörösmarty Rádiónak úgy nyilatkozott,
tudomása szerint Székesfehérvár
az önkormányzatok közül elsőként
csatlakozott ehhez a nemes kezdeményezéshez, hangsúlyozva ezzel is
keresztény értékeit.
Akik szeretnének, augusztusban az
erre a célra létrehozott bankszámlaszám (Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia, CIB Bank 11100104—
18181490—14000003) mellett a plébániákon leadott adományaikkal is
hozzá tudnak járulni a gyűjtéshez.

borkultúra: „Nagyon sokan jöttek
el Szent István napján városunkba.
Székesfehérváron, államalapító királyunk városában nagy hagyománya
van a borkultúrának, hiszen már a
rómaiak idején volt itt szőlőműve-

lés és bortermelés. Nagyon örülök,
hogy ebben az évben a borrend
bemutathatja a Havranek József
polgármester által kibocsájtott Szöllősügyi rendtartás című kiadványt
reprint kiadásban.”
A vendéglátó borrend nagymestere, Bognár Zoltán örömének adott
hangot, hogy a másfél évtizedes
jubileumi ünnepségen, az ország
legnagyobb találkozóján a szakemberek megtisztelték Székesfehérvárt és a Noé-hegyi borrendet:
„Negyvenhat magyar borrendből
negyven elfogadta meghívásunkat,
és részvételével emelte a konferencia rangját. Ez önmagáért beszél,
hiszen Magyarország és a Kárpát-medence legnagyobb borrendi
találkozóját sikerült létrehoznunk.
Hosszú idő telt el azóta, hogy elkezdtünk építkezni, és egyre bővítettük azoknak a körét, akik eljönnek
nemzeti ünnepünkön Fehérvárra, a
borünnepre.”
A szakmai tanácskozás után a
borrendek a belvárosi Zichy színpadhoz vonultak, ahol ünnepélyes
keretek között bemutatkoztak
a székesfehérváriaknak, majd
Tornyai Gábor plébános boráldása után két új borlovagot avattak
Bencze András evangélikus lelkész és Kocsis Balázs szobrászművész személyében.

Ciao Laura!
TÖLTSÖN VELÜNK EGY ÜDÍTŐ NYÁRI ESTÉT!

Üdítően jó festmények, hűsítő koktélok és a 30-as
évek vérpezsdítő jazz-zenéje a „Színek és színek megint”
című Aba-Novák kiállításban!

Útlezárások a hónap végéig
Folynak a közmű-rekonstrukciós munkálatok a
Távírda és a Kégl György utcában, ezért a Budai
út József Attila utca és Várkörút közötti szakaszán várhatóan csak augusztus 28-án a délutáni
órákban oldják fel a lezárást.

Július utolsó hetében kezdődtek
azok a munkálatok, melyeknek
keretében sor kerül a Távírda utca és
a Kégl György utca útburkolatának
felújítására, azt megelőzően az érintett szakaszok közmű-rekonstrukcióira: megújul a csapadékcsatorna-,
az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-hálózat is. A kivitelezés a két utca Budai
úti kereszteződésében indult.
A munkaterületen a Budai út József
Attila utca és Várkörút közötti
szakaszát augusztus 7-én lezárták. A

munkálatok a tervezettnél hosszabb
ideig tartó forgalomkorlátozást
igényelnek, de az útszakasz még
az iskolakezdés előtt, várhatóan
augusztus 28-án újra megnyílik a
forgalom számára.
A beruházás következő szakaszainak ütemezéséről, az érintett két utcában bevezetésre kerülő ideiglenes
forgalomkorlátozásokról folyamatosan tájékoztatást kapnak a projekt
során az ott lakók és közlekedők.
Ugyancsak a hónap végéig lesz lezárva a forgalom elől a Vásártéri utcai
vasúti felüljáró, mert a hídon korlátokat cserélnek illetve a vasbetonszerkezet állagjavító munkálatait végzik
a biztonságos közlekedés érdekében.
Forrás: ÖKK

2017. auGuSzTuS 24-ÉN,

csütörtökön 17 órától 21 óráig
Szent István Király Múzeum,
Csók István Képtár,
Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1.
Élvezzék egész rendezvényünk alatt a hűsítő koktélokat!

a programokon való részvétel ingyenes!
ÉrDEMES LESZ KaLaPBaN ÉrKEZNi,
a kalapos vendégeink számára ajándékkal is kedveskedünk!

közéleti hetilap
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Wéhli Regős Dóra

Összesen hetvenötmillió forintos
támogatást nyújt az önkormányzat
a Szent György Kórháznak. Tavaly
ötmillió forintot fordított a város
a kórház rezidenseinek lakhatási támogatására, ami jelentősen
segítette az intézményt a munkaerő
megtartásában. Idén a lakhatási támogatást duplájára emelte a város,
így tízmillió forinttal támogatja az
önkormányzat a rezidensek lakhatását. További jelentős támogatásról
is döntött a testület: a szemészeti
műtőben egy új operációs mikroszkóp, a nőgyógyászaton pedig egy
laparoszkópos torony beszerzése
valósulhat meg.
Székesfehérvár önkormányzata a
Sóstói Stadion megújulása kapcsán
azt a célt fogalmazta meg, hogy a
Sóstó Természetvédelmi Terület
rehabilitációjával együtt egy szép,
a környezeti értékekre figyelő,
modern és fenntartható városrészi

Fotó: Simon Erika

A Közgyűlés augusztus közepén, a Királyi Napok
alatt is fontos döntéseket hozott. Felújítások
kezdődnek, fejlesztések folytatódnak, de
döntöttek a városatyák a Sóstói Stadion főépületének elbontásáról is. A Széchenyi út mintegy
kétszázmilliós felújításáról és a Salétrom utcai
sétány építésének folytatásáról is határoztak
a képviselők.

A Királyi Napok alatt is ülésezett a közgyűlés, döntés született többek között a kórház hetvenötmilliós támogatásáról

fejlesztés valósuljon meg.
Az alig több mint tíz éve kétmilliárd forint felhasználásával készült
főépület esetében eredetileg az
a döntés született, hogy pazarlás
lenne annak elbontása, ezért integrálni szerették volna a megújuló
stadionba. De a statikai problémákkal nem számoltak a szakemberek.
A vizsgálatok eredménye sajnos
nem adott garanciát a kockázatok kizárására, márpedig statikai
kérdésekben ez elengedhetetlen. A
város ezért a főépület teljes visszabontása mellett döntött. Augusztus
18-i ülésén a közgyűlés azt a javaslatot fogadta el, hogy megbízza a

kivitelező konzorciumot a bontási
és építési tervek elkészítésével.
Szoros határidővel a stadionépítés
befejezése így 2018. június 30-ra
várható.
Nemcsak a beruházás határideje
módosul, hanem a megvalósításhoz
szükséges forrás is. A várhatóan
kilencszázmillió forintos többletigény kétharmada a fejlesztés
tartalékkeretében rendelkezésre
áll. A hiányzó összeget egyelőre
Székesfehérvár önkormányzata
biztosítja, hogy folyamatosan
haladhassanak a munkálatok, de a
magyar államhoz fordulnak ennek
kompenzálására, hiszen a korábbi

felújítások kapcsán előjött problémákért sem a várost, sem a klubot
nem terheli felelősség.
Cser-Palkovics András hangsúlyozta, hogy tételes elszámoláshoz
kötötte a közgyűlés a keretös�szeg felhasználását, hogy minden
kiadás pontosan nyomon követhető
legyen.
Az önkormányzat álláspontja szerint ez a helyzet, ami késedelmet és
pluszköltségeket okoz, nem állhatott volna elő. Éppen ezért vizsgálatot indítanak a múlt tervezői és
kivitelezői, valamint a jelen bontási
munkálatai kapcsán a jogi és műszaki felelősség megállapítására.

Benkő Ágotáé a Szent István-díj
Vakler Lajos

Az Államalapító Szent István
Érdemrend és Díj Alapítvány kiemelt célja a Szent István-i keresztény értékrend megismertetése és
elfogadtatása a társadalom széles
körében, valamint bemutatni és
példaként állítani az ilyen életet
élőket a város és az egész magyar
nemzetközösség tagjai számára.
Az alapítvány kuratóriuma – Csurgai Horváth József, Karsai Béla és
Spányi Antal – döntése alapján
az idei díjazott Benkő Ágota, a
Nagycsaládosok Országos Egyesülete korábbi elnöke, aki 1992-től
2000-ig töltötte be e tisztséget.
A kuratórium elnöke, Spányi
Antal megyés püspök a díjátadó
ünnepségen úgy fogalmazott,

Fotó: Varjú Zoltán

Csütörtökön tizennegyedik alkalommal adták
át a Szent István-emlékérmet és -díjat.
A 2004-ben alapított elismerést minden
esztendőben olyan személyeknek ítélik oda,
akik munkásságához, szakmai életútjához,
emberi hozzáállásához mindenkor Szent István
király öröksége szolgál iránymutatásul. Az
idei díjazott, Benkő Ágota személyén keresztül
a kuratórium a civil önszerveződés fontosságát ismerte el. A döntés jelzi Székesfehérvár
városa civilszervezetek melletti elkötelezettségét is.

Az idei díjazott, Benkő Ágota személyén keresztül a kuratórium a civil önszerveződés
fontosságát ismerte el. A döntés jelzi Székesfehérvár városa civilszervezetek melletti
elkötelezettségét is.

számára a díj a hit, az erkölcs, az
emberség és az alázat elismerése,
amihez a mindennapok adnak

megerősítést: „Nagy öröm és nagy
áldás a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete és mellette az Otthon Se-

gítünk Alapítvány. Ők ketten jelentős
segítséget tudnak adni a családoknak
mindennapi gondjaikban, abban a
küzdelemben, amiben gyakran alulmaradnának segítség nélkül. Örülök,
hogy Benkő Ágotának adhattuk át
ezt a díjat, mert ezen a két területen
meghatározó volt a személyisége. Az
indulásnál kellett, hogy ő ott legyen.
A maga lelki gazdagsága, tettrekészsége, nyitottsága tette őt követendő
példává.”
A díjazott több cikluson keresztül volt az 1987-ben megalapított
Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke. Munkájával harminc
esztendeje támogatja a szervezetet.
Benkő Ágota vallja és a gyakorlatban is azt képviseli, hogy különböző politikai, világnézeti hátterű
emberek és szervezetek is képesek
konkrét célok érdekében együttműködni: „A rendszerváltás előtt, s
közvetlenül utána, amikor ez nem volt
különösebben érdekes a politikai kurzusoknak, mi akkor is foglalkoztunk
a nagycsaládosok égető problémával.
A mi szlogenünk, hogy családban élni
jó, nagy családban élni nagyon jó,
talán nekünk köszönhetően is terjed,
és ha nem is oldja meg a demográfiai visszaesést, de mindenképpen
megjelöl egy utat, amely kizárja az
előítéleteket.”
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Kérdőív a közlekedésfejlesztésért

Sokak karakteres véleményt formálnak, ha egy útlezárásról vagy
menetrend-módosításról, esetleg
csak szimplán a közlekedésről
van szó. Az önkormányzat most
külön kéri, hogy a városban élők
adjanak számot arról, mit kifogásolnak vagy éppen üdvözölnek a
fehérvári közlekedésben. Ráadásul mindezt névtelenül.
Mennyire egyszerű közlekedni
a városban kerékpárral, milyen
problémák jellemzőek a helyi
közösségi közlekedésre? Melyik
közlekedési eszközt veszi igénybe, miért pont azt, és melyik
városrészbe utazik vele a leggyakrabban? – többek között ezekre
és hasonló kérdésekre várják a
fehérváriak válaszait.
Az általános kérdéseken túl az
utazási szokásokra is kíváncsiak
a teszt készítői: „A közlekedés teljes
egészét felöleljük, a gépjármű-közlekedésre, a közösségi közlekedésre,
kerékpározásra, gyaloglásra vonatkozó kérdések is vannak. Egyrészt
a problémafeltárás a cél, másrészt
a fejlesztési irányok kijelölése.”

Fotó: Bácskai Gergely

Székesfehérvár közlekedésfejlesztéséhez
kapcsolódó igényfelmérést indított az
önkormányzat. Egy olyan kérdőívet állítottak
össze, melynek kitöltése közvetlen hatással
lehet a szakértői döntésekre, és nagyban
hozzájárulhat a tervezés sikeres lebonyolításához.

A közlekedési szokásokat és problémákat vizsgálják

– hangsúlyozta Nagy Zsolt, a
Polgármesteri Hivatal Közlekedési
Irodájának vezetője.

A város honlapján, azaz a www.
szekesfehervar.hu oldalon egy
kattintással, a kezdőlapról

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

SZERV IZ

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

Székesfehérvár, Budai út 175.

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

elérhető az online kérdőív, mely
újfajta megközelítésben vizsgálja
és értékeli a meglévő közlekedési
rendszert, valamint környezeti,
gazdasági és társadalmi szinten is
fenntartható megoldásokat keres
minden közlekedő számára.
„A városnak el kell készítenie a
fenntartható városi mobilitási tervet.
Ez a felmérés az indító munkarész a
társadalmi egyeztetés terén, amikor a
lakosság véleményét kérdezzük meg
a város közlekedéséről, illetve várjuk
azokat a fejlesztési irányokat, javaslatokat, melyekkel aztán a részletes
tervezés során foglalkoznunk kell.” –
tette hozzá az irodavezető.
A kérdőív kitöltése csupán
néhány percet vesz igénybe.
Az értékelést figyelembe véve
készülhet majd el a város közlekedésfejlesztési terve. A kérdőívet
szeptember 22-ig lehet kitölteni,
az eredmények valamint további
információk szintén a város honlapján lesznek elérhetők.
Fotó: Bácskai Gergely

Szabó Petra

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.

Megújult a Móricz Zsigmond utca
Elkészült a Móricz Zsigmond utca burkolatfelújításának második üteme. A munkálatokatHíradós
májusban kezdték, hétfőn délelőtt pedig
a műszaki átadásra is sor került, így már a
megszépült burkolaton közlekedhetnek az
autósok.

Az első ütemben a Vadászkürttől
a Huba közig tartó szakaszon a
rossz állapotú burkolat felújítása
valósult meg, most pedig a Huba
köz és a Géza utca közötti szakasz készült el.
Bozai István városgondnok
lapunknak elmondta: a második
szakasz több mint negyvenkétmillió forintból valósult meg. A
burkolatfelújítás négyezer-ötszáz

Horoszkóp
augusztus 24. – augusztus 30.

négyzetméteren történt meg, illetve hatvan fedlapot is kicseréltek.
Szükség is volt a felújításra,
hiszen a nagy forgalmat bonyolító
utca kopórétegén szinte balesetveszélyes volt a közlekedés.
„A Móricz Zsigmond utcát 1971ben aszfaltozták, a burkolat nagyon
elhasználódott, ezért döntöttünk
annak cseréje mellett. A felújítás két
részletben történt meg, ami nemcsak az útfelület cseréjét, hanem a
csapadék- és szennyvízaknák cseréjét
is jelentette.” – mondta Deák
Lajosné, a terület önkormányzati
képviselője.
A munkálatok a környéken
hamarosan folytatódnak, a
környező utcák is folyamatosan
megújulnak.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Meg lesz mindene, ami egy jó hét indításához
kellhet. Már csak magán múlik, hogy mennyire él
a lehetőségeivel. A sors igyekszik megkönnyíteni a
dolgát, valósággal mindent Ön elé tol, vagy olyan
személyeket küld, akik megoldják a gondjait.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Megmagyarázhatatlan események láncolata indult el
az életében. Ha eddig kételkedett volna a felsőbb hatalomban, a héten szinte hívővé válik. Olyan csodás
dolgok, szerencsés fordulatok történnek Önnel, hogy
azt nem tudja másként magyarázni.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Kép: Zsiday Ádám

Schéda Szilvia

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Mostanában az lehet a benyomása, hogy mindenki
csak csalódást okoz Önnek. Elárulják, átverik,
kihasználják és emiatt meglehetősen maga alatt
van. Próbáljon meg tárgyilagosan tekinteni a
helyzetére!

Átesett a ló túloldalára, és most minden feladatát
szörnyen lassan végzi el. Talán egy kicsit elege is lett
a múlt heti hajtásból meg abból, hogy úgy érzi, senki
sem köszöni vagy becsüli meg az erőfeszítéseit, és
ezért úgy van vele, minek is erőlködjön.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Felesleges aggódással tölti a napjait. Hirtelen
foglalkoztatni kezdi a jövője, és azon töpreng, mihez
kellene kezdenie az életével. Mindennel szemben bizonytalannak érzi magát, de még egyes kapcsolatait
illetően is.

Mondhatni eddig tartott a felhőtlen jó kedve.
A napokban olyan bosszúságok érhetik, amik
felidézik régi, komoly és mogorva énjét. Hirtelen
megint sötéten látja a világot, tele árulókkal és
ellenségekkel.
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Kovács V. Orsolya
Romantikus pillanatoknak lehetett szemtanúja
csütörtökön kora este a Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál közönsége a Városház téren.
A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar egyik tagja
a koncert közben, kamerák kereszttüzében kérte
meg kedvese kezét, aki természetesen igent
mondott.

A tűző nap ellenére hatalmas tömeg
gyűlt össze augusztus 17-én délután
a Városház téren, a Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztiválon. A
fehérvári mellett Debrecen, Tata és
Szentendre helyőrségi zenekarai
vendégeskedtek idén a látványos
rendezvényen. A közönség egyre tömörülő sorai között várakozott Virág
is, aki akkor még nem sejtette, hogy
perceken belül élete legszebb pillanataiban lesz majd része, méghozzá
nagy nyilvánosság előtt. „Már-már
rosszul lettem a melegtől, arra gondoltam, hogy hazamegyek.” – idézte fel
remegő hangon Virág a lánykérés
előtti pillanatokat. Szerencsére a
körülötte álldogáló barátok és családtagok, akik közül bizonyára már
többen sejtették, mi készül, nem engedték el. Vizet adtak neki, még azt
is felajánlották, hogy inkább mentőt
hívnak, csak maradjon. Virág pedig
maradt, bár még nem tudta, hogy az
igazi sokk csak ezután következik!
A produkciók végéhez közeledve
csendült fel Ben E King: Stand by
me című világslágere a helyőrségi
zenekar karmestere, Ruff Tamás

vezényletével. Az őrnagy azonban
a dal közepén magához ragadta a
mikrofont, hogy bejelentsen egy különleges eseményt: „A zenész, akiről
beszélek, volt már színpadon mindenféle helyzetben, de soha eddig még nem
izgult. Most viszont izgul. Egyetlenegy
ember van, aki tud rajta segíteni ebben
a helyzetben, egy kicsit megnyugtathatja, egy kicsit támogathatja. Ez az egy
valaki remélem, itt van a nézők között!”
Ezekkel a szavakkal szólította Virágot, aki elé a következő pillanatban
letérdelt Martin a gyűrűvel. Hogy
pontosan milyen szavakat váltottak
egymással, az maradjon az ő titkuk,
a lány válasza és a kettejükről
sugárzó boldogság azonban minden
jelenlévő számára egyértelmű volt.
Decemberben lesz három éve, hogy
Virág és Martin egy párt alkotnak,
és a szívük mélyén már mindketten
biztosak voltak abban, hogy együtt
szeretnék leélni az életüket. „Pécsen
találkoztunk, én odavalósi vagyok,
Martin pedig ott tanult.” – tudtuk meg
Virágtól.
A lánykérést követően rokonok,
barátok, ismerősök és ismeretlenek
borultak Virág nyakába és halmozták el gratulációikkal. „Még mindig
sokkhatás alatt vagyok!” – árulta el
néhány perccel később az újdonsült
menyasszony. – „Egyáltalán nem
számítottam a lánykérésre ma. Bár
mondják a többiek, hogy nagy szervezkedés ment, én ebből semmit sem
vettem észre, teljesen meglepetésként
ért a dolog.”

Fotó: Bácskai Gergely

Lánykérés a katonazenekari fesztiválon

Virágot nagy meglepetésként érte a nyilvános lánykérés

Az ötezredik látogató az Aba Novákkiállításon

Aranybulla Művészeti Napok
Deák Bill-koncerttel

Fotó: Simon Erika

Kétnapos programmal örvendeztetik meg
Székesfehérvár közönségét az Aranybulla
Művészeti Napok. Augusztus 25-én, pénteken
testvérvárosi képzőművészeti kiállításra,
majd nyáresti dalos vigadalomra, míg 26-án,
szombaton Deák Bill Gyula koncertjére
várják a vendégeket. Ez utóbbi programokra
elővételben és a helyszínen is lehet jegyeket
váltani.

Az ötezredik látogatót köszöntötték szerdán a Színek és színek megint című Aba-Novák-kiállításon, ezzel újabb jelentős állomásához érkezett a magyar kultúra napján a Csók István
Képtárban megnyílt tárlat. Hidvégi Dorottyát Kulcsár Mihály, a Szent István Király Múzeum
igazgatója és Brájer Éva alpolgármester köszöntötte.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A napokban váratlan és meglepő fordulatok történhetnek Önnel. Az lehet az érzése, hogy bizonyos változások
mennek végbe láthatatlanul az életében. Ha nem próbál
beleavatkozni, csak hagyja, hogy ezek a jótékony változások
végbemenjenek, óriási átalakulásra számíthat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten úgy érezheti, hogy kicsúszik a lába alól a talaj.
Túlságosan felpörögnek Ön körül az események, és a sors
olyan helyzetek elé állíthatja, amelyekben nem tud dönteni, sem reagálni. Szinte minden nap feldobják Önnek a
labdát, és nem tudja, mihez kezdjen vele.
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Nagykorúvá vált az Aranybulla
Művészeti Napok rendezvénysorozata, hiszen tizennyolcadik
alkalommal rendezik meg augusztus 25-én és 26-án, pénteken és
szombaton az Öreghegyi Közösségi Házban.
Pénteken 18 órakor kezdődik Székesfehérvár amerikai testvérvárosa, Birmingham képzőművészeti

kiállítása, melyet Östör Annamária
öreghegyi önkormányzati képviselő nyit meg. A tíz képzőművész
munkáit felvonultató tárlat egy
hónapig látogatható.
Szintén pénteken 20 órakor Buch
Tibor színész, operett- és musicalénekes lép fel a Nyáresti vigadalom másképp című esten, melyen
hegedűn Horváth Elemér, zongorán Horváth Péter működik közre,
a sztárvendég Éliás Gyula Jr. lesz.
Jegyek elővételben és a helyszínen
is kaphatók.
Az Aranybulla Művészeti Napokat
Deák Bill Gyula és zenekara zárja
szombaton este nyolckor. Belépő
vásárolható elővételben, a közösségi ház nyitva tartási idejében és
a helyszínen egyaránt.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Meglehetősen depressziós lehet a hangulata a héten.
Jobban is teszi, ha lehetőség szerint elvonul, és magában keresi a válaszokat. Viszont ne érezze úgy, hogy a
rossz hangulatával a környezete terhére van, még akkor
se, ha valóban kerülni fogják!

Végre úgy érzi, minden világos és a helyére
került. Megértette az elmúlt hetek viszontagságait, hogy mi miért történt, és hova akarta Önt
vezetni. Úgy gondolja, most pont ott tart, ahol
lennie kell.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Eljött az idő, hogy a nemrégiben elvetett magvak
gyümölcsét leszakítsa. Gyűjtse be a dicséreteket, az
elismerést, mások figyelmét, szeretetét és törődését!
Engedje, hogy segítsék és támogassák Önt!

Nem ez az alkalmas hét arra, hogy nagy döntéseket
hozzon vagy nagy tetteket vigyen véghez! Ez most
inkább a csendes elvonulás ideje, amikor sodródik
az árral, de még csak nem is tervez vagy gondolkodik a jövőjén.
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Egészség

Egyenlő esélyekkel az
egészségért

2017. augusztus 24.

Bárányhimlő: most aktuális a második oltás

Látrányi Viktória

Látrányi Viktória, Szabó Miklós Bence

Ismét megszervezik a nyílt családi egészségnapot a Viktória Rehabilitációs Központban. A
székesfehérvári EsélyKör keretében megvalósuló
programra szeptember 9-én várják az érdeklődőket 9 és 13 óra között. A rendezvény helyszíne
jól megközelíthető, teljesen akadálymentes. Az
egészségmegőrzés jegyében különböző szűrővizsgálatokkal és bemutatókkal valamint többfajta
tornával várják a család apraját, nagyját.

Augusztus második felében meg kellene
kapni a gyerekeknek a bárányhimlő elleni
vakcina második adagját is ahhoz, hogy
védetten kezdhessék a tanévet. A szeptemberben óvodába, iskolába kerülő gyerekek
között sokszor ugyanis járványszerűen söpör
végig a lázzal, viszkető hólyagos kiütésekkel
járó bárányhimlő. A szakemberek szerint
azért célszerű védőoltással megelőzni
az esetek többségében enyhe lefolyású
betegséget, mert különböző szövődmények
léphetnek fel.

„Már hagyománya van a mostanihoz
hasonló programoknak, hiszen az önkormányzat minden évben jelentős összeggel
segíti a Viktória Rehabilitációs Központ
működését, illetve igyekszünk hozzájárulni
egy-egy program megvalósításához. Idén is
a Humán Szolgáltató Intézet szakemberei
segítenek a szűrővizsgálatok elvégzésében.” – mondta el Östör Annamária
egészségügyi tanácsnok.
Az egészségnapon lesz csontsűrűségmérés, melanomaszűrés, EKG-mérés
és -kiértékelés kardiológus szakemberrel. A szokásos vércukor-, vérnyomás-,
vérzsír-, koleszterin- valamint testtömegindex-mérés és dietetikai tanácsadás is lesz. A látogatóknak emellett
lehetőségük lesz computeres szemvizsgálaton, hallásvizsgálaton vagy fogászati szűrésen is részt venni. Mozgásállapot-felmérésre, tartásszűrésre is lesz
mód. Több időpontban – 9.30, 11 óra,
12.30 – csoportos gerinctornára várják
majd a látogatókat, illetve lúdtalptorna
is lesz két alkalommal, 10 és 12 órakor.

„A bárányhimlő elleni hatékony
védelemhez két oltásra van szükség,
ezért a szeptemberben közösségbe kerülő gyerekeknek legkésőbb augusztus
második felében célszerű beadatni az
ismétlőoltást is.” – mondta el kér-

Tudta-e?
A bárányhimlő rendkívül ragályos
betegség. Cseppfertőzéssel terjed.
A betegség lappangási ideje tíz és
huszonegy nap között mozog. A beteg már az első napokban is fertőz.
A betegséget csak azok kerülhetik
el, akik védőoltást kaptak vagy már
voltak bárányhimlősek, ezért tartják
a gyerekek betegségének.

désünkre Müller Cecília megyei
tisztifőorvos.
Két évvel ezelőtt megnőtt a
bárányhimlős esetek száma a
megyében, akkor többen oltatták
be gyermeküket, hogy ne kapják
el a betegséget. Habár az oltás
beadása nem kötelező, de erősen
ajánlott. A vakcinát azelőtt érdemes beadatni a kicsiknek, hogy
nagyobb közösségbe kerülnének.
Az infektológusok szerint tévhit,
hogy a bárányhimlőn át kell esni,
hiszen a betegség akár súlyos szövődményekkel és kórházi kezeléssel is járhat.
A közösségbe kerülő gyermekek
mellett a bárányhimlő a várandós
nőkre, a többgyermekes családokra és a fertőzésen eddig még át
nem esett felnőttekre is veszélyes.
A felnőttkori bárányhimlő ráadásul rendszerint súlyosabb lefolyású, és a szövődmények előfordu-

lásának kockázata
is nagyobb. Ezért
a gyermekvállalást tervező,
a betegségen át
nem esett fiatal
nők és párjuk számára
is
ajánlott az immunizáció. A terhesség időszaka alatt a védőoltás
beadása ellenjavallt.
A betegség egyébként hőemelkedéssel, torokfájással, köhögéssel,
rossz közérzettel, étvágytalansággal és gyengeséggel kezdődik. Majd
viszkető piros pöttyök jelennek
meg a beteg testén és nyálkahártyáin. Ezek hólyagokká alakulnak,
majd a kifakadás után hegesednek
és pörkös kiütésekké válnak.

Nézze meg
videónkat a témában:
www.fehervartv.hu!

Gyermekek szemészeti
vizsgálata
20% kedvezmény minden komplett
gyermek szemüvegre!
Az ajánlat 2017. augusztus 24. és szeptember 30. között érvényes.

Rendel: Dr. Nagy Piroska • Székesfehérvár, Madách u. 1.
Telefon: 22/340-556 • www.csertaoptika.hu

Hogy ne legyen késő…
.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÚSZÓMESTER
• DaruKezelő
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TeMeTőFeNNTarTÓ
• TeTőSzigeTelő
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Közeledik az iskola, óvodakezdés. Ilyenkor a tanszerek
bevásárlása mellett arra is kell gondolnunk, hogy
gyermekünk jól lát-e. Nem változott-e látása a nyár
alatt. A szemészeti vizsgálat iskolás kor előtt régen
kötelező volt, most már csak ajánlott. Pedig nagyon sok
későbbi látásproblémát, iskolai elmaradást és felnőttkori,
végleges tompalátást lehetne megelőzni. . A szükségtelen
alkalmazkodási többlet, azaz a szemüveg hiánya, mely
az idegrendszert is megterheli, nehezíti a gyerek napi
tevékenységét, gátolja a tanulásban, akár viselkedési
problémákat is okozhat. Különösen ajánlott vizsgálatra
vinni a gyermeket, ha a családban volt szemészeti eltérés,
koraszületés, eltérő nagyságú szemgolyók, pupillák,
kancsalság észlelése esetén, gyerek közelről olvas, rajzol,
gyakori fejfájása van, hunyorog.
Madách utcai üzletünkben egy olyan korszerű speciális
gyermekszemészeti vizsgáló gépet szereztünk be, mely
különösen alkalmas csecsemők, gyermekek fénytörési
hibájának, vagy akár rejtett kancsalságának nagy
pontosságú meghatározására. A vizsgálatot Dr. Nagy
Piroska szemész szakorvos végzi a hét minden napján
előzetes bejelentkezés alapján.
Székesfehérvár,
• Madách tér. 1.
Tel.: 22/340-556,
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

• Távírda u. 25.
Tel.: 22/507-360

Cserta János

optometrista, látszerész
mester

László-Takács Krisztina
Augusztus 31. és szeptember 3. között ismét
a ballonoké lesz a főszerep Fehérváron és
Agárdon. Immár a huszonharmadik Velencei-tavi Nemzetközi Hőlégballon-karnevált
rendezik meg.

„Idén tizenöt ballont hívtunk meg,
reméljük, mind meg is érkezik!
Várunk csapatot Lengyelországból,
Szlovákiából, Erdélyből is.” – mondta el lapunknak Wágner Péter. A
főszervező úgy tapasztalja, hogy
a ballonosok szeretnek hozzánk
jönni, mert a Velencei-tó környéke
páratlanul szép és változatos a
ballonrepülés szempontjából. –
„Különösen jó érzés Székesfehérvár
fölött repülni. A sok templomtorony,
a belváros, a lakótelepek lapos tetői
föntről nagyszerű élményt jelentenek!”
Székesfehérvár az elmúlt évhez
hasonlóan idén is házigazdaként
társul az eddigi házigazdához,
Gárdonyhoz. „Sajnálatos, hogy a
ballonkarnevál megálmodója, rendezőtársam és jó barátunk, Pálosfalvi
Brúnó már nem lehet közöttünk:
tavaly decemberben türelemmel
viselt betegségben elhunyt. Ezért az
idei karnevált Pálosfalvi Brúnó emlékének szenteljük. Reméljük, Brúnó
bácsi odafentről is figyeli, vigyázza

a ballonosokat, és megelégedéssel
konstatálja, hogy tovább folytattuk
az általa megálmodott versenyt!” –
mondta Wágner Péter.
Tartogatnak egy meglepetést is:
a megnyitó idején az Alba Plaza
előtt – ha az időjárás engedi –
egy vagy két ballon felállításra
kerül, és a Flaga ballonja talán
el is repül. Terveik szerint másnap, pénteken két alkalommal is
Székesfehérvár felett repülnek.
Szombaton az agárdi Parkerdőből lesznek a felszállások, ahol
egész napos gazdag szórakoztató
program várja a látogatókat.
Lesz kirakodóvásár, autókiállítás,
helikopter-bemutató, különféle
színpadi programok és sörsátor
is. A helikopterrel sétarepülést
tehetnek, akik kíváncsiak a
Velencei-tóra madártávlatból. A
gyerekeknek szélcsend esetén egy
ballonnal függeszkednek, ami azt
jelenti, hogy a kicsik is kipróbálhatják, milyen érzés a földtől
pár méterre eltávolodni kötéllel
rögzített ballonnal. Sötétedés után
kivilágított ballonnal zenére Night
Glowing Show és fáklyázás lesz,
majd utcabál zárja a napot.
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Hatvan éve vagyunk testvérvárosok

Fotó: Bácskai Gergely

Hőlégballon-karnevál
Pálosfalvi Brúnó emlékére

FEHÉRVÁR

Közélet

Mostantól emléktábla jelzi a Csónakázó-tó partján Székesfehérvár és Kemi hatvanéves testvérvárosi
kapcsolatát. A finn várostól kapott hajóhorgonyra került fel újra az együttműködést megerősítő felirat.
Ünnepi beszédében Róth Péter alpolgármester az odafigyelés és a rokonszenv fontosságáról, az erős
kötelékekről beszélt. Az avatáson köszöntőt mondott Mari Mäkinen, a Finn Nagykövetség első titkára
és Jukka Vilén, Kemi Polgármesteri Hivatalának igazgatója, Székesfehérvár Tiszteletbeli Polgára is.

Szitakötő művészeti nevelés

Fotó: Megyeri Zoltán

közéleti hetilap

A hőlégballon-karnevál médiatámogatója a Fehérvár Médiacentrum.

A Munkácsyban nem a tanév kezdődött
hamarabb, csak a város pedagógusai gyűltek
össze, hogy részt vegyenek a Szitakötő integrált ökológiai oktatási programon. A program
2008-ban indult, azóta több száz hazai és
határon túli iskolában sikerrel működik. Célja, hogy az oktatás-nevelés terén ötvözze a
természettudományokat és a művészeteket.
A harminc órás akkreditált tehetséggondozó
képzés a Liget Műhely Alapítvány szervezésében és Székesfehérvár önkormányzata
finanszírozásában valósult meg.

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 hőközpont;
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:

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

FEHÉRVÁR
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Közélet

Miért fontos a lakosságvédelmi tájékoztató?

Már csak néhány nap, és újra
becsöngetnek

László-Takács Krisztina

A legtöbb iskolába már megérkeztek az idei
tankönyvek, és a családok is begyűjtötték a füzetek, írószerszámok és egyéb kiegészítők nagy
részét. Még egy utolsó nyári szabad hét vár a
diákokra, de már megindult a visszaszámlálás.
Lássuk, mi vár ránk a 2017/18-as tanévben!

Gondtalanabb sulikezdés

Az őszi szünet október 30-tól november 3-ig tart. A szünet előtti utolsó
tanítási nap október 27. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap november 6. (hétfő). A téli szünet december
27-től január 2-ig tart. A szünet előtti
utolsó tanítási nap december 22.
(péntek), a szünet utáni első tanítási
nap január 3. (szerda). A tavaszi szünet március 29-től április 3-ig tart.
A szünet előtti utolsó tanítási nap
március 28. (szerda), a szünet utáni
első tanítási nap április 4. (szerda).

Fotó: Simon Erika

Először is száznyolcvan nap tanulás
– már ami a kötelezően előírt tanítási napok számát illeti. Pénteken
indul és pénteken zárul a tanév: az
első tanítási nap szeptember 1., az
utolsó pedig 2018. június 15.

Tanítási szünetek

Újságunk következő nyolc oldalán közérdekű tájékoztatást teszünk közzé a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Székesfehérvár önkormányzata megbízásából.

Közel kétszázötvenezer forintos tanszeradomány gyűlt össze annak a jótékonysági akciónak köszönhetően, amit a Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ a Next Stop
Üzletközponttal közösen hirdetett meg. A fehérváriak által augusztus közepén leadott és a
cég által megkétszerezett adományok szétosztását már elkezdték.

Székesfehérváron húsz székhelyintézményben és hat tagintézményben 10.399 tanuló kezdi meg vagy
folytatja általános iskolai tanulmányait – tudtuk meg Török Szabolcstól, a Székesfehérvári Tankerületi
Központ igazgatójától. Közülük az
első évfolyamon 968 kisdiák kezdi
meg a tanévet, ez a várt létszámnak
megfelelő. A tankönyvszállítás

ütemezetten zajlik: augusztus 1.
és augusztus 25. között szállította
ki a KELLO az alaprendelés során
megrendelt tankönyveket, fejlesztő eszközöket. Az intézmények a
helyben szokásos módon szervezik
a tankönyvosztást, legkésőbb az
első tanítási napon minden diák
megkapja a tankönyveket – tájékoztatott a tankerületi igazgató.

Székesfehérvár az I. katasztrófavédelmi
osztályba sorolt település, ugyanis van felső
küszöbértékű üzem a városban – tudtuk meg
Udvardi János tűzoltó alezredestől: „A most
közzétett tájékoztató kiadvány célja, hogy mindenki számára érthető formában adjunk információt
a veszélyeztetettségről valamint a lehetséges
védekezési módokról.” – mondta el lapunknak a
polgári védelmi felügyelő.
Székesfehérváron sok veszélyes anyaggal foglalkozó üzem van, de felső küszöbértékű csak
a Flaga Gáz Kft., melynek a nevében is benne
van, hogy gázt állítanak elő és forgalmaznak.
Ha ezt a veszélyes anyagot nem megfelelően
állítják elő, tárolják, kezelik, szállítják, akkor
van baj. Szerencsére eddig nem történt
nagyobb baleset a Flagánál.
„Fontos megjegyezni, hogy nem kifejezetten
maguk az üzemek jelentenek veszélyt, hanem a
veszélyes anyagok jelenléte miatt vonatkoznak
rájuk fokozott biztonsági előírások. Ezeknek az
üzemeknek fizikai eszközökkel, biztonságirányítási rendszerrel és tudományos igényű
biztonsági elemzésekkel kell bizonyítaniuk, hogy a
lakosságot veszélyeztető esetleges baleset nagyon
kicsi valószínűség mellett következhet csak be.
Matematikailag a jogszabály ezer évenként egy
haláleset bekövetkezését már a nem elfogadható
kategóriába teszi, tehát az engedéllyel rendelkező
és felügyeletünk alatt álló üzemek ennél jóval biztonságosabbak.” – hangsúlyozta Udvardi János.

Mi a teendő súlyos ipari baleset
esetén?
SZÉKESFEHÉRVÁR
LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:
- a környezetében működő veszélyes ipari üzemről,
- a veszélyes tevékenységről és a lehetséges súlyos balesetekről,
- a bekövetkezett súlyos baleset elleni védekezés szabályairól.
Készült:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal,
és
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
megbízásából
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TÁJÉKOZTATÓ
A SÚLYOS IPARI BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
A megelőzés és a védekezés közös érdekünk!

A VESZÉLYEK!
A város és vonzáskörzete lakóinak olyan gazdálkodó szervek adnak munkát, melyek termékei
a mindennapjaink elengedhetetlen szükségleteit elégítik ki. Ezen üzemek nem minden veszély nélküliek, a jelen lévő veszélyes anyagok tárolása, feldolgozása, felhasználása magában
hordja a súlyos ipari balesetek kialakulásának kockázatát. Szerencsére ilyen súlyos balesetek
ritkán történnek, a városban működők esetében nem is fordult elő olyan, mely a lakosságot
közvetlenül vagy közvetve érintette volna.

MEGELŐZÉS + TÁJÉKOZTATÁS = BIZTONSÁG
Az uniós normákat (Seveso II. Irányelv) rögzítő veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló katasztrófavédelmi törvény a súlyos ipari balesetek megelőzését és a balesetek káros következményeinek csökkentését célzó intézkedéseket vezetett be
hazánkban. A törvény a KATASZTRÓFAVÉDELEM feladatává tette a súlyos balesetek elleni
védekezéshez kapcsolódó állami feladatok irányítását és azok ellátásának biztosítását.
A katasztrófavédelmi törvény az ipari üzemek vezetői kötelességévé teszi az üzemben jelenlevő veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok felmérését, a reálisan feltételezhető súlyos
balesetek bekövetkeztekor jelentkező hatások meghatározását, a lakosság és a környezet védelmének érdekében a szükséges üzemi megelőző intézkedések megtételét. Ezen információt
a veszélyes üzem BIZTONSÁGI JELENTÉSE tartalmazza. A veszélyes üzem biztonsági jelentése NYILVÁNOS, a helyi polgármesteri hivatalban mindenki számára hozzáférhető.
FONTOS KÖVETELMÉNY, hogy az üzemeltető köteles minden tőle elvárhatót megtenni a
súlyos balesetek megelőzésére, és a kialakult balesetek üzemen belüli hatásainak mérséklésére.
Egy bekövetkező váratlan esemény kezelésére a település polgármestere – a hivatásos katasztrófavédelem területi szervével együttműködve – KÜLSŐ VÉDELMI TERVET készít,
amely meghatározza a lakosság, az anyagi javak és a környezet védelmével kapcsolatos feladatokat, a végrehajtásukkal összefüggő feltételeket, erőket és eszközöket.
Közös érdekünk, hogy Ön is megismerje a környezetében jelenlévő veszélyforrásokat, a mentőerőkkel együtt tudjon működni saját és környezete biztonsága érdekében. Ezért a katasztrófavédelmi törvény a felső küszöbértékű veszélyes üzem elhelyezkedése szerinti település polgármestere részére feladatul írta elő jelen LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY kiadását.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK!
Veszélyes anyagokkal kapcsolatos baleset esetén SZIRÉNA hangja riasztja a lakosságot, melyet szöveges tájékoztatás követ ugyan azon az eszközön.
Amikor a jelzést meghallja:
- munkahelyén vezetője intézkedései alapján cselekedjen,
- ha az utcán közlekedik, a lehető legrövidebb úton menjen haza (ha csak a hatóságtól erre
vonatkozóan hangosbemondón keresztül, vagy más módon ellentétes utasítást nem kap)
Ha otthonában tartózkodik a következők szerint cselekedjen!
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MIT KELL TENNI,
HA SÚLYOS IPARI BALESET TÖRTÉNIK?
A HELYES MAGATARTÁSI SZABÁLYOK
A baleset bekövetkeztéről
szirénajel tájékoztatja.

Menjen a legmagasabban fekvő, a veszélytől ellentétes oldalon lévő helyiségbe!

Keressen védelmet otthonában vagy más megfelelő helyen!

Kapcsolja be a rádiót és a televíziót, hallgassa a közleményeket!

Csukja be az ajtókat és az
ablakokat!

Ne dohányozzon, kapcsolja ki a
gáztűzhelyt és a nyílt lánggal
üzemelő készülékeket!

Kapcsolja ki a szellőző és
klímarendszert!

Szellőztessen miután a szirénajel a helyzetet veszélytelennek
nyilvánította!

A SZIRÉNAJELEK
RIASZTÁS – 120 másodperces folyamatos emelkedő és mélyülő szirénahang

Jelentése: VESZÉLY!
120 másodpercig tartó, váltakozó hangmagasságú, folyamatos szirénahang jelzi a közvetlen
veszélyt.
Ekkor el kell hagyni az utcákat, a közterületeket
és menedéket kell keresni.
VESZÉLY ELMÚLT – 2
30 másodperces szünettel

x

30

másodperces

folyamatos

állandó

hang,

közte

Jelentése: A VESZÉLY ELMÚLT!
2 x 30 másodpercig tartó, egyenletes hangmagasságú szirénahang, a jelzések közötti 30 másodperces szünettel, amely jelzi a veszély elmúltát.
A fenti sziréna jelek nem tájékoztatnak a veszély típusáról, a szükséges ellenintézkedésekről,
a védekezésre vonatkozó részletes információkról, ezért kiegészítő utasításokat, alakossági
tájékoztató eszközökből, a rádióból és televízióból kaphat.
További felvilágosítás az Internetről vagy a katasztrófavédelem honlapjáról
www.katasztrofavedelem.hu. szerezhető be.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉST VESZÉLYEZTETŐ FELSŐ KÜSZÖBÉRTÉKŰ
ÜZEMRŐL ÉS A LEHETSÉGES SÚLYOS IPARI BALESETEKRŐL

A VESZÉLYES ÜZEM ADATAI
A cég neve és címe:
FLAGA Hungária Kft.
8000. Székesfehérvár,
Sóstói út 17-19.
A telephely neve és címe:
FLAGA Hungária Kft.
Székesfehérvári Pébégáz
Töltőüzem
8000.Székesfehérvár, Sóstói út 17-19.
22/512-500
06/40/200-818
A külső tájékoztatásért felelős:
Ézsiás Bálint ügyvezető igazgató
23/535-511

A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGEK
A töltő üzem fő tevékenysége a cseppfolyósított propán-bután gáz vasúti terminálon történő
fogadása, a gáz tárolása, zárt technológiai rendszerben megvalósuló palacktöltés, illetve közúti tankautók töltése.
A cseppfolyósított szénhidrogéngázok fokozottan tűz- és robbanásveszélyes anyagok, ezért az
üzem fokozottan tűz- és robbanásveszélyes „A” besorolású.
A veszélyes anyag tárolása tartályparkban és 23 illetve 11,5 kg töltettömegű palackokban történik.
A JELENLÉVŐ VESZÉLYES ANYAGOK
A veszélyes anyagok
Cseppfolyósított PB gáz
Cseppfolyósított Propán gáz
Cseppfolyósított Bután gáz

Jelenlévő veszélyes anyagok
A veszélyes anyagok tulajdonságai
Rendkívül gyúlékony színtelen, szagtalan, semleges, vízben
oldhatatlangázok, melyeknek szabadba jutásakor gyorsan
hideg köd és robbanóképes levegő-gőz keverék képződik.
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A BALESET LEHETSÉGES HATÁSAI ÉS AZOK ELHÁRÍTÁSA
A pébé gázzal kapcsolatos súlyos balesetek
emberre és a környezetre gyakorolt hatását a gázkiáramlás határozza meg. A kiszabadult gáz a talajban akkumulálódni
nem képes, így az élő vizeket nem szenynyezi, nem mérgező. Az élővilágot, az épített és természeti környezetet alapvetően
nem veszélyezteti. A veszélyeztető hatása,
a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
tulajdonságból következik, ennek megfelelően a káros hatások a tűz illetve robbanásból következnek.
A töltő üzemben feltételezett káresemények következményei során tüzek hősugárzása okozta égési sérülésekkel, és a
robbanás következtében fellépő lökéshullám romboló hatásaival valamint mechanikai sérülésekkel kell számolni.

A veszélyes üzem veszélyhelyzeti tevékenysége, és az elhárításban érintett felelős személyek, szervezetek, azok felkészültsége és felszereltsége:
A jelentős potenciális veszély ellenére a töltő üzem működése biztonságos. Ezt az állítást a
számított kockázati értékek mellett alátámasztja az a tény is, hogy az eddigi működés során
a lakosságot érintő baleset, veszélyhelyzet nem történt.
A védekezésben részt vevő erők és eszközök műszaki mentő csoportok jól felszerelt, védekezésre kiképzett szakemberekkel rendelkeznek, akik a riasztást követően a helyszínen aktívan be tudnak kapcsolódni a mentésbe. A keletkezett tüzek lokalizálását az üzemi
HAVARIA csoport és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság igen magas szintű technikai
eszközeivel és szakembereivel együttműködve látja el.
A sérültek ellátását az OMSZ személyi állománya, valamint a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház SMCS szervezeteivel együttműködve végzi. A súlyos sérülteket a
mentőszolgálat a Fejér Megyei Szent György Kórházba szállítja, ahol a további szakellátásukat felkészült orvosok és szakszemélyzet biztosítja.
Az üzem nyilatkozata a súlyos balesetek megelőzésére:
A FLAGA Hungária Kft. biztonságpolitikájának alapelvei: vállalati irányelv, hogy szisztematikusan működtetett biztonságtechnikai irányítási rendszerrel a súlyos balesetek kockázata folyamatosan csökkenthető, minimalizálható. Biztonsági irányítási rendszer a vállalati
és az üzemi működés szerves részét képezi. A biztonsági irányítási rendszer tartalmazza a
súlyos balesetek megelőzésével és elhárításával kapcsolatos feladatok végrehajtásához szükséges szervezet felépítését a felelős vezetők feladatait és hatásköreit, az ellenőrzések és felülvizsgálatok rendjét, és ezen munkákhoz szükséges erőforrások megjelölését.
A fentiekben megfogalmazott célt egyfelől a méretezett nyomástartó rendszerek, telepített
és mobil gázérzékelő műszerek, automatikus és kézi működésű szakaszoló szerelvények,
másfelől a gyújtóforrások teljes körére kiterjedő tilalmak biztosítják. Ezeket a védelmi intézkedéseket azért lehet elegendőnek tekinteni, mert a tűz kialakulásához szükséges három
feltétel közül kettő tartósan hiányozni fog. Azokra az esetekre, amelyek során a védelmi
rendszerek megléte ellenére súlyos baleseti veszélyhelyzet alakul ki az üzemben, a káros
hatások csökkentése érdekében a vállalat belső védelmi tervet dolgozott ki, mely része a
biztonsági jelentésnek.
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TÁJÉKOZTATÓ
A TELEPÜLÉS KÜLSŐ VÉDELMI TERVÉRŐL
A KÜLSŐ VÉDELMI TERV RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
A Polgármester a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal együttműködve az üzem
biztonsági jelentése felhasználásával, Külső Védelmi Tervet dolgozott ki. A terv célja Székesfehérvár Megyei Jogú Város veszélyeztetéssel érintett lakosságának és környezetének a veszélyeztető üzemben esetlegesen bekeletkező súlyos balesetek hatásai elleni védelméhez
szükséges intézkedések, módszerek, erők és eszközök meghatározása. A külső védelmi terv
„a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvényben, valamint „a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek
elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben foglaltak alapján készült. A
külső védelmi terv a település lakosságának mentése, az anyagi javakban, a környezetben
bekövetkező károk enyhítése érdekében végrehajtandó rendszabályok bevezetésére, a végrehajtó szervezetre, a vezetésre, az adatszolgáltatásra vonatkozó intézkedéseket tartalmazza. A
felső küszöb értékű üzemben a technológiai rendszerből vagy földfelszíni tárolókból, vezetékekből juthat ki veszélyes anyag, melynek következtében súlyos balesetek is kialakulhatnak.
Ennek hatásaként elsősorban tűz és nyílt téri robbanás következhet be.
A kialakult helyzet irányítását az I. (veszélyhelyzet) és a II. (súlyos veszélyhelyzet) fokozatban az üzem helyi szakemberei- belső védelmi tervük alapján, míg a III. (katasztrófahelyzet)
fokozatban a külső védelmi terv szerint a helyi védelmi bizottság elnökének irányításával, a
társ- és közreműködő szervezeti egységek végzik. A veszélyhelyzet elhárítását az üzemi szervezetek a hivatásos tűzoltósággal együttműködve hajtják végre. A térségben a veszélyességi
övezetet le kell zárni, minden szikraképződéssel járó gyújtóforrást meg kell szüntetni. Az
esetleges balesetek sérültjeit a Fejér Megyei Szent György Kórházban, illetve a Fejér megye
területén működő egészségügyi intézményekben látják el.
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Székesfehérvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
OMSZ Fejér Megyei Szervezete

22/512-150
22/541-638
22/537-200
22/311-948
22/311-063
22/511-720
22/311-324
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A LAKOSSÁGVÉDELEM MÓDSZEREI
Székesfehérvár veszélyeztetett területéről kitelepítést nem tervezünk, de számolnunk kell
ennek lehetőségével. A kimenekítés elrendelésére a III. (katasztrófahelyzet) fokozat esetén,
mint megelőző intézkedésre sor kerülhet, ha erre elegendő idő áll rendelkezésre. A lakosság
védelmének módszere az elzárkóztatás. Az elzárkóztatással kapcsolatos információk a
lakossághoz történő eljuttatása a riasztó-tájékoztató eszközökön keresztül, illetve a helyi
média útján történik.
A riasztás, figyelmeztetés és tájékoztatás menete:
- A riasztás vétele az üzemtől - távbeszélő készülék – Székesfehérvári Katasztrófavédelmi
Kirendeltség
- Riasztási fokozatok, katasztrófa riadójellel
- H-R riasztórendszer 7. csoport
26. Loranger Kft. Sóstó u. 9.
27. Vásárhelyi úti ltp. 14.
29. Alba Zöchling Kft. – Holland fasor 9.
- Helyi média útján szöveges tájékoztatás kiegészítése, magatartási szabályok meghatározása.
Fehérvár Médiacentrum Kft. – Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A
Fehérvár Rádió – Székesfehérvár, Donát utca 92.

A riasztást követő magatartási szabályok:
Aki gépjárművel közlekedik, a gépjárművet biztonságosan állítsa le úgy, hogy az ne
képezzen forgalmi akadályt!
A szellőztető berendezéseket kapcsolják ki!
Nyílt láng használatával vagy szikraképződéssel járó tevékenységet szüntessék meg!
A lakásokat áramtalanítsák!
Robbanás bekövetkezésekor védekezzenek a lehulló tárgyak, a repülő üvegszilánkok
ellen!
Keressenek védelmet az épület szilárd belső helyiségeiben!
Kerüljék a dőlésveszélyes tárgyak közelségét!
Figyeljék a polgármester, a katasztrófavédelem és a rendőrség hangszórós közleményeit!
Készüljenek fel lakásaik elhagyására!
A munkahelyen dolgozók, illetve intézményekben tartózkodók a vezetők utasításai
szerint tevékenykedjenek!
Lehetőség szerint kísérjék figyelemmel, hogy szomszédaik és a közelükben tartózkodók a közleményeket, felhívásokat meghallották-e!
Az elzárkóztatás
- Elzárkóztatás végrehajtására kijelölt területek meghatározása: Sóstó Ipari Park, Vásárhelyi
ltp.
- Szabad területen tartózkodók elzárkóztatási lehetőségeinek megállapítása: a legközelebbi
épületbe vonulás.
- Elzárkózott lakosság esetleges kimenekítése és elsősegélynyújtásának megtervezése a veszélyeztető hatás megszűnése után a további veszélyeztetettség megszűnéséig.
A kitelepítés, kimenekítés, elhelyezés:
Az érintett 1019 méter sugarú körben található:
5 lakóház a népesség-nyilvántartás adatai szerint 565 lakossal.
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9 ipari létesítmény műszakonként egyidejűleg 4774 dolgozóval.
Gyülekezőhelyek:
-Vásárhelyi út – 11-es helyi
járat autóbusz megállóhelye
-saját járművel a veszélyeztetett területet elhagyók – hatásterületen kívüli – jelentkezési helye: ALBA REGIA Sportcentrum, Székesfehérvár, Gáz
u. 17.
-kimenekített, kitelepített lakosság gyülekezési helye - ALBA REGIA Sportcentrum Székesfehérvár, Gáz u. 17.
A terület elhagyására kijelölt útvonalak:
- Vásárhelyi úti ltp. – Vásárhelyi út, Balatoni út, Horvát István út, Lövölde út, Gáz utca
- Sóstó ipari park érintett gazdálkodó szervezetei – Sóstói
út, Holland fasor, Sárkeresztúri út, Szárcsa utca, Horvát István u. Lövölde út, Gáz utca.
Helyreállítás: a baleset során keletkezett épületkárok
bejelentése, nyilvántartásba
vétele a Polgármesteri Hivatalban történik.
A település súlyos balesetek elleni védekezését biztosító szervek, szervezetek:
A lakosság védelme érdekében
hozott intézkedésekért a polgármester a felelős. A polgármester irányítja a polgári védelmi feladatok irányítását. A
védekezés irányítására irányító
törzset hoz létre.
A védekezésben résztvevő
szervezetek:
Székesfehérvár Járási Hivatal
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Székesfehérvári Rendőrkapitányság
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság
Székesfehérvár Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
OMSZ Fejér Megyei Szervezete
Közútkezelő Kht.
9
E-on Áramszolgáltató
(hibabejelentés: 40/330-330)
E-on gázszolgáltató (hibabejelentés: 40/40-40-40)

22/ 795-751
22/512-150
22/310-948
22/541-600 (112)
22/537-200
22/311-063 (112)
22/511-720
22/311-324 (104)
22/316-288
22/525-407
40/22-00-22

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ, HOZZÁFÉRHETŐSÉG
TÁJÉKOZTATÓ
SZERVEZETEK
TÁJÉKOZTATÓ SZERVEZETEK:
BM OKF
elektronikus tájékoztató rendszer:
Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal:
BM OKF elektronikus tájékoztató rendszere:

SEGÉLYHÍVÓSZÁMOK:

KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓ:

Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal
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Legutóbbi lapszámunkban Séllei Erzsébet Fejér megyei kastélyokról szóló sorozatának
aktuális témájára voltunk kíváncsiak. Az első megfejtés: Nádasdladányi Nádasdy-kastély.
Különleges és váratlan eseménynek lehettünk tanúi a Zichy színpadon rendezett kön�nyűzenei koncerten: egy fehérvári srác kérte meg kedvese kezét. A második megfejtésből
kiderült, melyik ismert hazai előadó koncertjén történt mindez: Király Viktor koncertjén.
Augusztus 14-én fogadalmi szentmisével emlékezik az egyházmegye és a város Szent
István országfelajánlására. A szent család ereklyéin kívül egy különleges tárgy is helyet
kapott az ünnepi misén. A harmadik megfejtésből megtudhatták, hogy az ereklyéken

Rejtvény
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kívül milyen tárgyat vittek ünnepi körmenetben a bazilikába: az iraki lerombolt katolikus
templom keresztjét.
Mostani lapszámunkban elsőként arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire pályázik Székesfehérvár. A helyes megfejtést keressék az első válaszban!
A második megfejtésből megtudhatják, kik kapták idén a díszpolgári címet.
Végül egy augusztus 20-i program helyszínére vagyunk kíváncsiak. Hol rendezték a
tűzijátékot?

FEHÉRVÁR

GyereKi! Fesztivál

Programajánló

Hőlégballon-karnevál és Művészeti Napok
Programok augusztus 25-től szeptember 3-ig

Helszín: Velence Központja
Augusztus 26.
11 óra Tánctanítás Keleti Andreával
11.30 Schauma Kids – nyitóprogram
12 óra Tánctanítás Keleti Andreával
12.30 Eszter-lánc mesezenekar
13.30 Tánctanítás Keleti Andreával
14 óra Iskolai zenekarok fellépése
14.30 Tánctanítás Keleti Andreával
15 óra Gryllus Vilmos: Maszkabál
16 óra Tánctanítás Keleti Andreával
16.30 Minimax koncert: Apacuka zenekar
17.30 Tánctanítás Keleti Andreával
18 óra ABBA-koncertshow
19 óra Schauma Kids záró
táncprogram Keleti Andreával, lufiosztással
19.30 Tóth Vera és zenekara,
sztárvendég: Farkas Zsolti
20.30 Kapuzárás
Augusztus 27.
11 óra Tánctanítás Keleti Andreával
11.30 Schauma Kids – nyitóprogram
12 óra Tánctanítás Keleti Andreával
12.30 Iszkiri zenekar
13.30 Tánctanítás Keleti Andreával
14 óra Tánciskolák előadása
14.30 Tánctanítás Keleti Andreával
15 óra Kovácsovics Fruzsina-koncert
16 óra Tánctanítás Keleti Andreával
16.30 Minimax koncert: MintaPinty zenekar
17.30 Tánctanítás Keleti Andreával
18 óra Varázslatos mesevilág
koncertshow
19 óra Schauma Kids záró
táncprogram Keleti Andreával, lufiosztással
19.30 Király Linda és zenekara,
sztárvendég: Tabatabai
Nejad Flóra
20.30 Kapuzárás

2017. augusztus 24.

Szabó Petra

Augusztus 25.
Titkos túra
21 óra, találkozó: Országalma
Fáklyás esti városnézés.
Regisztráció és jegyvásárlás:
Tourinform Iroda.

18. Aranybulla Művészeti
Napok
Öreghegyi Közösségi Ház
Augusztus 25.:
18 órától képzőművészeti
kiállítás nyílik, majd 20 órától
koncert lesz Nyáresti vigadalom másképp címmel Buch
Tiborral és Éliás Gyula Jr-ral.
Augusztus 26-án
20 órától Deák Bill Gyula és
zenekara lép fel.

Augusztus 26.
Romantikus vártúra
10 óra, találkozó: Országalma
Kisvonatos látogatás a Bory-várba.
Jegyvásárlás és regisztráció: Tourinform Iroda.
Királytúra
16 óra, találkozó: Országalma
Kiderül, mit őriz emlékeiből ma
az egykori koronázóváros. Jegyvásárlás és regisztráció: Tourinform
Iroda.

A 100 Tagú Cigányzenekar koncertje
17 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A Magyar Örökség díjas együttes
koncertje.
Drótkutyák
19 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Tizenhárom saját dal és hét feldolgozás várja az érdeklődőket.

Augusztus 31.
Ismerje meg Ön is Aba-Novák
Vilmos művészetét!
17 óra, Csók István Képtár
Tárlatvezetést tart Szűcs Erzsébet
művészettörténész.
A programon való részvétel ingyenes.

Fotó: Bácskai Gergely
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A Barátság mozi műsora

Hőlégballon-karnevál
Program:
Augusztus 31.
18 óra Ünnepélyes megnyitó
az Alba Pláza előtti
téren
Szeptember 1.
6.30
Ballonfelszállások Székesfehérvárról
17.30 Ballonfelszállások Székesfehérvárról

Fotó: Kiss László archív

Szeptember 2.
6.30
Ballonfelszállások az
agárdi Parkerdő területéről
17.30 Ballonfelszállások az
agárdi Parkerdő területéről
Egész napos program az agárdi
Parkerdőben: kirakodóvásár,
gyermekműsorok, színpadi
műsorok, sörsátor, helikopteres
utasrepültetés, autó- és motorkiállítás.
10 óra Zumbabemutató
11 óra A Bohócszínház előa-
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dása: A pöttyös bőrönd
titka – bohóc mesejáték
12 óra Csendül a nóta – muzsikál Ifj. Mága Ernő és
zenekara
13.30 Orientális hastáncshow
14 óra Pálosfalvi Brúnó emléktáblájának avatása
14 óra Helikoptershow és utasrepültetés
14.30 HiDAVE Acoustic
15.30 Bandiera zászlóforgatók
16 óra A nyereményjátékok
eredményhirdetése
16.30 Mr. G. Blues Band
17.30 Ballonfelszállások
18 óra Időrabló Rock Band
20 óra Boka és a Klikk: Rázd
meg baby rock and roll
show
közben: Fáklyázás és night
glowing show
22 óra Utcabál a T.G.M. zenekarral
Szeptember 3.
6.30
Ballonfelszállások az agárdi Parkerdő területéről

Kisvárosi gyilkosok
Augusztus 29. 20 óra
Feliratos dán fekete komédia.
Bébibumm
Augusztus 25., 28. és 30. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Atomszőke
Augusztus 29. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai akcióthriller.
Swingerklub
Augusztus 25. 20 óra
Feliratos dán romantikus vígjáték.
Gemenc – Az árterek világa
Augusztus 26. 16 óra
Magyar természetfilm.
Ötven tavasz
Augusztus 26. 18 óra, augusztus 30.
20 óra
Francia feliratos romantikus vígjáték.
Kincsem
Augusztus 26. és 31. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Mérgezett egér
Augusztus 28. 20 óra, augusztus 30.
18 óra
Feliratos osztrák-német vígjáték.

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

Minden hétköznap
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

Híradó
1-kor!
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Kastélyok és életek

A kuruccá és labanccá lett grófok története
A nagy kastélyépítési láz előtt két jelentős
esemény történt, amelyekben való részvétel
meghatározta az egyes családok vagyonának
gyarapodását: a török kiűzése és a kuruc
háborúk.

1683-tól a törökök városról
városra kiszorultak az országból. Székesfehérvár vált utolsó
menedékükké. Achmet székesfehérvári parancsnok két
török futárt menesztett levéllel
a belgrádi pasához. Fegyveres
segítséget, élelmet és pénzt kért.
A török küldötteket azonban
Valkó váránál elfogták. A levél
a bécsi udvarnál került kézbesítésre. Tartalmából világossá vált,
hogy Székesfehérváron elfogyott
minden régi és új élelem, a romlásnak indult köles kivételével.
Aratás idején a szomszédos települések lakói inkább felpörkölték
a termést, minthogy beszolgáltassanak belőle. Székesfehérvár
lakói és a katonaság éhezett. A
szükségben nyolcszáznál több török hitet változtatott és a keresztényekhez szegődött. A szpáhik
és a helyőrség tagjai elszökdöstek
a várból. A janicsárok a sátrakat
összevagdosták, hogy vásznukkal
a hideg ellen védekezzenek. A
török családok a keresztények
falvaiba menekültek.
A város körül alakulóban volt a
magyar-osztrák gyűrű. Ariezaga
hétezer katonával a Budai kapu
– a mai színház területe – jobb
felén, Esterházy Pál nádor magyar
csapata a bal felén állt fel. Gróf
Battyány Ádám és gróf Zichy
István a Sárvíz környékén várakoztak.
Achmet városparancsnok végre
megtört. Szabad elvonulást kért
és kapott. A szabad elvonulás
feltételeként a hadi felszereléseket itt kellett hagyniuk. Minden
gyermeket kötelesek voltak hátrahagyni, akiknek szülei eredetileg
keresztények voltak – ismert
gyermekrabló szokásuk – továbbá
a keresztényekből lett törököket
és azokat, akik nem kívánták
elhagyni a várost. A keresztények kiválogatását a jezsuiták
végezték. Ötven gyermek került
gondozásuk alá, akiket Budára és
Győrbe szállítottak. A magyar as�szonyok többsége török uraikkal
kívánt távozni.
A török úgy vonult ki a városból,
hogy semmi bántódása nem esett.
Német és magyar hadi kísérettel a
Budai kapun át a „legszebb rendben” Adonyhoz, a Dunához vezették az elvonulókat, ahol készen
várakoztak a bárkák. Herman
bádeni herceg fővezér biztosította
a rendelkezést a sértetlenséghez,
Zichy István katonáival fedezte a
kivonulást. Másnap kora reggel
indultak hajóik Törökországba.
A törökök távozása után – megfelelő templom híján – a Piac téren
tartottak hálaadó istentiszteletet.
A misét Széchenyi Pál veszprémi

püspök celebrálta. Ez alkalommal
temették el azt az ötven fejet,
melyeket a bástyákon kitűzve
találtak.
A török távozását előmozdítók
jelentős kitüntetésben részesültek I. Lipót császártól szolgálataikért. Batthyány II. Ádám gróf,

a Zichy grófok is. Zichy István
veszprémi és vázsonyi várkapitány Lipót császártól megkapta
Óbudát, és a török kiűzése után
itt telepedett le. A Nádasdy
család a török kiűzésekor még
gyászol a tragikus sorsú Nádasdy
III. Ferenc 1671. évi fő- és jószág-

Fotó: Kiss László

Séllei Erzsébet

Székesfehérvár 1739 óta emlékezik minden évben január 20-án a Szent Sebestyén-templomban püspöki szentmisével és búcsúval a város fogadalmára, amelyet a pestistől való
megszabadulásért tettek

a dunántúli hadak főgenerálisa,
később horvát bán és országbíró
a család „birtokszerzőjeként”
gyarapította a vagyont. Bicskéről
szólva megemlékeztünk róla. Beházasodott a Strattmann családba, és felesége révén elsőszülött
leszármazóit megillette a hercegi
rang. Gróf Esterházy Pál nádor
birodalmi hercegi rangra emelkedett. 1691-ben, a török kiűzése
feletti ünnepségek keretében a
nádor tizenegyezer fős zarándokcsapatot vezetett Mariazellbe.
A zarándoklaton részt vettek

vesztése miatt. A fináléból így
kimaradt.
1688. május 19-ét írtunk. Alig
pár év múlva, 1703-ban már a
Rákóczi-szabadságharc borzolta
a kedélyeket, és osztotta meg a
magyarságot. Az ott tanúsított
császárhoz való hűség újabb
alkalmat nyújtott a birtokszerzéshez. Immáron a Nádasdy
családnak is. A történelem egy
bizonyos szeletében a főszereplők
más-más utat választottak.
Fejér vármegye kuruc, a város
pedig majdnem állandóan labanc

volt. Ez utóbbinak az oka, hogy
Székesfehérvárt császári katonaság és rác zsoldosok tartották
hatalmukban, lakói pedig leginkább betelepült lakosok, német
iparosok, földművesek voltak.
Fejér vármegye levéltárában
Rákóczit 1701-ben említi először
egy királyi leirat, mely értesíti a
vármegyét, hogy Rákóczi Ferenc
november 7-8-a között a bécsújhelyi börtönből megszökött,
és valószínű, hogy zavarokat
szándékozik előidézni. Tízezer
forintot ígértek annak, aki élve
kézre keríti, hatezer forint jutalom pedig annak járt volna, aki
fejét megküldi vagy igazolja, hogy
ő volt a kivégző. Fejér vármegye
félretette a két gyalázatos iratot,
egyébként is csak ímmel-ámmal
fogadott szót Lipótnak. Azt a parancsot sem hajtotta végre, hogy
a spanyol örökösödési háború
miatt negyvenkilenc katonát és
kétezer-ötszáz forint hadisegélyt
nyújtson. Amikor a fenyegető
nógatásra mást nem tehetett, a
negyvenkilenc katonát az idegenek közül állította ki, saját fiaiból
csak négy önkéntes jelentkezőt
toborzott.
Lipót népfölkelést rendelt el a
kurucok ellen, és megígérte, hogy
ennek fejében az adó egy részét
elengedi. Fejér vármegye hatvan
főnyi katonaságot állított ki hos�szas habozás után, és küldte el
gróf Esterházy Antal – akkor még
labanc – ezredeshez. A katonáknak titkos utasítást adott, amit
pontosan betartva valamennyien
átpártoltak a kurucokhoz. Ez a
vármegye hazafias érzését jellemezte. Esterházy Antal később
elhagyta a várost, ezzel együtt
posztját is. Beállt a kurucok
közé. Rákóczi Ferenc tábornoka
lett, követte őt a száműzetésbe
is. Ő alapította az Esterházyak
franciaországi ágát. Maga a város
alispánja, Meszleny János is beállt
kuruc vezérnek.
1705-ben nevezték ki Nádasdy
Ferencet a dunántúli labanc
hadsereg parancsnokává. Nádasdy bevonult Székesfehérvárra,
és zsarnoki fenyegetésében a
tized behajtását könyörtelenül
elrendelte: „Isten velünk! Ti
szófogadatlan, istentelek bírák és
mindnyájan falusiak. Hányszor
vettétek már Őfelsége tiszteinek
parancsolatját, hogy jószágitokról Őfelsége számára járandó
decimát a szokás szerint beszolgáltassátok. Úgy gondolkodjatok, ez lészen utolsó intésem és
parancsolatom, még két-három
napot hagyok, ha behozzátok, jó,
ha nem, életetek és jószágotok
vesztését várhatjátok magatokra!
Költ Székefehérvárott, dei 12.
oktobris 1705. Gróf Nádasdy
Ferenc fölséges római császár és
koronás Király urunk Őfelsége
komornyikja, mezei főgenerális,
a Dunán innen comendírozó
generálisa.”
A labanc Székesfehérvár megint
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Székesfehérvár a török uralom utolsó éveiben

éhezett. Szekeres István körülzárással és kiéheztetéssel megbízott
kuruc ezredes nagy szigorúságot
fejtett ki ezen feladatának teljesítésében. Portyázó csapata a Budai
kapu körül felügyelet nélkül
legelésző marhacsordát elhajtotta. 1706. karácsonyán a kurucok
vezére, Bottyán János a Bakony
és Vértes érintkezési pontjánál, a
móri völgy nyílása előtt lesbe állt,
mert úgy értesült, hogy ezen az
úton a császári sereg élelmet akar
szállítani a körülzárt és éhező
Székesfehérvárnak. Bottyán harminc ember kivételével valamen�nyit felkoncolta. A labanc Pálffy
generális álutakon élelmet hozott.
Az éhező jezsuiták megsegítésére
naponta négy adag kenyeret, hetenként négy adag húst biztosított
szánalomból. Draskovich Ferenc
gróf, Csáky Imre gróf is megsegítette az éhezőket. „Bán uram
általment a Rábán, siet Székesfehérvár megsegítésére, mivel igen
agonizálni hallatik.”
Féktelen katonai zsarolás kezdődött, mely az egész vármegyén
végigsújtott. Az egyes községek
lakóira kivetették a gabonából,
szénából, homokból, tüzelőfából
rájuk eső részt, és ha ezt azonnal
meg nem adták, kivonult a rác
katonaság, és mindenét elvitte a
népnek. A végrehajtással a rác
milíciának vérszívó parancsnokát
bízták meg. „Tudjátok, az hol rác
jár, azon helység tűz nélkül megég.” A rác parancsnok a prédából
annyit tartott meg magának,
amennyit akart, nem törődött
senki a mindenéből kifosztott
nép koldusbotra jutásával. A rác
katonaság Magyaralmás és Aba
lakóit is kifosztotta, még a ruhát
is lehúzta a lakosokról. Gyuró
elpusztult, a váliak marháit elhajtották, a verebieknek, csalaiaknak, tabajdiaknak, gántiaknak
marháikat szintúgy elhajtották,
Seregélyes, Aba, Keresztúr,
Keresztes mind elpusztult, Moha,
Szentgyörgy, Csór mind puszták,
az egész vármegye pusztulásra

jutott.
Székesfehérvár hatósága és a lakosság nagy része azonban megőrizte labanc hűségét. Nádasdy
Ferenc labanc generális igazolja
ezt bizonyságlevelében. „Készséggel”, de nyilván nem önként
nyújtott segítséget a lakosság a
sáncok ásásában, a robotmunkában, a gyalog és lovas napszámról
bőségesen gondoskodott, állandó
őrséget adott, ellátta a vár katonaságát élelemmel, lakást, fűtést,
világítást adott, mégpedig potom
pénzen, önként és ingyen hordták
a lakosok a gabonát az éléstárakba, sőt sok mázsa lisztet adtak
sajátjukból és ellenérték nélkül.
Ez az áldozatkészség dicsérendő
– mondja Nádasdy – már csak
azért is, mert a lakosság maga
is szegény volt, a földjeit sem
tudta művelni, jövedelmének fő
forrását, a szüretelést is pénzért
kellett megváltani. Azonban
a váltság kifizetése akadozott,
ezért gyakori volt a szőlősgazdák
megtámadása, a szőlők kitiprása.
Nádasdy gróf ezt így rendben
lévőnek találta.
1709-ben megérkezett a pestis
a nagy hideg és éhínség után. A
nép által guga-halálnak nevezett
pestisjárvány olyan méreteket
öltött, hogy sok falu kihalt, a
társadalmi rend felbomlott, így
a nemzeti szabadság bukásának okát ebben a járványban is
kereshetjük. A pestis az 1700as évek elején két alkalommal
pusztított városunkban, 1709-ben
és 1738-ban. Emlékét megőrizte
a pestispince vagy a nép nyelvén
még ma is Gugás dűlőnek nevezett szőlő, ahol a pestis áldozatait elföldelték. Esterházy Imre
hercegprímás, esztergomi érsek
Fábián-Sebestyén napját örökre a
város fogadalmi ünnepévé avatta
a pestis veszedelmére való figyelmeztetésként. A város összes
polgára, beleértve a hetedik évét
betöltötteket is, ennek a napnak
előestéjén kenyéren és vízen
kötelesek böjtölni. A szent név-
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1710-ben elült a harci zaj Székesfehérvár környékén. Vége a
dunántúli hadjáratnak, a kuruc
világ letört az egész országban.
Nádasdy Ferenc a fegyverek
lerakását követő tizenkilencedik
napon terjedelmes rendeletben
tette közkinccsé a bosszúra
készen álló buzgalmát. A rebellisek, istentelenek kiirtására, fejük,
életük vesztésére szőtt terveit: „Se
élelemmel ne táplálják, se semmi
kigondolható segítséggel hozzájuk lenni ne merészeljenek, mint
afféle dühös ebeket, üldözzék,
verjék agyon … sőt ha ez nem lenne rettentő, minden comendánsnak parancsolatjában lészen az
olyantán faluknak minden népét
kardra hányni.” Meghasonlott
helyzet és állapot. A labanchűséget, mint eszközt választotta az
elvesztett vagyon pótlása érdekében. Dagályos bizonyságleveleket
állított ki érdemeinek igazolására.
I. Lipót halála miatt a kárpótlást
fia, III. Károly szolgáltatta. Az
1719-ben kapott királyi adományból a Nádasdy család újra
felemelkedett. Kiterjedt birtokainak központja Lepsény lett. A
székesfehérvári városi palota a
Liszt Ferenc utcában 1750-ben
uralkodói ajándékként került a
család tulajdonába. A vagyonnal
társadalmi megbecsülés is járt,
Fejér vármegye főispáni posztja. A múló idő fátylat borított a
történtekre...

Illusztráció: varbarat.freeweb.hu

közéleti hetilap

napját pedig meg kell ünnepelni
a munkától való tartózkodással,
ünnepélyes körmenettel, egy
énekes és két csendes szent mise
szolgáltatása mellett. Január 20-a
így vált a felsővárosi asszonyok
csodás fánkjainak ünnepévé.

Közszolgálati bérlakás pályázat
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem
lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.
(XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott
hatáskörében eljárva a 966/2017. (VIII.17.) számú GSzB határozata alapján az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város
területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Cím

Alapterület Szobaszám

Erzsébet u. 4. fsz. 2.
Erzsébet u. 8. 4/2.

55 m2
48 m2

2+1
2

Komfortfokozat Bérleti díj (Ft/hó)

összkomfortos
összkomfortos

30.250,26.400,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai
adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611,
22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének
időpontjáról Ruskó Péter épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511328, illetve a 70/6699-334 telefonszámon, vagy a rusko.peter@proalbaregia.hu
e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. (péntek) 12:00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város
honlapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

FEHÉRVÁR

Németh Zoltán
Nem árulok el nagy titkot, rettegve várom azt
a pillanatot, amikor most tizenhat hónapos
kisfiam megnő, és elkezdődik a mászókorszak. Amikor nincs olyan fa, bokor, kerítés,
melyen ne akarna átkelni, persze nem a
könnyebb utat választva, hanem felmászva az
útjába eső akadályra. Kovács Samu azonban
bátorságot adott e sorok írójának.

A fehérvári Redrock Falmászóterem falán egy szőke kissrác Pókembert megszégyenítő ügyességgel halad a csúcs felé. Ő Kovács
Samu, a terem büszkesége, aki
tízéves korára már számos országos falmászóverseny dobogójára
felléphetett. Míg Samu a fallal
küzdött, édesanyját, Hankovszky
Dórát kérdeztem, honnan jött fia
mászás iránti szerelme.

Portré

2017. augusztus 24.

Samu, a pókember
mi is kedvet kaptunk, úgyhogy mi,
szülők is elkezdtük, majd a nagyobbik
fiunk is csatlakozott, így már négyen
mászunk. Nagyon jó családi program,
azért is találtuk ki, mert megszülettek
a kisebb gyermekeink, és kellett a nagyokkal egy olyan program, ami csak
az övék, amikor csak velük vagyunk.
Ez pedig tökéletes, hiszen sportolunk
és együtt is vagyunk.”
Samu megfontolt mozdulatait
látva elámulok, hiszen tízesztendősen az ember gyermekének
nem feltétlenül a megfontoltság a
legmeghatározóbb tulajdonsága.
„Az a furcsa, hogy alapvetően
nagyon kelekótya gyerek, de amikor
mászik, mintha kicserélnék: nagyon
fegyelmezett, a mozdulatai is és a
gondolkodása is.” – árulta el Dóra.
Közben Samu már ott áll velem
szemben. Csibészes mosollyal

Fotók: Horváth Reni
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Úton a csúcs felé

bennem ez az emlék. Amikor anyu
elhozott az első edzésre, azonnal megtetszett, pláne, hogy most már anyu
és apu illetve a bátyám is mászik. A
kedvencem a boulder mászás, aminek
a lényege, hogy biztosítás nélkül, egy
alacsony falon lévő megadott utak
közül adott idő alatt minél többet kell
teljesíteni. Volt olyan út, amin sokat
kellett gondolkoznom, de végül csak
nekem sikerült megmásznom, és erre
nagyon büszke vagyok!”

„Tavaly indultam az első versenyemen, ahol negyedik lettem. Utána
kétszer a második helyen végeztem,
majd Kiskunfélegyházán sikerült
nyernem. Az utolsó versenyen
harmadik, összesítésben pedig a
második helyezést sikerült megszereznem. Idén eddig két verseny volt,
előbb második, majd Kecskeméten
első lettem. Még három verseny van
hátra, most ezekre készülünk. Az
edzőm javasolta, hogy járjak külön

A felmászó fiú és falmászó édesanyja

„Kiskorában mindig mindenhova
felmászott, veszélyes helyekre is.
Egyszer elmentünk egy kalandparkba, és ott az animátor, aki biztosította
Samut, azt mondta, nagyon jó mozgása van ehhez a sporthoz. Így hoztuk
el az első edzésre, azóta is imádja.
Ahogy jártunk vele az edzésekre,

ül mellém a folyosó lépcsőjére,
aztán belefog és mesél, mesél
szeretett időtöltéséről: „Mindig
imádtam mászni, régebben rengeteg
fára felmásztam. Emlékszem, ötéves
lehettem, amikor egy közelünkben
lévő nagyon magas fára másztam,
és nagyon élveztem. Megmaradt

Így fest egy családi mászás apával, anyával és a két fiúval

A mozdulat bármelyik akciófilmben megállná a helyét, de nyugalom: Samu ura a helyzetnek

Óvatosan kérdezem, a sziklamászás megfordult-e már a fejében. Nem rossz időtöltés, mondja
Samu, de igazán a teremben, a
falon érzi otthon magát, ami miatt
persze az édesanya sem bánkódik: „Olyan társasággal járunk
sziklát mászni, akikkel maximálisan
biztonságosnak érezzük ezt a sportot,
nincs kivagyiság vagy felelőtlenség.”
Samut aztán a versenyekről
kérdezem. Minden évben öt kupafordulót rendeznek, fiatal pókemberünk bizony kiválóan teljesített
eddig saját korosztályában:

nyújtóedzésekre, így most a nyáron
jógázom is. Mivel alacsony vagyok,
nekem taktikusan kell másznom, a
boulder mászás során ez nagyon fontos. Imádom ezt a sportot, felnőttként
is ezzel szeretnék foglalkozni!”
Útjára engedem a kis bajnokot,
hiszen kezdődik az edzés, holmi
újságíró nem boríthatja fel a
terem programját. Samu, mi mást
is kívánhatnék, mint további
hasonló sikereket a falon! A kis
pókember szüleinek pedig infarktusmentes pillanatokat Samu
versenyein!

Ismét segített
a Széphő
Schéda Szilvia
A társadalmi felelősségvállalás jegyében
a Széphő Zrt. munkatársai újra szépítő
munkával segítettek az Arany János
Iskolának. Ezúttal az intézmény Liget sori
telephelyének tereprendezését vállalták az
önkéntesek.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

ta Szauter Ákos, a Széphő Zrt.
vezérigazgatója.
Az önkéntes munka során a
Széphő dolgozói az udvaron
található növényzetet tették rendezettebbé: virágokat, tujákat
ültettek, gazoltak és gallyaztak,
de egy meglepetés ajándékkel is

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

Helyiség címe

Kossuth utca 15. 4. j.
Tóvárosi ln. 44-46.
Kelemen Béla utca 64. 16. jelű

(garázs bejárata keskeny, csak kisméretű autó
elhelyezésére alkalmas)

Széchenyi utca 2. 7. jelű
Tóvárosi ln. 26-28. 8. jelű

Alapterület
(m2)
16+11
26

Megnevezés

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

ÜZLETEK/IRODÁK
iroda/közös helyiség
üzlet/iroda
GARÁZSOK

5 év
5 év

1.220,-/500,800,-

18

garázs

5 év

360,-

16
15

garázs
garázs

5 év
5 év

400,360,-

PINCÉK/LÉGÓPINCÉK

Fotók: Horváth Renáta

Utca

Gazoltak, virágokat ültettek a Széphő munkatársai

Hét köbméter homokot hordtak az önkéntesek az új homokozóba

Fűrészeltek, talicskáztak, gazoltak, növényt ültettek szerdán
délelőtt a cég közép- és felső
vezetői az Arany János Iskola
autista csoportjainak telephelyén. A társadalmi munka célja
a segítségnyújtás mellett a csapatépítés volt. Ahogy a korábbi
években, most is mindenki
kivette a részét a munkából:
„Nemcsak ott kell helytállnunk,
ahol az élet mindennapjaiban
dolgozunk. Szerepet kell vállalnunk olyan dolgokban is, amihez
még hozzá tudunk tenni valamit,
amiben segíteni tudunk, például ilyen munkákban is, amikor
terepet rendezünk. Ez számunkra
is egyfajta csapatépítés.” – mond-

kedveskednek a gyerekeknek.
Mészárosné Törzsök Zsuzsanna,
az iskola intézetvezetője köszönetét fejezte ki a cégtől kapott
segítségért: „Nagy öröm számunkra, hogy egy homokozót is kialakítanak az udvaron az önkéntesek,
de az egész területet megszépítik. A
Liget sori telephelyen egy iskolás
és három óvodás, autista kisgyermekeket nevelő csoport működik,
nekik ez nagy újdonság lesz.”
A Széphő Zrt. munkatársainak
köszönhetően szeptember elsején egy megújult és szép udvar
várja majd az óvodásokat és
iskolásokat.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Ady Endre utca 8.
Basa utca 1.
Basa utca 1.
Csitáry G. Emil utca 1.
Deák Ferenc utca 39.
Deák Ferenc utca 50-54.
Erkel Ferenc utca 2/ABC
Fő utca 1.
Fő utca 1.
Gyümölcs utca 2.
Horvát István utca 4.
Horvát István utca 8.
Horvát István utca 19.
Horvát István utca 19.
Horvát István utca 21.
III. Béla király tér 3/A
III. Béla király tér 3/C
Karinthy Frigyes utca 6.
Katona József utca 5.
Katona József utca 6.
Király sor 14/A
Király sor 14/B
Király sor 14/C
Király sor 67.
Kossuth utca 6.
Kossuth utca 10.
Lövölde utca 23/A-B
Mancz János utca 21.
Mancz János utca 21.
Marosi Arnold utca 1.
Marosi Arnold utca 1.
Mészöly Géza utca 1.
Palotai út 15.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 7.
Prohászka O. utca 7.
Prohászka O. utca 8-10.
Prohászka O. utca 9.
Prohászka O. utca 11-13.
Prohászka O. utca 12.
Prohászka O. utca 14.
Prohászka O. utca 16.
Prohászka O. utca 18.
Prohászka O. utca 23-25.
Prohászka O. utca 26.
Prohászka O. utca 27.
Prohászka O. utca 28.
Prohászka O. utca 29.
Prohászka O. utca 31.
Prohászka O. utca 33.
Prohászka O. utca 35.
Prohászka O. utca 34-36.
Prohászka O. utca 38-40.
Prohászka O. utca 41-43.
Prohászka O. utca 45.
Prohászka O. utca 49.
Prohászka O. utca 50.
Prohászka O. utca 51.
Prohászka O. utca 53.
Prohászka O. utca 56.
Rádió utca 1.
Rádió utca 2.
Rádió utca 3.
Repülőtér út 6.
Rózsa utca 5.
Szent István tér 10.
Szent István tér 11.
Szent István tér 12.
Virág Benedek utca 5.
Virág Benedek utca 9.
Vörösmarty tér 4.
Vörösmarty tér 5.
Vörösmarty tér 6.
Vörösmarty tér 8.
Vörösmarty tér 8.
Zichy liget 2.
Zichy liget 4.
Zichy liget 7.
Zichy liget 9.

Alapterület Megnevezés Azonosító Bérbeadás
Bérleti díj
(m2)
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA
68
70
108
17
32
71
178
21
64
220
84
62
28
42
34
57
69
93
79
103
73
73
73
48
50
45
87
90
98
22
120
36
80
28
28
49
49
32
36
134
73
154
86
102
85
109
42
22
48
79
59
48
48
48
64
61
46
48
48
77
49
71
70
117
117
117
273
18
63
120
61
113
69
120
84
71
106
106
80
72
52
85

pince
légó pince
légó pince
pince
légópince
légópince
légópince
pince
pince
légópince
légópince
légópince
pince
légópince
pince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
pince
légópince
légópince
légópince
légópince
pince
légópince
pince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince

20836
20830
20829
20846
20776
20840
20777
20752
20460
20462
20464
20465
20805
20463
20850
20831
20832
20469
20844
20848
20847
20785
20807
20808
20753
20737
20809
20800
20799
20884
20760
20790
20476
20812
20841
20843
20811
20814
20813
20781
20816
20817
20818
20477
20819
20762
20478
20853
20873
20820
20479
20802
20828
20792
20851
20852
20794
20480
20821
20481
20839
20822
20447
20823
20834
20773
20359
20849
20791
20758
20803
20761
20860
20826
20827
20833
20492
20878
20767
20494
20493
20845

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,-

A PÁLYÁZATI AJÁNLATON KÉRJÜK A HELYISÉG AZONOSÍTÓ SZÁMÁT IS FELTÜNTETNI!
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő
feladata és költsége.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. augusztus 23.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. szeptember 13. 18.00 óra
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a
www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága
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Irány Európa!

Németh Krisztián

„Ez a mérkőzés nemcsak a Videoton,
hanem az egész magyar labdarúgás
számára fontos!” – szögezte le
Marko Nikolics. Tekintettel arra,
hogy a Vidi az egyetlen magyar
klub, mely harcban áll az európai
kupaporondon, helyes a szerb
tréner megállapítása.
„Az utolsó négy mérkőzésén nem kapott gólt a csapat, sőt nem is nagyon
hagytunk gólszerzési lehetőséget az
ellenfeleknek. Nem hiszem, hogy
tartogathat meglepetést a Partizan,
az dönthet, hogy melyik csapat tudja
ráerőltetni a játékát a másikra. És
nagyon fontosak lesznek a pontrúgások is!” – tette hozzá a vezetőedző.
Persze az sem elhanyagolható,
hogy milyen állapotban várja a

Fotók: vidi.hu

Óriási siker kapujában áll a Videoton, mely
kis híján a győzelmet is megszerezhette
volna a Partizan otthonában, az Európa
Liga rájátszásának első mérkőzésén. A
visszavágóra minden jegy elkelt. Marko
Nikolics vezetőedző szerint a játékosoknak
egymásért, a szurkolókért, a klubért, a
magyar futballért kell küzdeniük csütörtök
este Felcsúton.

Elevenítsük fel az emlékeket!

„Küzdelmes, harcos mérkőzésnek
láttam a belgrádi meccset, ilyen lesz
a visszavágó is.” – latolgatott Varga József, a Vidi középpályása,
aki eltiltás miatt kihagyta az első
mérkőzést. – „Nüanszok fognak
dönteni. Tudjuk mik az ellenfél erősségei. Úgy érzem, kapott gól nélkül
letudjuk a második mérkőzést is, sőt
be tudunk találni a Partizannak!”
Varga József szinte napra pontosan kilenc évvel ezelőtt a

A Partizan nem fog feltett kézzel érkezni

A múlt heti mérkőzéshez hasonlóan a
szurkolók most is kivetítőn követhetik
a meccset a klub és a város közös
szervezésében Székesfehérváron.
Mindenkit várnak csütörtökön 20
órától a Petőfi parkba!
találkozót három kulcsember:
Hadžić, Scsepovics és Henty.
Mindhárman megsérültek a belgrádi mérkőzésen.
Érdekes és nem utolsósorban
biztató statisztikát tett közzé a
Videoton honlapja, miszerint
az Európa Liga selejtezőiben az
esetek többségében továbbjutott
az a csapat, amely idegenben gól
nélküli döntetlent harcolt ki. Ez
konkrétan tizenhat alkalomból

tizenegyszer fordult elő. Még
konkrétabban: öt éve volt már
ilyen helyzetben a Vidi, akkor a
török Trabzonsporon keresztül
vezetett az út az Európa Liga
főtáblájára.
Tegyük hozzá, nem sokon múlt a
belgrádi estében a döntetlen: Pátkai kapáslövésében benne volt a
Vidi-győzelem. De tegyük hozzá
azt is: a Pátkai-lövésen kívül más
érdemi kísérlete nemigen volt a
csapatnak...
Mindkét együttes rápihenhetett
a mindent eldöntő csütörtöki
meccsre: a Videoton Paks elleni
derbije az augusztus 20-i nemzeti
ünnepre esett volna, így elmaradt, a Partizan pedig a szerb
labdarúgó-szövetségtől kért új
időpontot a hétvégére tervezett
bajnoki mérkőzésére.

A Videoton legnagyobb szervezett
szurkolói csoportja, a Red Blue Devils
élőképpel készül a mérkőzésre, melynek elemeit a székeken találják majd
a drukkerek. Fontos, hogy ezeket a
csapatok bevonulásakor kizárólag
az adott helyen kell majd használni!
Továbbá arra kérik a szurkolókat,
hogy ismét vegyék fel a piros pólót és
a kék nadrágot.

Gólt kell szerezni! Ha megint 0-0 lesz, jön a tizenegyespárbaj.

Debrecennel bejutott a Bajnokok
Ligájába, majd egy évvel később az Európa Liga főtáblájára,
továbbírva a magyar klubcsapatok rendkívül rövid „modern
kori”, mindössze négy részből
álló sikersztoriját. A Lokin kívül
1996-ban a Ferencváros a BL-be,
2012-ben a Videoton az Európa Liga csoportkörébe jutott.
Csütörtökön nyílhat az ötödik
fejezet.
Marko Nikolics így foglalta össze,
mi vár ránk csütörtökön este

nyolctól: „Tipikusan olyan mérkőzés lesz, ahol nem a szép játék,
hanem a győzelem a lényeg!”

A szigorú beléptetési procedúra és
a parkolási rend változása miatt
célszerű már 19 órára a Pancho
Arénához érkezni, és azt is fontos
tudni, hogy Felcsúton, a csákvári
lehajtónál körforgalom építése miatt lassabb haladásra kell
számítani.
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Bemutatkozott az új Alba
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Somos Zoltán
A szurkolók nyílt edzéssel egybekötött
közönségtalálkozón láthatták először a
bajnoki címvédő Alba Fehérvár új játékosait. A kosarasok javában edzenek, a héten
pályára is lépnek – immár négy légióssal
soraikban.

Fotók: Simon Erika

Ami nem változott: Dzunics
Braniszlav sípszavára indult a
gyakorlás. Az Alba Fehérvár
vezetősége úgy döntött, hogy eb-

Négy új igazolás: Kovács Ákos, D. J. Fenner, Chris Horton, Kasey Hill

Dzunics Braniszlav is jókedvű volt, de az
edzések a továbbiakban kemények lesznek

ben a szezonban az edzések zárt
kapusak lesznek, cserébe viszont
szerveznek szurkolói ankétokat,
közönségtalálkozókat. Hogy
szükség lesz rá, azt az első ilyen
alkalom rögtön igazolta, hiszen
sokan mentek el a Gáz utcai csarnokba megnézni az új játékosokat. Meg persze a régieket, hiszen
Lóránt, Markovics, Filipovics
ismerős a szurkolóknak, ahogy
az lesz a válogatottnál számításba
vett és a múlt hétvégén szintén

Fehérváron látott Keller Ákos.
(Erről lásd a lenti hasábokat!)
A kíváncsi tekintetek persze
elsősorban azt figyelték, mit
mutatnak az új fiúk, Kovács Ákos
és az amerikaiak. Hill, Fenner
és Horton jókedvűen tették a
dolgukat, elvégre ez a délután
inkább könnyed gyakorlás volt.
Elkészülhettek az első közös
képek, a szurkolók megvitatták
benyomásaikat.
A továbbiakban pedig teljes

Természetesen a labda is előkerült: Fenner és
társai megmutathatták, mit tudnak

gőzzel folyik a munka, amibe a
héten érkezett negyedik légiós,
Alandise Harris is beszállt már.
Szombaton a Révkomárom elleni
edzőmeccsen láthatják az érdeklődők a csapatot az Alba Regia
Sportcsarnokban.

Izland nem jelentett gondot
Az Európa-bajnokságra készülő magyar férfi
kosárlabda-válogatott kétszer is legyőzte
Izlandot a székesfehérvári edzőmeccseken. Nem
lépett pályára, de itt volt Hanga Ádám, akiről
aztán kedden bejelentették, hogy a Barcelonába igazolt.

1999-ben járt utoljára a férfi
válogatott kontinenstornán. Igen
emlékezetes módon jutott oda, az
Albacomp bedobója, Halm Rolland
utolsó másodperces triplájával
verte az oroszokat a selejtezősorozat végén.

Mint akkor, a hosszú szünet után
ismét Eb-résztvevő mai csapatban
is lesznek fehérvári kötődésű játékosok. Igaz, a hat éve Fehérvárról
Spanyolországba szerződött, azóta
Európa egyik legjobb, legmegbecsültebb játékosává fejlődött
Hanga Ádám Izland ellen még csak
a padról nézhette a társakat. Ezzel
együtt nagy tapsot kapott az őt
már fiatalon is sztárként ünneplő
fehérvári közönségtől. Most pedig
már hivatalos, hiszen kedden
bejelentették: Hanga három évre a
világ egyik legnagyobb klubjához,
a Barcelonához szerződött. Parádés

Fotók: Simon Erika

Somos Zoltán

A Barcelona legújabb igazolása, Hanga Ádám is itt volt az edzőmeccseken

Keller-zsákolás Fehérváron, ezúttal válogatott mezben

pályafutása újabb ragyogó fejezete
lehet a katalán óriásnál töltendő
időszak, de persze nagy álmáról,
az NBA-ről se tett le. Akárhogy is,
az Európa-bajnokságon vele sokkal
erősebb lesz a válogatott, mely
Izlandot előbb 81-66-ra, majd 8267-re verte.
Az Alba Fehérvár centere, Keller
Ákos a tőle megszokott alázatos
játékkal vette ki a részét a győzelmekből, és az sem újdonság, hogy
önkritikusan fogalmazott utána:
„Úgy érzem, bedobóposzton jók
vagyunk, centerben kéne fejlődnünk.
De általában úgy szokott lenni, hogy a
nagy meccsekre összeszedjük ma-

gunkat, ponterősebbek leszünk. Nem
játszottunk rosszul, de hiányérzetet ad,
hogy mi, centerek szinte nem dobtunk
pontot. Nem érzem magam olyan formában, mint amilyenben kéne lennem,
de nagyon remélem, hogy másfél hét
múlva már jó lesz!”
A válogatott Lengyelországban
vesz még részt egy tornán – immár
Hangával a soraiban – majd jöhet
az Európa-bajnokság. Kolozsváron Horvátország, Spanyolország,
Montenegró, Csehország és Románia lesz az ellenfél, utóbbi kettő
ellen reális esélye van a magyar
győzelemnek, ez pedig akár továbbjutást érhet a csoportból.
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Jön a hazai premier

Vakler Lajos

Somos Zoltán

Csicsó, a díszpolgár

Két mérkőzés, egy pont. Eddig
ez a Fehérvár AV19 mérlege a
Visegrád Kupában. A csapat múlt
héten a Poprád, míg ezen a héten
kedden az Érsekújvár otthonában maradt alul 4:3 arányban, de
utóbbi meccsen a hosszabbítás
döntött, így egy ponttal gazdagodott Benoit Laporte gárdája.
A vezetőedző a két vereség
ellenére sem elégedetlen, mivel
teljes mértékben a felkészülési program részeként kezelik
a fehérváriak az idén életre
hívott sorozatot. A hangsúly
nem elsősorban az eredményen,
sokkal inkább a mutatott játékon
valamint a figurák gyakorlásán
van: „A csapat jelenleg tanulási
fázisban van. Ha a játékot nézzük,
sok pozitív dolgot fedezhettünk fel,
azonban oda kell figyelnünk a kiállításokra – ilyen szintű csapatok ellen
nem engedhetjük meg magunknak,
hogy ennyit üljünk a büntetőpadon.
Ennek ellenére a szeptember 8-i
rajtig még sokat kell dolgoznunk, de
úgy látom, az idei egy igazán sikerre

Fotó: HC Nové Zámky/facebook

Két mérkőzést játszik hazai jégen az elkövetkező hétvégén a Fehérvár AV19. Benoit
Laporte együttese a Visegrád Kupa keretein
belül fogadja a Nyitra, majd a Zsolna gárdáját.

Az érsekújvári meccsen a fiatal kapus, Kornakker Dániel is játéklehetőséghez jutott a Volánban

éhes társaság. Természetesen minden felkészülési mérkőzésünkre úgy
megyünk ki, hogy nyerni szeretnénk, és fontosak is a szezonkezdet
előtti sikerek, de a legfontosabb az,
hogy az EBEL kezdetére álljunk
készen. A játékosok folyamatosan
fejlődnek – és akarnak is fejlődni –
egy ilyen gárdával el is fogjuk érni a
sikereket!”
A hétvégén folytatódnak a

Visegrád Kupa küzdelmei.
Pénteken a Nyitra, vasárnap a
Zsolna együttese érkezik az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégcsarnokba, így
tehát végre hazai közönség előtt
is bemutatkozhat a szurkolóknak
a magyar alakulat. A két mérkőzés egyaránt 19 órakor veszi majd
kezdetét, és a 2017/18-as szezonra szóló bérletek már érvényesek
az összecsapásokra.

Valamikor réges-régen, több mint
negyven évvel ezelőtt találkoztam először Ocskay Gáborral. Tiber Lacival
álldogáltunk a Raktár utcai jégpálya
szállingózó hóesésében, aki áhítattal
mutatta a homályos plexi mögött
száguldozó korongost: Csicsó... Szó
sem volt még nagyívű pályaképről, a
hoki magyarországi csúcsát megcélzó
legendáról, eszünkbe sem jutott, hogy
a Kékes után a Mount Everest felé
vezető út lesz az ő jövőépítő lelkének
közepe. Titok volt előttünk, s ő maga
a titok gazdája. Követtük, ahogy
kiteljesedett a korszakos munkában,
végigjárva a cseppet sem hétköznapi, de nagyon is sallangmentes
történeteinek állomásait, frázisokat
elűző mindenkori nyers őszinteségét.
Megtapasztaltuk, hogy az időközben
példaképpé avanzsált Ocskay Gábor
gondolkodása az aranykulcs, mely
minden zárba beleillik, minden ajtót
kinyit, mert a cél számára az ég és mi
vagyunk.
A búcsúja okán beszélgettünk
nemrégiben, s megállapíthattam: a
tűzvonal negyven éve után sem az
ájtatos, önelégült mosollyal semmit
sem csinálás művészetét hirdeti, s
nem merevedett bele önmaga kicsit
sem hétköznapi sémáiba. Csicsó, a
díszpolgár – ízlelgetem, jó mondat...

Megoldandó feladatok előtt
Kaiser Tamás

A szeptember 9-i, Ferencváros
elleni bajnoki rajtig még két
és fél hét hátra van. A szerdai,
Byåsen elleni hazai szezonnyitón
pedig kiderült, van azért még
min dolgozni az Alba Fehérvár
együttesénél. A norvég gárda
rendszeres vendég a Köfémben
a felkészülés ezen szakaszában,
így nem volt teljesen ismeretlen
Deli Ritáék számára a játékuk.
Északi stílusban, dinamikusan,
egészen kiváló lábmunkával és
pazar indításokkal törtek borsot
Jacobsenék a fehérváriak orra
alá. Pedig a mérkőzés elejét Mendyék uralták, a francia dobta az
első gólt, a negyedik percben
pedig 3-1-et mutatott az eredményjelző. A hetedik és a tizennegyedik perc között történtek
azonban döntően befolyásolták
a végeredményt, ezt a periódust
9-1-gyel vitte a Byåsen, Deli Rita
időt is kért. Az már a korábbi
meccseken is látszott, hogy a
legtöbb munka a kapusposzton

Fotó: Kaiser Tamás

Megtartotta hivatalos szezonnyitóját a norvég
Byåsen ellen az Alba Fehérvár KC. Hogy a
félidei 10-20-as állás után hányan vették
meg kedvezményes áron szezonbérletüket,
azt nem tudjuk, de a második harminc percre
azért felébredtek Deli Rita lányai, és legalább
sikerült megfelezni a különbséget: végül csak
öt góllal, 36-31-re győzött a norvég negyedik
a Köfém Sportcsarnokban.

A támadójáték nagyjából rendben van, hátul azonban van még feladat

illetve a kapus–védőfal-kapcsolattal lesz. Nem véletlenül, hiszen ahogy Deli Rita is fogalmazott, Vajk Eszter és Mistina Kitty
a jövő emberei, nagyon fiatalok
még, míg a Herr Orsolya sérülése után igazolt montenegrói
Szonja Barjaktarovicsnak időre
van szüksége, hogy felvegye a
ritmust, és erőnlétben is komoly
lemaradása van. Ez a hiányosság – vagy megoldandó feladat
– pedig meg is látszott, a szünet-

beli eredményen mindenképpen:
10-20 állt harminc perc után az
eredményjelzőn.
Pozitívum, hogy a második
félidőre beküldött fiatal játékosok (Boldizsár, Rózsás, Hudra)
nem vallottak szégyent. Ezt ki is
emelte a találkozó után a vezetőedző: „Amit hiányoltam az első
félidőben, azt a fiatalok belerakták
a másodikba. De ez az alap: ha az
ember kimegy a pályára, akkor száz
százalékot akarjon teljesíteni!”

A fiatalos lendület vegyítve egy
kis rutinnal meghozta a várt
eredményt, és sikerült megfelezni a félidei különbséget. A
vége azért nem lett olyan csúnya:
36-31-re győzött a Byåsen. A
hibák feltérképezésre illetve a jól
működő dolgok tökéletesítésére
lesz még lehetősége a gárdának,
hiszen pénteken és szombaton a
Ferencváros nemzetközi tornáján
három meccs vár Mayer Szabináékra.
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Nincs rajta nyomás

Fotó: uipm.org

Kairóban védheti meg egyéni és csapatvilágbajnoki címét Kovács Sarolta. Utóbbiban
Alekszejev Tamara is érintett, hiszen a Volán
és az Alba öttusázója együtt nyert aranyérmet
tavaly Moszkvában. A magyar küldöttségben
öt fehérvári kapott helyet, sajnos Demeter
Gergely sérülés miatt az utolsó pillanatban
lemaradt a vb keddi nyitónapjáról.

A gyerekek számára kiírt országos Play and
stay teniszverseny-sorozat újabb állomásának
a székesfehérvári Kiskút Teniszklub adott
otthont a hétvégén. A megmérettetésre több
mint harminc hat és tíz év közötti gyerkőc jött
el az ország különböző pontjairól.

Csütörtök: férfi selejtező (Demeter
Bence, Harangozó Bence)

koncentrálok, és az Eb-vel ellentétben
nem állok rajthoz vegyes váltóban”.
„Amikor a dobogó tetején hallgattuk
a Himnuszt!” – idézte fel legszebb
moszkvai emlékét Alekszejev
Tamara, aki Kovács Saroltával és
Földházi Zsófiával csapat aranyérmet szerzett a tavalyi vb-n. – „Kifejezetten szeretek kánikulában versenyezni. Ismerve a kairói viszonyokat,
direkt délre időzítettük itthon az edzé-

seket. Nagyon jó állapotban vagyok
fizikálisan – vívásban és lövészetben
kell összeszedni magam. Azzal már
nagyon elégedett lennék, ha a legjobb
nyolcba kerülnék. A vegyes váltót
majd meglátjuk, mert az egyéni döntő
másnapján rendezik a számot.”
Sajnos Demeter Gergely nélkül. A
Volán Fehérvár öttusázója sérülés
miatt el sem utazott, így a keddi
férfi váltó magyarok nélkül zajlott

Péntek: női selejtező (Alekszejev
Tamara, Kovács Sarolta)
Szombat: férfi döntő
Vasárnap: női döntő
Hétfő: vegyes váltó (Alekszejev
Tamara)

Hegyről le, hegyre fel

legkisebb pályán, a legpuhább
labdával, és ezáltal számukra is
élvezhetővé válik a tenisz.
A székesfehérvári tornára több
mint harminc nevezés futott
be a hat és tíz év közötti gyerekektől, az indulók között négy
hazai versenyző is volt.

Fehérvári eredmények

Somos Zoltán
A Bence-hegyi futást két éve találta ki Kaufer
Tamás, az extrém futáspróbák szellemi atyja.
Augusztus 20-án ezúttal nem kánikula, hanem
esős idő nehezítette az amúgy sem könnyű
feladatot, melynek során öt kilométer alatt
kilencvenöt méter szintkülönbséget kellett
leküzdeni.

„A kislányok otthon maradtak!”
– kommentálta a rossz időtől

Piros pálya (6-8 évesek):
5. Lencsés Tamás, Kiskút TK
6. Teker Lotti, Kiskút TK

és esővíz kellemes keverékével!” –
poénkodott a főszervező, de maga
a munka, amit elvégzett, nagyon is
komoly volt.
Ennek gyümölcseként ismét több
tucat futó rohant le a hegyről, majd
kapaszkodott vissza rá – voltak,
akik a háromszoros távot is vállalva.
Augusztus 27-re pedig még keményebb próbát talált ki Kaufer
Tamás: a Kopaszkutya-futáson a

Narancs pálya (9 évesek), fiúk:
3. Lencsés Tamás, Kiskút TK
4. Nagy Benjamin, Kiskút TK

Fotó: Kiss László

A Play and stay rendszer az
Egyesült Államokból indult
hódító útjára. Célja, hogy a
labda keménységének valamint
a pálya méretének változtatásával a gyerekek életkoruknak
megfelelő képzést kapjanak.
Tehát a legkisebbek játszanak a

A fehérváriak
vb-programja

Kovács Sarolta legalább olyan felszabadultan versenyezne Kairóban, mint tavaly Moszkvában

Play and stay verseny Fehérváron
Kaiser Tamás
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le. Vegyes váltóban Tomaschof
Soma lesz a beugró.
Azonban Demeter Bence ott lesz
az egyéni küzdelmekben: „Remek
formában érzem magam, jól mennek az
edzések.” – így az idősebbik fivér. –
„Az Eb-n elrontottam a vívást a selejtezőben, ezt nem szeretném megismételni
Kairóban. Világbajnokságon hatodik
hely a legjobb eredményem, ezért a
dobogóval már elégedett lennék!”
A Volán Fehérvártól Harangozó
Bence is megméreti magát az
egyéni versenyben, a huszonöt éves
öttusázó a döntőbe várja magát.

Németh Krisztián

„Sokan kérdezték tőlem, mennyire nyomaszt, hogy címvédő vagyok.” – kezdte gondolatsorát Kovács Sarolta.
A Volán klasszisa tavaly májusban
fantasztikus magabiztossággal
hódította el az egyéni világbajnoki
címet, mellyel véget vetett a tizenkét éven át tartó aranyaszálynak:
Vörös Zsuzsa 2004-es győzelme óta
először állhatott fel a világbajnoki
dobogó tetejére magyar öttusázónő.
Kovács Sarolta idén először szerzett
érmet egyéniben Európa-bajnokságon: két ezüsttel, mixváltóban
bronzzal zárta a minszki viadalt.
– „Inkább plusz erőt ad, hogy címvédőként érkezem Kairóba. Remek
formában érzem magam, az egész
évem jól sikerült: mindegyik versenyemen ott voltam az első háromban
vagy az élmezőnyben. A célom, hogy
dobogóra álljak. Ismerem a helyszínt
és a körülményeket, óriási a hőség
arrafelé, éppen ezért az egyéni számra

FEHÉRVÁR

Fotó: Kaiser Tamás

Futás lefelé – ez a vidámabb része a programnak...

A kicsik is tudnak nagyot ütni!

megrettenők hiányát Kaufer Tamás,
a futás kitalálója és szervezője.
Amúgy is elemében volt, megafonjával beharsogta a Bence-hegyet, a
legfontosabb tudnivalókat ismertetve: „A fordulónál frissítő állomás
vár mindenkit, a poharakban csapvíz

várgesztesi vár körül lehet tizenegy,
huszonkettő vagy harminchárom
kilométert futni – egy körön „csekély” kétszázötven méter szintkülönbséggel. Mottó: „Ezt a versenyt
nem azért csinálom, hogy jól érezd
magad...”

A Vörösmarty
Rádió műsoraHirdetes
augusztus 26-tól szeptember 1-ig
FEHÉR
VÁR
2017. augusztus 24.
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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: Palkó
Zsuzsanna
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
08:30 Negatív helyzetek
kezelése. Vendég:
Garai Orsi
09:00 Gyerekjáték, vagy
mégsem? Vendég:
Farkas Júlia
09:30 A stressz mentes
gyerekekért. Vendég:
Földi Viktória
10:00 Mit készítsünk a
gyereknek? Vendég:
Antal Vali
11:00 Esküvői táncoktatás.
Vendég: Fónad-Hólik Éva
13:00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
14:10 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
17:10 Film kocka. Vendég:
Tornyai Gábor
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

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:
Németh Gábor
08:10 Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09:10 Természetesen
egészségesen - életmód
magazin. Supliczné
Tóth Máriával Sasvári
Csilla beszélget
10:10 Gazdit keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak.
Vendég: Molnár Tamásné
12:10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető:
Cseke András
Kultúrista turista.
Vendég Bakonyi Mónika
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23:10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
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,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
Közben: 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 Zsuzsanna 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
Zsuzsanna
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
Közben: 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:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
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
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 Zsuzsanna 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
Közben: 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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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 – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlése
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Törteli Zoltán
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Korik Péter
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Lakatosné Pintér Anita
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Tósoki Imre
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 XXII. Nemzetközi
Néptáncfesztivál
nyitógála – ismétlés
17:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Németh Mariann
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Fehérvár AV 19 – HK
Nitra Jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
21:00 Sudár Annamária – Arany
János-est 2. rész
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: Schéda Zoltán.
Vendég: Németh Mariann
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Törteli Zoltán
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Korik Péter
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:45 Öreghegyi Mulatságok
2017 – ismétlés
16:10 Székesfehérvári Királyi
Napok: Király Viktor- és
Bebe koncert – ismétlés
16:35 Csíkcsomortáni Varga
Sándor Verstábor – házi gála
17:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Farkas Éva
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár – MBKRieker Komarno
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Csíkcsomortáni Varga
Sándor Verstábor
– ünnepi gála
22:30 A hét hírei – ismétlés
22:50 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 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:30 Fehérvár AV19 – MSHK
Zilina jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Farkas Éva
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések:
Balsay 70 I. rész
Műsorvezető: Vakler Lajos
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Videoton FC – Ferencváros
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
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések:
Balsay 70 I. rész – ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Fröschl
Ferenc és Fröschl Ferencné
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Királyi Napok 2017 –
Király Viktor és Bebe
20:40 Királyi Napok 2017 –
Musica Sacra – Verdi:
Requiem – ismétlés
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 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Fröschl Ferenc és
Fröschl Ferencné
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: László István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti
mérleg, Honvéd7 és Hírek
20:15 Királyi napok 2017
– Hooligans
20:40 A tánc világnapja 2017
22:05 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:45 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
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: László István
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Molnár Margit
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Királyi Napok 2017 – LGT
20:40 VII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor –
házi gála – ismétlés
21:40 Királyi Napok 2017 –
Öreghegyi Mulatságok
– ismétlés
22:05 Híradó és Esti
mérleg – ismétlés
22:45 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 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Molnár Margit
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bencze András
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– benne: Híradó,
Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 VII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor –
Misztrál-koncert
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 27. 21:20 Csíkcsomortáni Varga Sándor Verstábor – ünnepi gála

