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Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

„Nekünk a múltban a jövő a fontos!”

A királyi óriásbábok és az ország minden részéről érkező hagyományőrzők vonultak szombat délután a Nemzeti Emlékhelyre

Augusztus huszadikán a Nemzeti Emlék
helyen, Szent István szarkofágjánál 
tisztelgett Székesfehérvár és Fejér megye 
önkormányzata államalapító királyunk 
előtt. Az eseményen köszöntőt mondott 
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyű
lés elnöke, majd a résztvevők virágokkal 
rótták le kegyeletüket Szent István emléke 
előtt.

A történelmi óriásbábok felvo-
nulása után az ünneplő tömeg a 
Nemzeti Emlékhelyre tartott, 
hogy Szent István szarkofágjá-
nál tisztelegjen. Az eseményen 
ünnepi köszöntőt mondott a 
Fejér Megyei Közgyűlés elnö-
ke. Molnár Krisztián kiemelte, 
hogy augusztus huszadikán 
államalapításunkat, Szent István 
királyunkat, nemzetünk megma-
radását és az életet jelentő új ke-
nyeret is ünnepeljük: „Kövessük 
immáron kontinensnyi léptékben 
Szent István királyunk iránymu-
tatását, amellyel biztosította a ma-
gyarság megmaradását! Magyarnak 
lenni és annak maradni Európában, 
európainak lenni és annak maradni 
Magyarországon: ez államalapítónk 
mindig időszerű üzenete.” Molnár 
Krisztián hozzátette, hogy a 
magyar állam és a nemzet Szent 
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A résztvevők Szent István szarkofágjánál tisztelegtek. A megemlékezésen részt vettek Székes-
fehérvár és Fejér megye vezetői, képviselői, továbbá a fegyveres, a rendvédelmi és az igazság
ügyi szervek, valamint az egyházak képviselői. A megemlékezést a Bordósárkány együttes 
középkort idéző muzsikája színesítette.

Az egykori koronázóbazilikánál Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke 
mondott ünnepi beszédet

A város és a megye képviselői együtt emlékeztek meg Szent István örökségéről
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István látnoki személyisége, 
isteni gondviselésben bízó kül-
detéstudata és vasakarata révén 
vált alkalmassá arra a történelmi 
szerepre, amelyet több mint ezer 
éven keresztül betöltött. Nem 
vitatható, hogy az állam alapítás 
bölcsője Székesfehérvár, ezért 
joggal szeretnénk, hogy az 
egykori koronázóváros legyen az 
augusztus huszadikai nemzeti 
ünnep országos, fő helyszíne. A 
közgyűlés elnöke a napjainkban 
dúló háború kapcsán rámuta-
tott: utasítsuk el a hazugságot, 
a hazug, felelőtlen embereket, 
akik gyűlölködésbe, kilátásta-
lanságba, háborúba akarnak 
taszítani bennünket.
„Most van annak az ideje, hogy 
elérjünk azokhoz, akiket fontosnak 

tartunk magunk mellett. Hogy 
tudjuk a másikról, hogy hozzánk, 
hogy közénk tartozik, hogy a közös 
nyelv, a közös kultúra, a közös 
gondolat ereje együvé kovácsolja a 
nemzetet. Nekünk a múltban a jövő 
a fontos! Ezért védjük és állunk ki 
értékeink, szabadságunk és jogaink 
mellett!” – mondta az elnök, 
majd békét, bőséget, hitben, 
szeretetben megélt szép jövőt 
kívánt a nemzetnek és Fejér 
megyének.
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A Városháza Díszterme adott otthont a Szent Istvánnapi ünnepnek

Az ünnepség keretében áldotta meg az új kenyeret Spányi Antal megyés püspök, és kérte 
Isten áldását valamennyi magyar család kenyerére és életére

A köztársasági elnök a Királyi Napok részeként tartott népművészeti vásáron is járt

„Erőt kell meríteni 
Szent István istenhitéből!”

Fehérváron mondott ünnepi beszédet a köztársasági elnök

Novák Katalin Székesfehérváron mondott ünnepi beszédet augusztus huszadikán 

Látrányi Viktória

„Egybeforrt a sorsunk Európáéval!” – hangsúlyoz
ta ünnepi beszédében Novák Katalin, Magyar
ország köztársasági elnöke, aki az államalapítás 
ünnepén Székesfehérvárra érkezett. Az államfő 
a Városháza Dísztermében az állami ünnepségek 
részeként mondott hivatalos beszédet.

„Az Aranybulla nyolcszáz évvel 
ezelőtt első pontjában rögzítette, hogy 
Szent István király ünnepét évente 
Fehérvárott tartozunk ünnepelni. 
Megfogadjuk a királyi oklevél szavait, 
itt vagyunk!” – fogalmazott Novák 
Katalin.
A köztársasági elnök beszéde 
előtt Cser-Palkovics András 
köszöntötte a megjelenteket. 
Székesfehérvár polgármestere 
kiemelte, hogy eredetileg Szent 
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István szobránál tervezték az 
ünnepséget egy közel kétszáz 
éves fa árnyékában. Az időjárás 
közbeszólt, viszont a kezdeti 
csalódottság helyét a hála érzése 
vette át: „Milyen szimbolikus, hogy 
éppen Szent István ünnepe előtt 
érkezik meg két hónap után az eső! 
Ha innen nézzük, igenis hálával tar-
tozunk! És hálásak lehetünk azért is, 
mert megvalósul egy álmunk, hogy a 

székesfehérvári ünnepség történelmi 
jogon oda emelkedjen, ahová való!”

„Most kell erőt merítenünk!”

Ünnepi beszédében a köztársasági 
elnök azt kívánta, hogy az Isten 
kíméljen meg bennünket a há-
borútól. A honvédtisztek esküjét 
felidézve megköszönte a katonák 
hazaszeretetét, elszántságát, 

bátorságát. Az államfő, a Magyar 
Honvédség főparancsnoka azt is 
kiemelte, hogy az ország vezetői 
mindent megtesznek azért, hogy 
magyar földön ne folyjon vér.
„Kell-e, lehet-e ünnepelni akkor, 

amikor a szomszédban fegyverek 
ropognak, amikor a háború súlyos 
gazdasági következményeivel 
kell szembenéznünk?” – tette fel 
a kérdést Novák Katalin. A 
köztársasági elnök a gondolat 
kapcsán hangsúlyozta, hogy 
éppen most van szükségünk 
arra, hogy közös életünkre olyan 
távlatból tekintsünk, amely 
segít megérteni múltunkat, 
hogy a nemzet magától értetődő 
összetartozását megtaláljuk. – 
„Most kell erőt merítenünk Szent 
István bölcsességéből, istenhitéből, 
előrelátásából, taktikusságából, 
bátorságából, szerénységéből! Most 
van alkalom végiggondolni, mennyi 
balszerencse, viszály, igazságtalan-
ság ellenére maradt meg erősnek a 
magyar nemzet!”

Azonos értékek és érdekek

A köztársasági elnök hangsú-
lyozta, hogy Szent István napját 
még a kommunista diktatúra sem 
merte teljesen elvenni tőlünk, csak 
lényegétől igyekezett megfosztani, 
hiszen titkon akkor is tudták, hogy 
mi Szent István népe vagyunk, ezt 
a gyökeret pedig nem lehet kitépni 
a magyarok szívéből: „Egybeforrt a 
sorsunk Európáéval, amely elkötele-
ződést Géza fejedelem és Szent István 
után mi az Európai Unióhoz való csat-
lakozás által erősítettünk meg. Szent 
István jól döntött, ahogy a rendszer-
váltó magyarok is!”
Novák Katalin hozzátette: ma nem 
az a kérdés, hogy hová tartozunk, 
hanem az, hogy ezer év múlva 
létezik-e még a magyarok ter-
mészetes otthona, a keresztény 
Európa. Most, amikor a kontinens 
a nagyhatalmak küzdőterévé 
válhat, az unió országainak össze 
kell fogniuk és közös döntéseket 
kell hozniuk: „A magyaroknak is fel 
kell ismerniük az azonos értékeket és 

érdekeket, ahogy a többieknek is! De 
országaink között jelentősek a különb-
ségek és az ebből adódó lehetőségek 
is. Ezt is tudomásul kell vennünk, 
de megértésünk előfeltétele, hogy ne 
zsaroljanak bennünket se a minket 
megillető pénzzel, se a magyarok által 
elutasított ideológiákkal! Magyar-
ország növelni akarja erejét, fel 
akarja erősíteni Európa hangját, így 
van esélyünk megvédeni az európai 
embereket és megőrizni mindazt a 
történelmünkből és kultúránkból, ami 
Európát naggyá tette!”
Az államfő hangsúlyozta: a világ 
és ezen belül Európa rendjének 
megőrzéséhez bátor és határozott 
vezetőkre van szükség, akik képe-
sek a jog és igazságosság fenntar-
tására, akik türelmesek és józanok 
tudnak maradni.
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Százezer büszke fehérvári lélek 
formál bevehetetlen erődöt!

Ünnepi díszközgyűlés augusztus huszadikán

CserPalkovics András minden nehézség ellenére a város erejét hangsúlyozta ünnepi beszédében

Gáspár péter

Hagyományosan Szent István napján tartotta 
Székesfehérvár önkormányzata ünnepi közgyűlé
sét, melyen átadták azokat a díjakat és kitüntető 
címeket, melyekkel a városért sokat tett polgárok 
munkáját ismerik el. Cser-Palkovics András pol
gármester ünnepi beszédében a háborús válságot 
és Székesfehérvár helyzetét értékelve kiemelte: 
bízik benne, hogy a fehérváriak erős közösség
ként segítik át egymást a nehézségeken.

A díszközgyűlésnek ezúttal a 
Városháza Díszterme adott otthont, 
ahol felcsendült a Fehérvár fanfár 
és a Himnusz, majd Farkas Eszter, a 
XII. Fehérvári Versünnep győztese 
és Szlama László Junior Príma díjas 
népzenész közös műsorát követően 
Székesfehérvár polgármestere ün-
nepi beszédében közös otthonunk, 
Székesfehérvár helyzetét értékelte, 
majd a jövő kérdéseire is rátért.

Gazdasági krízis és új hideg
háború

„Néhány évtizedre megadatott, hogy a 
rendszerváltás eufóriája, a történelem 
végének illúziója feledtesse velünk a reali-
tásokat. A világjárvánnyal, annak gazda-
sági következményeivel, majd az ukrajnai 
háborúval azonban ennek az időszaknak 
vége lett. Ki kell mondanunk: soha nem 
lesz már a világunk olyan, mint amiben 
felnőttünk, és amiben pályára állítottuk 
ennek a csodás városnak a fejlődését! 
Új helyzetünk a következő: geopolitikai 
értelemben újra hidegháborús korszakba 
léptünk. A legtöbb, amit remélhetünk, 
hogy ez soha nem fog globális, nyílt 
fegyveres konfliktussá fajulni. Gazdasági 
értelemben olyan megpróbáltatások állnak 
azonban előttünk, amelyekhez képest 
könnyen lehet, hogy a 2008-as válság 
hatásai is eltörpülnek. A világ legnagyobb 
országai és gazdaságai a maguk gondjaival 
vannak elfoglalva, de a korábban töretle-
nül fejlődő, válságokat meg sem érző Kína 
is bizonytalan lábakon egyensúlyoz most. 
Előfordulhat, hogy globalizáció ide vagy 
oda, senkihez sem fordulhatunk segít-
ségért, és nem lesz olyan nagyhatalom, 
amely a lendületével átsegíti a világot a 
gazdasági válságon. Mindezek tetejében 
nyakunkon az energiaválság is.” – vázol-
ta a világ és a város helyzetét Székesfe-
hérvár polgármestere, hozzátéve, hogy 
mindezekre minimális ráhatása van 
Magyarországnak, az önkormányzat-
nak pedig még annyi sem.

Ne engedjünk a félelemnek!

„Hatalmas, globális vihar ez, amit 
megakadályozni, eloszlatni nem tudunk, 
legfeljebb a tetőnket tudjuk megerősíteni, 
be tudjuk deszkázni az ablakainkat. Az 
első és legfontosabb, hogy ne engedjünk 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
(8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) 

nyilvános pályázatot hirdet 

nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózat és távközlési állo-
más üzemeltetése céljából a tulajdonát képező Székesfehérvár 
11726/1 hrsz-ú, a valóságban 8000 Székesfehérvár belterület, Zsolnai út 
11726/1 hrsz alatt nyilvántartott 439 m² területű kivett, vízmű megnevezé-
sű ingatlanon álló víztorony tetején lévő antennák és antennatartó 
szerkezetek elhelyezéséhez szükséges legfeljebb 15 m2, nem ki-
zárólagos használatba kerülő területrész, valamint az állomás 
rendeltetésszerű használatához szükséges, a víztorony melletti 
földterületen elhelyezett műszaki berendezések, illetve kábel-
rendszerek által elfoglalt 24 m2 területrész együttes bérbe adá-
sára a Részletes pályázati kiírás szerint. 

A pályázat benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 7. (szerda) 12.00 óra

A Részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfeher-
var.hu; „Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-
si Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61. irodában, tel: 22/537-
121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázattal kapcsolatos adatkezelésről az önkormányzati 
tulajdonú ingatlan, létesítmény értékesítésével (a pályázat 
benyújtásával és a nyertes pályázóval való szerződéskötéssel) 
kapcsolatos adatkezeléshez készített Adatkezelési tájékozta-
tó tartalmaz részletes információkat.

az ismeretlentől való bénító félelemnek! 
Szent István városa vagyunk, magyar 
emberek vagyunk, elődeink, felmenőink 
minden létező nehézséget átvészeltek, mi 
is győzni fogunk az elkövetkezők felett! A 
második fontos dolog, hogy a fehérváriak 
mindig számíthassanak egymásra! Ahol 
az állam és az önkormányzat befolyása 
és lehetősége véget ér, ott kezdődik a 
közösség tagjainak felelősségvállalása egy-
másért, az elesettekért, a legkisebbekért és 
a legidősebbekért. Az egyéni és közösségi 
felelősségvállalást semmilyen kormányzat 
vagy önkormányzat nem helyettesítheti!” 
– fogalmazott a polgármester.

Új hangsúlyok a fejlesztési stra
tégiában

„Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne 
írnánk újra az önkormányzat küldetését, 
programját az új kihívásoknak megfelelő-
en! Felgyorsítjuk, sőt ha kell, erőltetjük a 
közintézmények, középületek energetikai 
korszerűsítését. Jelenleg is zajlik mintegy 
húsz városi épület felújítása, és minden 
lehetőséget meg fogunk ragadni, hogy 
napelemekkel és kollektorokkal szereljük 
fel az általunk üzemeltetett vagy a város 
tulajdonában lévő épületeket is. A legin-
kább rászoruló fehérváriak számára pedig 
elindítottuk a rezsitámogatási programot. 
Igyekszünk segíteni a polgárokat a takaré-
koskodásban is. Idén elrajtolhat a 
LED-csereprogram, melyet – ha Magyar-
ország végre megkapja a nekünk járó uniós 
forrásokat, akkor talán – egy bővebb, nagy-
szabású társasház-korszerűsítési program 
követhet. A fejlesztési stratégiánkban tehát 
új a hangsúly: az energiatakarékosságra, a 
lakosság segítésére és a kisebb, de ebben a 
helyzetben létfontosságú beavatkozásokra 
fogunk koncentrálni.”
A polgármester elmondta, hogy nem 
kerülhetnek veszélybe az önkor-
mányzat által biztosított alapvető 
közszolgáltatások, az oktatási és 
szociális intézmények működése 
sem: „A következő néhány év nem az 
óriásberuházások időszaka lesz, de a 
kormány garanciájának hála már azt a 
nem kis eredményt is ünnepelhetjük, 

hogy a folyamatban lévő beruházásaink 
– a Szent György Kórház fejlesztése, a 
multicsarnok, az úthálózat építése és az 
iskolafelújításaink – folytatódnak. Sürge-
tő a környezetvédelem ügye is: elindul a 
Fehérvár Tüdeje program második üteme. 
Az ősz folyamán folytatódnak nagyszabá-
sú erdőtelepítéseink, a Virágos Fehérvár 
program keretében pedig az esővíz 

összegyűjtésében is segítséget fogunk adni 
a fehérváriaknak.”
A polgármester hangsúlyozta, hogy a 
fentiek mellett a legfontosabb feladat 
az önkormányzat közszolgáltatásai-
nak biztosítása: „Semmi sem sodorhatja 
veszélybe az általunk nyújtott alapvető 
közszolgáltatásokat, az oktatási és szo-
ciális intézmények működését! Ehhez a 
szemponthoz képest minden másodlagos. 
Drasztikus lépésekre is hajlandóak va-
gyunk annak érdekében, hogy megőrizzük 
az önkormányzati intézmények működő-
képességét. Arra kérek minden városi 
döntéshozót és vezetőt, hogy szakmai 
munkájuk során a nagyobb képet is szem 
előtt tartva kövessenek el mindent annak 
érdekében, hogy Székesfehérváron a 
biztos, stabil önkormányzati működést 
fenn tudjuk tartani! A kulturális életünk 
szereplőit pedig hívom, hogy kreativitás-
sal, új ötletekkel, kellő visszafogottsággal 
és egymással szorosan együttműködve 
közösen pótoljuk azt, amit korábban 
anyagi, gazdasági lehetőségeink miatt 
magától értetődőnek tekintettünk!”
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Városi díjazottak 
augusztus huszadikán

Székesfehérvár díszpolgára címmel tüntették 
ki Benkő Tibor nyugállományú vezérezre-
dest, Magyarország korábbi honvédelmi 
miniszterét. Hosszú katonai pályafutása 
utolsó előtti állomáshelye volt váro-
sunk. Az Összhaderőnemi Parancsnokság 
parancsnokaként, majd később honvédelmi 
miniszterként is segítette Székesfehérvár 
honvédségben betöltött szerepének jelentős 
fejlesztését. A felálló Magyar Honvédség 
Parancsnoksága, valamint a NATO és a 
multilaterális katonai egységek városunk-
ba telepítésével hozzájárult ahhoz, hogy 
Székesfehérvár katonavárosból katonai 
fővárossá váljon.

Dr. Cseh Józsefné Dr. Szöllősy Edit csecsemő 
és gyermekgyógyász szakorvos, házi 
gyermek orvos házassága révén vált fehér-
várivá. Háziorvosi tevékenysége mellett 
bölcsőde és iskolaorvosi feladatokat is 
ellát, ami lehetőséget ad számára a körze-
tében élők szélesebb körű megismeréséhez, 
ellátásához. Elhivatottságának, példaértékű 
szakmai felkészültségének egyik ismérve, 
amikor egykori páciensei szülőként saját 
gyermekeik háziorvosául is őt választják.

Andrzej Straszewski a Bem József Kulturális 
Egyesület – Klub Polonia elnöke, a Székes
fehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormány-
zat korábbi elnöke. Fáradhatatlan pártfogó-
ja a lengyelmagyar kapcsolatoknak mind 
városi, mind megyei, mind országos szinten. 
Tevékenyen hozzájárul Székesfehérvár és a 
lengyelországi Opole közötti több évtizedes 
testvérvárosi kapcsolat fenntartásához. 
Elkötelezett a városban élő lengyel és 
lengyel származású közösség nyelvének, 
kulturális örökségének megőrzése, továbbá 
a következő generáció részére történő 
átadása mellett.

Tiszteletbeli polgár címet vehetett át Iveta 
Plšeková, Pozsony korábbi alpolgármestere, 
aki feltétlen és tevékeny támogatója volt a 
Pozsony és Székesfehérvár közötti szakmai 
és civilkapcsolatok újjáélesztésének. A rend-
szeressé vált kölcsönös látogatások lehető-
séget biztosítottak a szakmai delegációknak 
a turizmus, a kultúra és a hagyományőrzés 
területén folytatott tapasztalatcserére.

Szintén tiszteletbeli polgár címet kapott dr. 
Lánczi András Széchenyidíjas filozófus, 
politológus, egyetemi tanár, a Budapesti 
Corvinus Egyetem korábbi rektora. Tudo-
mányos kutatóként, oktatóként, egyetemi 
vezetőként a hazai felsőoktatás megha-
tározó alakja. 2015ben az önkormányzat 
együttműködési megállapodást kötött az 
egyetemmel a fehérvári képzési központ 
létrehozásáról: a székesfehérvári campus 
2016 szeptemberétől fogadja a hallgatókat. 
Lánczi András egyetemi vezetőként a város 
és az intézmény közötti konstruktív együtt-
működés támogatása révén hozzájárult a 
székesfehérvári felsőoktatás fejlődéséhez.

Macher Endréné a Macher Gépészeti és 
Elektronikai Zrt. elnöke fejlesztő mérnökként 
dolgozott, majd férjével megalapították a 
mai Macher Zrt.t. Az elmúlt harmincegy 
évben a vállalkozás elérte, hogy több mint 
száz munkatárssal a magyar piac mellett a 
nyugateurópai országokba exportál ipari 
elektronikai termékeket. Számos szakmai 
elismerés birtokosai és a társadalmi felelős-
ségvállalásban is példát mutatnak.

Neubart István órásmester, a Székesfehér-
vári Zsidó Hitközség korábbi elnöke egy 
székesfehérvári órásdinasztia negyedik 
generációjaként gyakorolja felmenői 
mesterségét. Az Ady Endre utcai műhelyt 
édesapja alapította. Nemcsak a pályavá-
lasztásban, de a zsidó hit megélésében és 
a városi hitélet szervezésében is követte 
felmenői példáját. Közel tíz éven át állt 
a Székesfehérvári Zsidó Hitközség élén, 
tevékenységének köszönhetően a helyi zsidó 
közösség tovább épült, és bekapcsolódott a 
város közösségi életébe.

Flaschner Kálmán késes és műköszörűs 
mester egy nagy múltú székesfehérvári 
köszörűsdinasztia tagja, aki 1967 óta vezeti 
a családi vállalkozást. Nevét és munkáját 
szinte minden fehérvári ismeri. Tevékenysé-
gét számos kézműves szakmai díjjal ismerték 
el, 2008ban pedig a Fejér Megyei Príma 
díj közönségdíját is elnyerte. Flaschner 
Kálmán fiatal éveiben birkózóbajnok volt, 
majd edzőként és nemzetközi sportbíróként 
is dolgozott.

Benkő Tibor
Székesfehérvár díszpolgára

Dr. Cseh Józsefné Dr. Szöllősy Edit
Pro Civitate díj

Andrzej Straszewski
Pro Civitate díj

Iveta Plšeková
Tiszteletbeli polgár

Lánczi András
Tiszteletbeli polgár

Macher Endréné
Pro Civitate díj

Neubart István
Pro Civitate díj

Flaschner Kálmán
Pro Civitate díj

Az ünnepi közgyűlésen átadták a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított díjakat és kitüntető címeket, melyekkel a közgyűlés az élet különböző területein 
Székesfehérvárért sokat tett polgárok munkáját ismeri el. Röviden bemutatjuk a nyolc díjazottat, akiknek neve minden bizonnyal olvasóink előtt sem ismeretlen.
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A felelősséggel ránk hagyott örökség

Az ünnepen Spányi Antal a város papságával együtt celebrált szentmisét a Szent Korona hiteles másolata és első uralkodónk fejereklyéje 
jelenlétében

Szent István ünnepén a város papságával együtt 
celebrált szentmisét Spányi Antal megyés püspök 
a Szent István-székesegyházban. Megáldotta az 
új kenyeret, majd Isten áldását kérte valamennyi 
magyar család kenyerére és életére.

1083. augusztus huszadikán Szent 
László király a Nagyboldogasszony 
ünnepe utáni első vasárnap emeltet-
te oltárra I. István király maradvá-
nyait nyughelyén, a székesfehérvári 
Nagyboldogasszony-bazilikában. 
1938-ban, a városunkban tartott 
kihelyezett országgyűlésen Szent 
István halálának kilencszázadik 
évfordulója alkalmából törvényben 
nyilvánították augusztus huszadikát 
nemzeti ünneppé.
Spányi Antal szentbeszédében 
kiemelte: „Ma nem az Aranybulla 
rendeletére, hanem a lelkünk sürge-
tésére vagyunk itt. Lelkünk és hitünk 
sürgetésére úgy érezzük, meg kell áll-
nunk a szent király sírhelyénél, és fejet 
hajtani szarkofágja előtt. Az az erő, ami 
Szent István lelkéből fakad, ma is büsz-
keséggel kell eltöltse lelkünket! Amikor 
megállunk fejereklyéje előtt, éreznünk 
kell: az, amire ő tanított minket, ma is 
aktuális. Amiért ő vérét áldozta, az ma 
is követhető és követendő.”
A Szent István-i tanításokat ezer 
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A Fehérvár Televízió műsora augusztus 27-től szeptember 2-ig

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2022. 08. 27. SZOMBAT 2022. 08. 28. VASÁRNAP 2022. 08. 29 . HÉTFŐ 2022. 08. 30. KEDD 2022. 08. 31. SZERDA 2022. 09. 01. CSÜTÖRTÖK

00:00  Képes hírek
07:00  A hét hírei 
07:20  Diagnózis
07:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Szűcs Erzsébet

08:25  Hitünk és életünk 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:30  Képes hírek
11:00  Diagnózis – ismétlés 
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Hitünk és életünk 

– ismétlés
12:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:50 Muksó, a szaxofon 

királya 
17:00  Híradó
17:20  Együtt magazin
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Hegedűs Ferenc 
és Horog István

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Híradó – ismétlés 
19:20  Együtt – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
20:25  Parlami d’Amore 
22:10  Híradó – ismétlés
22:30  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Együtt magazin
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Hegedűs Ferenc 
és Horog István

08:20  A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20  Képes hírek
11:00  Együtt magazin 

– ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
15:15  Portrék a Királykúton
 Vendég: Buda Ferenc
16:15  Illényi Katica és a 

Budapesti vonósok 
– 1. rész

17:00  Híradó
17:20  Paletta 
17:50  Hírek
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kelemen István

18:30  Honvéd7
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Kezdőkör
20:10  Hírek – ismétlés
20:15  Paletta – ismétlés 
20:45  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
21:15  A teremtés
23:00 Híradó – ismétlés
23:20  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó
07:20  Paletta 
07:50  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Kelemen István

08:20  Honvéd7 
08:45  Kezdőkör – ismétlés
09:35  Képes hírek
11:00  Paletta – ismétlés
11:30  Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
12:00  Honvéd7 – ismétlés 
12:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
14:20  A tánc világnapja 2017
15:45  Katonafoci
16:30  A mi kis városunk: 

beszélgetés a 
Thornton Wilder-
darab rendezőjével 
és szereplőivel

17:00  Híradó
17:20  Családőrzők
17:50  Hírek  
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  Családőrzők – ismétlés
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Illényi Katica és a 

Budapesti vonósok 
– 2. rész

20:50  Thornton Wilder: A 
mi kis városunk

22:35 Híradó – ismétlés
22:55  Képes hírek

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Családőrzők – ismétlés
07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
08:20  Képes hírek
11:00  Családőrzők – ismétlés
11:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:25  E kávéházi szegleten
13:00  Híradó 1-kor
13:15  Képes hírek
14:45  Fa Nándor: Kikötés
15:45  Portrék a Királykúton
 Vendég: Török Máté
16:45  Elkészül a Nemere
17:00  Híradó
17:20  Köztér
17:50  Hírek 
17:55  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00  Híradó – ismétlés
19:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:50  Hírek – ismétlés
19:55  Köztér – ismétlés
20:25  Csupa romantika
22:00  Teatrum Café: 

Vándorszínészek
23:00  Híradó – ismétlés
23:20  Képes hírek 

2022. 09. 02. PÉNTEK

00:00  Képes hírek

07:00  Híradó 

07:20  Köztér – ismétlés

07:50  A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50  Képes hírek

11:00  Köztér – ismétlés

11:30  A Fehérvár Televízió 

 archívumából

13:00  Híradó 1-kor

13:15  Képes hírek

15:10  Nyugdíjas Ki mit tud? 

2018 – 1. rész

17:00  Híradó

17:20  Úton

17:50  Hírek

17:55  Agrárinfó

18:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00  Híradó – ismétlés

19:20  Városrészek titkai

20:25  Nyugdíjas Ki mit tud? 

2018 – 2. rész

22:10  Híradó – ismétlés

22:30  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
07:00  Híradó 
07:20  Köztér
07:55  Nálatok mizu? 
09:00 Agrárinfó 
09:30  Együtt magazin
10:00  Fehérvári beszélgetések 
10:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések
11:30  Paletta magazin
12:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40  Híradó – ismétlés
13:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:15  Honvéd7 
14:40  Kolonics György, 

a sportlegenda
15:00  Agrárinfó – ismétlés
15:30  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00  Hírek
17:05  A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:55  Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Smohay András

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  Hírek – ismétlés
19:05  Diagnózis
19:40  Szimfonik 

Táncdalfesztivál
21:10  Rúzsa Magdi-koncert
21:35 Muksó, a szaxofon 

királya
22:45  Hírek – ismétlés
22:50  Képes hírek 

00:00  Képes hírek
08:10  Kezdőkör 
09:00  A Fehérvár Televízió 

archívumából
10:00  Hírek – ismétlés
10:05  Fehérvári beszélgetések
10:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:00  Fehérvári beszélgetések 
11:35  A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:05  Fehérvári beszélgetések 
12:40  Hírek – ismétlés
12:45  Köztér 
13:20  A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:50  Agrárinfó 
14:20  Nálatok mizu?  
15:25  A Fehérvár Televízió 

archívumából 
17:00  A hét hírei 
17:20  Hitünk és életünk
17:55  Fehérvári beszélgetések 

–  Vakler Lajos vendége 
Szűcs Erzsébet

18:25  A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00  A hét hírei – ismétlés
19:20  Hitünk és életünk 

– ismétlés
19:50  Fehérvári beszélgetések 

–  ismétlés
20:20  Táncra, magyar!
22:25  A hét hírei – ismétlés
22:45  Képes hírek Kiemelt ajánlatunk: augusztus 30. 17:55 Vakler Lajos vendége Kelemen István

év alatt sokan megvalósították 
életükben, ezzel pedig gazdagí-
tották a nemzetet, felül azonban 
nem múlta senki: „Mi hiszünk Szent 
Istvánban! Benne megláttuk az igaz 
magyar értéket, a magyarok útját az 
életben. Szent István megtanít arra 

is, hogyan tekintsünk egymásra, mit 
lássunk egymásban. Megtanít arra, 
hogyan legyünk igaz magyarok, hogy 
sajátos értékeinket megvalósítsuk, és 
velük gazdagítsuk a világot. Megtanít 
arra is, hogy segíteni kell másokat, 
hogy ők is ily gazdagok lehesse-

nek. Ezzel tartozunk Európának és 
önmagunknak is. Gazdagítani akarjuk 
a magyar szív és lélek ajándékaival 
a világot!” – zárta gondolatait a 
megyés püspök, aki kiemelte: a 
magyar lelket ismerni, értékeit 
pedig továbbvinni kell!
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Nem készülnek online oktatásra

Szabó László kaphatja a mandátumot

Adományok a gondtalan sulikezdésért
Farkas szilárd

koVács szilVia

Farkas szilárd

Sok iskolában izgulnak az ősszel kezdődő 
fűtési szezon miatt. Az emelkedő rezsidíjak 
következtében megszaporodhat az online 
oktatást választó intézmények száma, főleg 
a vidéki kistelepüléseken. Székesfehérváron 
egyelőre úgy látszik, hogy a rendes kerék-
vágásban, zökkenőmentesen indul a tanév.

Néhány nap, és ismét gyerekzsi-
valy tölti be a fehérvári iskolákat. 
Szeptember elsején becsengetnek, 
elindul a tanév, amit azonban ren-
geteg kérdés övez. A pedagógus- 
sztrájk és a koronavírus-járvány 
mellett egy teljesen új problémával 
is szembesülniük kell az intéz-
ményeknek, ugyanis az elszálló 
rezsiköltségeket nem biztos, hogy 
minden iskola fedezni tudja majd. 
Ennek ellenére jelenléti oktatással 
indul az év.
„A kormány célja az, hogy az iskolák 
zavartalanul, a hagyományos tan-
rendben, jelenléti oktatásban működ-
jenek. Így készülünk az új tanévre. 
Bízunk benne, hogy minden fennaka-
dás nélkül haladhat a jelenléti oktatás. 
A jogszabály értelmében tantermen 
kívüli digitális munkarendet a közne-
velésért felelős miniszter rendelhet el. 

Hétfőn ülésezett a Helyi Választási Bizottság: 
döntöttek a közgyűlésében megüresedett 
képviselői mandátum kiadásáról. Amennyiben a 
döntés ellen senki sem fellebbez, Szabó László 
töltheti be Barlabás András helyét.

Ahogyan arról korábban már 
lapunkban is beszámoltunk, a fe-
hérvári ellenzéki összefogás négyfős 
frakciójának egyik tagja, Barlabás 
András, a Momentum önkormányzati 
képviselője a június végi közgyűlésen 
bejelentette lemondását.
Pallós István, a Helyi Választási Bi-
zottság elnöke lapunknak elmondta: 
a kompenzációs listát állító szerveze-

Idén immár hatodik alkalommal indult útjára 
a Gondtalan sulikezdés elnevezésű program. A 
Next Stop Bevásárlóközpont és az Alba Bástya 
Család- és Gyermekjóléti Központ közös akciója 
számos család iskolakezdését teszi könnyebbé.

Tanszerekkel segíti a rászoruló 
családokat a Next Stop Bevásárló-
központ és az Alba Bástya Család- 
és Gyermekjóléti Központ. A 
támogatás minden esetben jól jön, 
de a jelenlegi gazdasági helyzet-
ben rendkívüli jelentősége van 
mindenfajta támogatási formának, 
amely megkönnyíti a sulikezdést.
Az adománygyűjtésről Kostka 
Miklós, a Next Stop Kft. ügyveze-
tője így fogalmazott: „A környeze-
tünkben élők esetében sok családnak 
gondot okoz, hogy beszerezzék a 
szükséges taneszközöket az iskola 
indításához. Ezért határoztuk el, 
hogy gyűjtést szervezünk az üzlet-
központ látogatói segítségével, és a 
vásárlók által leadott adományokat 
a cégünk megduplázza.”
Az idei a hatodik alkalom, amikor 
megszervezték a gyűjtést. Az ado-
mányokat ezúttal is az Alba Bástya 
Család- és Gyermekjóléti Központ 

Két évvel ezelőtt így nézett ki egy tanóra. 
Idén nem készülnek online oktatásra a 
fehérvári intézmények.

Idén már hatodik alkalommal rendezték 
meg a Gondtalan sulikezdés elnevezésű 
jótékonysági programot
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Az iskolakezdés körül rengeteg teendője van egy lelkiismeretes szülőnek. 
Azonban nem csak a tankönyvek, nyáron kinőtt ruhák, iskolaszerek beszerzé-
séről kell gondoskodnunk.
Gondolnunk kell arra is, hogy a gyerek szeme nem változott-e a nyáron. Ér-
demes még az iskola megkezdése előtt ellenőriztetni azt, szükség esetén el-
készíttetni a jó korrekciót, hogy a tanulás már az elején könnyebben menjen.
Sok problémát, iskolai elmaradást és felnőttkori, végleges tompalátást le-
hetne megelőzni a jó szemüveggel. A szükségtelen alkalmazkodási többlet, 
azaz a szemüveg hiánya, mely az idegrendszert is megterheli, nehezíti a 
gyerek napi tevékenységét, gátolja a tanulásban, akár viselkedési problé-
mákat is okozhat.
Nem csak az iskoláskorú gyermekekre kell azonban gondolnunk. Különösen 
ajánlott vizsgálatra vinni már a kicsiket is. Ha a családban volt szemészeti 
el térés, koraszületés, eltérő nagyságú szemgolyók, pupillák, kancsalság ész-
lelése esetén, gyerek közelről olvas, rajzol, gyakori fejfájása van, hunyorog 
feltétlenül vizsgáltassuk meg a szemét.
A gyermekszemészet a szemészet szakmán belül is egy nagyon speciális 
terület. A gyermekszemész egyrészt más műszerekkel dolgozik, de ami a 
legfontosabb, hogy a gyermekek szemészeti vizsgálata más módszereket 
igényel. Egy kis gyerek nem tud olvasni, esetleg megkérdezni sem könnyű 
tőle, hogy mit is lát egy ábrán.
Madách utcai üzletünkben lévő rendelő magas technikai színvonalon felsze-
relt. A többi műszer között külön megemlíthető egy olyan korszerű számí-
tógép vezérelt speciális gyermekszemészeti vizsgáló gép, mely különösen 
alkalmas csecsemők, gyermekek fénytörési hibájának, vagy akár rejtett kan-
csalságának nagy pontosságú meghatározására. 
A vizsgálatot Dr. Nagy Piroska szemész szakorvos végzi a hét minden napján 
előzetes bejelentkezés alapján.
Megkönnyítendő az iskolakezdés okozta kiadásokat, augusztus 
és szeptember hónapokban 25% kedvezményt adunk a szem-
üveglencsék árából minden diáknak.
Szeretettel várjuk Önt és családját üzleteinkben.

Iskolakezdés jó látással

www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

8000 Székesfehérvár 

Madách tér 1. 

Tel: 06-22-340-556, 

Távírda u. 25. 

Tel: 06-22-507-360
Cserta János

optometrista, látszerész mester

teknek lehetőségük van egy man-
dátum megüresedésekor a listáról 
bármelyik – még mandátumot nem 
szerzett – jelöltet delegálni. Ehhez 
közös nyilatkozattételre van szük-
ség, amit a jelölőszervezetek meg is 
tettek: Rédei Norbert mandátumának 
megállapítását kérték. A bizottság 
azonban nem tudta figyelembe 
venni az összes jelölőszervezet közös 
nyilatkozataként a kérelmet, mert a 
Jobbik Magyarországért Mozgalom 
jelenleg a bírósági nyilvántartás 
szerint nem rendelkezik nyilatkozat-
tételre jogosult képviselővel. Így a 
bizottság a törvénynek megfelelően a 
listán soron következő Szabó László 
mandátumát állapította meg.

juttatja el a rászoruló családokhoz: 
„A napokban a kollégák csomagokba 
rendezik az adományokat korosztá-
lyok szerint, majd eljuttatjuk azokat a 
velünk kapcsolatban álló családokhoz. 
Ez érinti mind a székesfehérvári, 
mind pedig a székesfehérvári járásban 
élő rászorulókat.” – mondta Tisztl 
Henrik, az Alba Bástya vezetője.

Ilyen döntés nem született.” – mond-
ta el lapunknak Török Szabolcs, 
a Székesfehérvári Tankerületi 
Központ vezetője.
A tankerülethez tartozó intézmé-
nyekben több mint tizenhatezer 
általános iskolás és háromezer- 
ötszáz gimnazista ül be a padokba 
a jövő héten. Török Szabolcs ki-
emelte, hogy a tanulók az elsőtől 
a tizenkettedik osztályig már évek 
óta ingyenesen kapják a tanköny-
veket. Azok kiszállítása folyama-
tos, kiosztásuk az intézmények-
ben kialakult szokások alapján 
történik.
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Újra tele lett élettel a város

A katonazenészeket SzalaiBobrovniczky 
Kristóf, hazánk honvédelmi minisztere 
és CserPalkovics András polgármester 
köszöntötte

A katonazenekarok fergeteges hangulatot varázsoltak a Zichy Színpad előtti térre

A Jászság Népi Együttes a Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, illetve Pál István „Szalon-
na” és bandája kíséretében mutatta be műsorát

A Magyar Állami Népi Együttes A kolozsvári piactéren című előadásával mutatkozott be 
a közönségnek

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Térélmény 
című évadnyitó koncertjén Rezsnyák Róbert 
és Zemlényi Eszter, két székes fehérvári 
kötődésű operaénekes volt a vendég

Az Alba Regia Táncegyüttes is nagy sikert aratott látványos koreográfiáival

A Step and Style és a Főnix Rock and Roll Sporttáncegyesület fiataljai is elvarázsolták a közönséget

A Székesfehérvári Balettszínház a Percről percre című előadását hozta el A zárónapon az esős idő ellenére is sokan voltak kíváncsiak Tóth Gabi és Tóth Vera koncertjére

Vakler lajos

A Szent István ünnepe köré szervezett Székesfehérvári Királyi Napok programsorozata ebben az évben is színes kulturális csemegékkel várta a fehérváriakat és a városba látogatókat. A Folkfesztiválon hazánk legjobb 
néptáncegyüttesei különleges műsorokkal mutatkoztak be a vendéglátó Alba Regia Táncegyüttes meghívására. Tanúi lehettünk a Fricsay Richárd Katonazenekari Fesztivál előadásainak, mint ahogy telt házat vonzott az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar Tér-élmény című hangversenye is. Az Öreghegyi Közösségi Ház is megrendezte a hagyományos mulatságát, végül az Összművészeti Fesztivál zárta a tíznapos rendezvénysorozatot.
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  A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 27-től szeptember 2-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

     

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio. 

2022. 08. 28. VASÁRNAP 2022. 08. 29. HÉTFŐ 2022. 08. 30. KEDD 2022. 08. 31. SZERDA 2022. 09. 01. CSÜTÖRTÖK

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt	
11.10  Tóparti programajánló 

Vendég: Ocsenás Kati
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A bor szerintünk (12) 

Vendég: Fáncsi Viktória
14.10		 Kertészeti	magazinműsor	

Vendég:	Németh	László
15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Helló, péntek! 
Társműsorvezető:	
Varga Zalán

17.10		 Női	vonalak
18.00  Családi magazin 

Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi
19.00  Városrészek titkai 

Vendég: Váczi Márk 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Kiss	György

2022. 09. 02. PÉNTEK

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási	lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről	

	 Műsorvezető:	Kiss	György	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

08.10  Internetes ügyeink Vendég: 
dr. Czenczi Anikó

09.10  Kedvencek percei 
Vendég: Paál Csaba

10.10  Mesterségem címere 
11.10  Dojo önvédelmi és távol-

keleti	harcművészeti	
magazin Vendég: 
Rétlaki Gábor

12.10  Virágpercek Vendég: 
Winkler Kriszti

13.10  Ügyvédi percek Vendég: 
dr.	Berzevizcy	Gábor

14.00  Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 

	 szakértők,	szakemberek	
részvételével	Műsorvezető:	
Gemeiner	Lajos	és	
Kiss György

14.35  Az vagy, amit megeszel! 
Vendég:	Szollár-
Kaczur	Beatrix		

15.10		 Hűha!	–	Technológia	
és	tudomány	érthetően	
Vendég: Theisz György

16.10  Múzeumlátogatás 
Vendég: Pletser Ádám 
és	Teiszler	Éva

17.10  Filmkocka Vendég: Kalmár 
Ádám	és	Buda	Andrea

 Közben: 13-tól 18 óráig 
tudósítás a Fehrer 
Családi Napról, Mórról 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

08.00		 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk 

 Fehérvári hétvége: 
műsorajánló,	kalendárium,	
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla	
Hírszerkesztő:	Bóna	Éva

09.10  Az egészség 
hullámhosszán Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10  Gazdát keresünk a 
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban	élő	
kutyáknak és macskáknak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10  Ez itt az én hazám! 
Vendég:	Oláh	László	

11.40		 Szabadidőben	Vendég:	
Kulcsárné Németh Mariann

12.10  Csak stílusosan! Vendég: 
Pánczél Anikó 

13.05  A táncdalfesztiváloktól 
napjainkig Vendég: 
Kiss György 

14.10		 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss György 

18.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Galántai	Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

2022. 08. 27. SZOMBAT

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10		 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

11.10  Aranybulla-emlékév 
2022	–	érdekességek,	
különlegességek 
Magyarország 
történelméről,	az	Árpád-
házi	királyok	életéről

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Illemtan Vendég: 
Óber	László

15.00  Hírek 15 órakor 
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

						 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila	

15.10  Útravaló
17.10  Pénzügyi percek Vendég: 

Potolák Gábor
18.00		 Az	én	utam	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Internetes ügyeink 

Vendég: dr. Czenczi Anikó 
Szerkesztő:	Kiss	György

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10  Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével. 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

11.10		 Kézműveink
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10  Középpontban az 

élelmiszer-biztonság 
Vendég:	Sziebert	Gergely

15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10  Útravaló
16.10  Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
17:10		 Beszéljünk	róla!	Vendég:	

Rudnicai Margó
18.00		 Mindenmentes	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00  Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.05  Az egészség 
hullámhosszán 

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével 
Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt

12.10		 Ebédidő	Vendég:	
Szabó	László

13.10  Környezetbarát 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

15.10  Útravaló
						 Műsorvezető:	Galántai	

Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

16.10		 Szuvenír	Vendég:	
Grósz Pálma

17.40  Meseszieszta a 
Szabad	Színházzal

18.10		 Nézőpontok	Vendég:	
Vacsi	Viola	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi 

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

21.10		 Tiszta	szex!	(16)	
Vendég:	Séllei	Györgyi	

06.00  Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10  Állati dolgok Vendég: 
Lorászkó	Gábor

10.00		 Fehérvári	délelőtt:	napi	
aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Bokányi	Zsolt
11.10  Társasház Vendég: 

Egyed Attila 
12.10		 Ebédidő	Vendég:	

Szabó	László
13.10  A Városgondnokság 

műsora
14.10  Az orvos válaszol 
15.00  Hírek 15 órakor
15.10  Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

15.10		 Útravaló	–	Gábor	
szerint a világ

16.10		 KRESZ-percek	Vendég:	
Ábrahám Csaba 

17.10		 Barangoló	Vendég:	
Tarsoly Péter

18.00		 Zöldellő	utakon	Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00  Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner	Lajos

A kárpát-medencei borrendek 
Fehérváron

Kenyér, bor, rock and roll

Vakler lajos

Vakler lajos

A Székesfehérvári Királyi Napok 
hagyományos programelemeként ren
dezték meg idén is a Kárpátmedencei 
borlovag rendek országos találkozóját. 
A Hotel Magyar Király adott otthont 
szombaton a nagyszabású eseménynek, 
melyen harminc borrend vett részt.

Koczor Kálmán, a Magyarországi 
Borrendek Országos Szövetségé-
nek elnök-nagymestere köszön-
tőjében kiemelte: a borrendek 
példaértékű munkája segít ab-
ban, hogy a nemes nedű hazánk 
egyik fontos terméke legyen.
A vendéglátó Noé-hegyi Szent 
István Borlovagrend a rendez-
vényen ünnepelte huszadik 
születésnapját. Dinnyés Ferenc 
nagymester visszatekintett a 
megalakulás óta eltelt időszakra, 
és reményét fejezte ki, hogy a 
jövő nemzedéke is csatlakozik 
munkájukhoz.
Horváth Miklós Csaba, az egyik 
alapítótag, aki önkormányzati 
képviselőként is segíti a borrend 
munkáját, úgy fogalmazott: bizo-
nyos benne, hogy az eltelt időszak-
ban hatékony segítséget tudtak 
nyújtani a szőlősgazdáknak.

A Szent István-ünnep előestéjén rendezték 
meg az Öreghegyi Mulatságokat. A megérkező 
égi áldás ugyan a Fantavillába kényszerítette 
a résztvevőket, de a hagyományos program-
kavalkád így sem maradhatott el.

A megnyitón a résztvevőket 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter, valamint Östör Annamária és 
Horváth Miklós Csaba, a városrész 
önkormányzati képviselői köszön-
tötték. Cser-Palkovics András meg-
nyitóbeszédében hangsúlyozta: 

Harminc kárpátmedencei borrend képvisel-
tette magát a székesfehérvári találkozón

Tornyai Gábor öreghegyi plébános áldotta meg az új kenyeret
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Bognár Ferenc, a Noé-hegyiek 
örökös nagymestere számára 
megerősítést jelent, hogy az 
elmúlt két évtized munkájának 
eredményeképpen egyre több 
szőlőtermelő lát perspektívát a 
borrendi tagságban.
Az ünnepségen Csóbor Balázs 
főborász bemutatta az utóbbi 
három év díjnyertes borait. A 
szőlő- és bortermelőket, va-
lamint az újbort Berze János 
református lelkész áldotta meg, 
majd a szervezetért végzett ered-
ményes munkájáért Hegedűs 
György vehette át a Pro Noé- 
hegyi Szent István Borlovagrend 
kitüntetést.

Az eső sem szegte az öreghegyiek kedvét

fontos, hogy az öreghegyi ünnep-
ségek tradíciója tovább éljen.
A program egyik meghatározó 
eleme évről évre a Noé-hegyi Szent 
István Borlovagrend és meghívott 
vendégeinek koszorúzása a szőlő-
műves szobránál. Ezt követően a 
tradíciókhoz hűen Tornyai Gábor 
atya megáldotta az új kenyeret és 
a bort, majd következett a Főnix 
Rock and Roll SE táncbemutatója, 
az Ünnepi zenekosár keretében 
Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita 
műsora, végül pedig Szűcs Judith 
koncertje.
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Időutazás a Királyok Városában

Zeneszó fogadta a látogatókat a belváros több pontján is. Korabeli hangszerekkel, korhű 
ruhában idézték meg a középkor és a reneszánsz éra hangulatát.

Ifjú bajvívókkal is találkozhattunk Árpádkori és viking fegyverzetben

Ha sámlira állnak, kutya se figyel rájuk... Na de gólyalábon!

Akrobatika és történelem? Lábodi Ádámék rendhagyó előadása II. Andrásról ezúttal a Zichy 
ligetben nevettette meg a bámészkodókat.

A Szabad Színház ugyan esőhelyszínre szorult, de a produkciójának így is nagy sikere volt: idén 
az Árpád ébredése című történelmi látomásjáték ősbemutatóján szórakozhatott a nagyérdemű

A nemez az egyik legősibb textília. De passzole a pamutpólóhoz? 

l. takács krisztina

Nem kellett messzire menni múlt hétvégén, csak azt kellett lesni, hogy gyülekeznek-e felhők 
az égen. Szerencsénk volt, mert előfordult, hogy a nap is kisütött! A belváros ekkor középkori 
ruhát öltött, hogy az ünnep ne csak fennkölt legyen, hanem szórakoztató is. Volt miből meríteni a 
látogatóknak: utcaszínházi előadások, lovagi torna, gólyalábas mutatványosok és régizenészek 
mulattatták a közönséget.
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Így igényelhető az önkormányzati rezsitámogatás 

A támogatást igénybe vehetik a Székesfehérváron bejelentett lakóhellyel, más 
településen tartózkodási hellyel nem rendelkező és életvitelszerűen a bejelentett 
– a szociális ellátásra való jogosultsággal érintett – székesfehérvári lakóhelyén élő 
egyedül élők, gyermeküket, gyermekeiket egyedül nevelők, valamint a legalább 
négy gyermeket nevelő nagycsaládosok, amely család esetében az egy főre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg a száztizenötezer forintot.
Az önkormányzat közvetlenül a jogosultaknak juttatja el a pénzbeli támogatást 
átutalással vagy postai úton. A program keretében támogatás 2022. szeptember 
1-től 2023. február 28-ig adható.
A tűzifa beszerzési költségeire vonatkozó támogatás iránt már benyújtható a 
kérelem, ha a kérelmező 2022. július 15-ét követően tűzifát vásárolt, és van erről a 
vásárlást igazoló számlája, valamint fatüzelésű fűtőberendezése.
Az áram, a gáz vagy a tűzifa költségeire a támogatás párhuzamosan is igényelhető. 
Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ a jogosultsági feltételek meglétét 
környezettanulmány útján ellenőrizheti, a fatüzelés alkalmazhatóságát ellenőrzi.
A Székesfehérvári Veszélyhelyzeti Lakásfenntartást Segítő Települési Támoga
tási Program keretében nyújtott, szociális rászorultságtól függő ellátásra való 
jogosultság megállapítása iránti kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Ez 
elérhető a város honlapján (www.szekesfehervar.hu). A kihelyezett formanyomtat
vány elvihető személyesen a Székesfehérvár, Városház tér 2. szám alatti épületből. 
Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ ügyfélszolgálatán (Irányi Dániel 
u. 4.) időpontfoglalást követően, ügyfélfogadási időben (szerdán 8-tól 12 óráig 
és 13-tól 18 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig) személyesen átvehetők a dokumentu
mok, ahogy a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai Ügyfélszolgálatán is.
A kérelem benyújtható postai úton, elektronikus úton (ügyfélkapu-regisztrá
cióval a http://epapir.gov.hu oldalon), a Városház tér 2. szám alatti épületben 
elhelyezett gyűjtődobozban, illetve időpontfoglalást követően, ügyfélfogadási 
időben a Polgármesteri Hivatal Kossuth utcai Ügyfélszolgálatán. Időpontfogla
lásra lehetőség van telefonon a 22 537 200-as telefonszámon vagy e-mailben az 
ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu címen.
A támogatásról bővebb tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők a www.szekesfehervar.
hu oldalon. A támogatást érintő kérdések megválaszolásában a Polgármesteri Hivatal 
Hatósági Főosztályán létrehozott Ügyfélkapcsolati Információs Központ munkatársai 
nyújtanak segítséget. Telefonos elérhetőségük munkaidőben: 70 6699 199.

Indul az önkormányzati 
rezsitámogatási program

Döntött a testület a rezsitámogatási program elindításáról, mely nemcsak a gáz és az áram 
átlagfogyasztás feletti részére igényelhető, hanem tűzifabeszerzésre is

Látrányi Viktória

Energiaveszélyhelyzeti települési támogatási 
programot dolgozott ki Székesfehérvár önkor
mányzata. A támogatás kizárólag áram, gáz 
és tűzifa vásárlására igényelhető. Rendkívüli 
közgyűlésen döntöttek erről a képviselők au
gusztus tizennyolcadikán. Arról is határoztak, 
hogy ősszel indul a Móri út felújítása.

„A rezsitámogatási programot egyhangú-
lag elfogadta a közgyűlés, ahogyan a 
LED-csereprogramot is. A rezsitámogatás 
rendszerét biztosan kell majd korrigálni, 
ahogy beérkeznek az adatok, egyelő-
re a legfontosabb, hogy elindulhat a 
támogatások folyósítása!” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András polgármester 
a rendkívüli közgyűlést követően.
Az ország nagyvárosai közül elsőként 
Székesfehérvár döntött az önkor-
mányzati rezsitámogatási program 
elindításáról. A támogatás kizáró-
lag áram, gáz és tűzifa vásárlására 
igényelhető. A város honlapján már 
elérhetők a kérelmek benyújtására 
vonatkozó technikai részletek.
Kérdésünkre a polgármester elmond-
ta, hogy az önkormányzati rezsi-
védelmi program kiegészíti az állam 
által biztosított támogatást, hiszen 
lehetnek olyan családok, akiknek 
szükségük lehet a helyi közösség tá-
mogatására az átlag feletti fogyasztás 
terheinek kifizetéséhez. 
Ahogyan korábban arról már 
beszámoltunk, az áram esetében az 
átlagfogyasztás felett maximum havi 
ötezer forint, gáz esetén – ugyancsak 
az átlagfogyasztás felett – legfeljebb 
havi tizenötezer forint a támogatás 
mértéke. Tűzifa beszerzésekor a 
július tizenötödike után megvásá-
rolt, számlával igazolt fa után évente 
hetvenötezer forint lesz a támogatás. 
A tűzifa esetében már augusztus hu-
szonkettedikén elindította a város a 
támogatási programot, az áram és gáz 
esetében pedig szeptember elsejétől 
indítja. 
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„Az önkormányzat ma nem rendelkezik 
pontos adatokkal a családok fogyasztá-
sáról, így egészen biztosan tárgyalja még 
a testület a programot!” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András. A rezsitá-
mogatási program becsült költsége 
száz-kétszáz millió forint.
A fehérvári ellenzéki összefogás 
frakciója támogatta a napirend elfoga-
dását, viszont azt sérelmezték, hogy 
nem fogadta be a testület az ellenzék 
javaslatait: „Nem fogadta be a fideszes 
többség azokat a lokálpatrióta és konszen-
zuskereső javaslatainkat, amelyek nagyon 
sok székesfehérvárinak tudnának segíteni. 
Nehéz helyzetben van, megélhetési vál-
sággal küzd a lakosság.” – fogalmazott 
Márton Roland frakcióvezető.
A támogatottak körébe az egyedül 
élő nyugdíjasok, a gyermeküket, gyer-
mekeiket egyedül nevelő szülők és 
a legalább négygyermekes családok 
tartoznak. Molnár Tamás, a Fidesz 
frakcióvezetője úgy véli, hogy az 
ellenzéki javaslat szűkebb támogatási 
kört jelölt meg: „Az ilyen támogatások 
alapkövetelménye mindig az, hogy a leg-
szélesebb körben, minél több családnak 
és egyedülállónak tudjunk segíteni!” 
Cser-Palkovics András a LED-csere-
programmal kapcsolatban kifejtette, 
hogy a város megállapodik az ezt 
végző céggel, amely a regisztrációs 

időszakot követően – várhatóan késő 
ősszel vagy télen – fogja leszállítani 

az új LED-izzókat az azt igénylők-
nek. Az önkormányzat a program 
koordinációjában és lebonyolításában 
segít majd. A jelentkezés és az átvétel 
részleteiről, helyéről várhatóan szep-
temberben adnak tájékoztatást.
Zárt ülésen döntött a közgyűlés 
arról, hogy elindulhat a Móri út első 
ütemének a felújítása – ez a Zichy li-
get és a felsővárosi templom közötti 
szakasz teljes, közművekkel együtt 
történő felújítását jelenti.
„A becsült érték alatti ajánlatok érkeztek 
a Móri út felújítására, így remélhetőleg 
bővíteni lehet majd az első ütem műszaki 
tartalmát. Vizsgáljuk a körforgalom 
kialakításának lehetőségét a Szent Vendel 
utcánál.” – emelte ki Cser-Palkovics 
András a rendkívüli közgyűlés után.

A rezsitámogatási program keretében 2022. szeptember 1től 2023. február 28ig 
adhat támogatást a város
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A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbí
zásából elkezdődik a 13-as és a 81-es főutak 
gyorsforgalmi úttá építésének környezeti hatás
vizsgálati eljárása – adta hírül közösségi oldalán 
Czunyiné Bertalan Judit Komárom-Esztergom 
megyei országgyűlési képviselő.

Az M81-es gyorsforgalmi út tervezése 
2020 augusztusában kezdődött: a 
tervek szerint a négysávos út az új 
komáromi Duna-hídtól az M1-es és az 
M7-es érintésével teremt kapcsolatot 
a majdani M8-as autóúttal. Az új út 
a 13-as és 81-es főutak négysávosra 
bővítését követően vezetne az M7-es 
új, negyedik fehérvári csomópontjáig, 
onnan pedig a 63-as főút bővítése a 
terv Sárbogárdig. Utóbbi esetében a 
tanulmánytervek vizsgálják egy új, 
önálló nyomvonal lehetőségét is.
2019 áprilisában született meg a kor-
mánydöntés az út fejlesztéséről, egy 
évre rá pedig aláírták a szerződéseket 

Fontos változás jön a 
gépjárművezető-képzésben

Előkészítő munkák a 81-es út 
bővítésére

Jövőre már szimulátor segítségével is képez
hetik a tanulóvezetőket, az elszámolás pedig 
percalapú lesz.

A jövő évtől már szimulátoron is 
vehetnek órákat a tanulóvezetők 
egy augusztus elején megjelent 
rendeletmódosítás alapján. A 
Technológiai és Ipari Miniszté-
rium szerint a szimulátor csak 
választható, beszerzési költsége 
megegyezik egy oktatóautó árával, 
a fenntartása ugyanakkor jóval ol-
csóbb. További újdonság, hogy az 
oktatásra fordított idő elszámolása 
már percalapú lesz.
Sáfrán András iskolavezető nincs 
jó véleménnyel az augusztus elején 
megjelent rendeletről, miszerint 

A projektben mintegy százhúsz kilométeres északdél irányú közlekedési folyosó jön létre a 
Dunántúlon, a már meglévő utak bővítése által
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Jó lenne egy kicsit lazítani, ám ezekben a hetekben erre lesz a 
legkevésbé lehetőséged, hiszen a családtagjaidnak folyton szükségük 
lesz rád. Kissé elkényeztetted a szeretteidet, így most döbbensz rá, 
hogy folyton csak adsz, anélkül, hogy bárki is megkérdezné, nincs-e 
szükséged segítségre. Ideje ezen változtatni! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Meglehetősen aktív vagy ebben az időszakban. Az egészségi 
állapotodra azonban nagyobb figyelmet kellene fordítanod! 
Betegség nem fenyeget, de kisebb panaszokkal lehet, hogy 
szembe kell nézned. Figyelj oda a táplálkozásodra, és mozogj 
minél többet! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Általános közérzeted kifejezetten jó. Energikus és ötletgazdag idő-
szak veszi kezdetét. Amennyiben a vállalkozói szférában dolgozol, 
elérkezettnek látszik az idő a cselekvésre! Több ötleted is megvalósí-
tásra vár. Amibe most belefogsz, azt sikerre is viszed! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Semmi kedved a munkához, inkább pihennél egy kicsit, mert 
úgy érzed, az elmúlt hónapok túlságosan sokat kivettek belőled. 
Amennyiben teheted, vegyél ki szabadságot és lazíts, különben egyre 
kedvetlenebbül teszed a dolgodat, ez pedig előbb-utóbb a munkád 
rovására fog menni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Kisebb feszültség vesz körül, melynek oka a múlt héten feltor-
lódott intézendők sora. Ne halogasd későbbre a feladatokat! 
Pénzügyi döntéseknél figyelj a részletekre, nehogy pórulj 
járj! Ha ingatlan vásárlásán töröd a fejedet, akkor kérd ki egy 
szakember véleményét! 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az eddigi elképzeléseid letisztulnak, képes leszel a sorok mögé látni. 
Ehhez csak annyit kell tenned, hogy lecsendesíted az elmédet. Nem 
kell nagy dolgokra gondolni és a világból kifutni! Elég, ha esténként 
egy jó könyvet veszel a kezedbe, és elmélyedsz a történetben! 

2022. aug. 25.– aug. 31.
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Kezdődik a környezeti hatásvizsgálatjövőre a forgalomban töltött 
órák egy részét szimulátorral is 
kiválthatják a tanulók. A fehér-
vári szakember szerint a jelenlegi 
kötelező óraszám sem mindig 
elégséges. Tény ugyanakkor, hogy 
a szimulátorok segítségével olyan 
válságszituációkkal is szembesül-
hetnek a tanulóvezetők, amelyek 
próbára teszik és fejlesztik a gyors 
reagálókészséget.
A rendelet értelmében a jövő év 
elejétől kötelező lesz az elméleti, 
illetve a vezetéssel töltött gyakor-
lati órák részletes, elektronikus 
nyilvántartása, így az autósisko-
láknak igazolniuk kell a közleke-
dési hatóságnál, hogy a tanulók 
valóban részt vettek a képzésen.

a tanulmányterv és a környezeti hatás-
vizsgálati dokumentáció elkészítésére 
a Komárom és Székesfehérvár, vala-
mint a Székesfehérvár és Sárbogárd 
közötti szakaszokra.
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője szerint 
az új út a város gazdasági életben 
betöltött régiós vezető szerepét tovább 
erősíti, illetve a majdani fejlesztéssel a 
település negyedik autópálya-lehajtója 
is elkészülhet az M7-esen, ezzel csök-
kentve a harmadik lejárónál folyama-
tos torlódásokat és balesetveszélyt.
Ezen okok miatt a fehérvári városveze-
tésnek is régi vágya a 81-es út fejlesz-
tése, amely ütemterv szerint halad, 
és nemsokára az előkészítő, tervezői 
munkák is befejeződnek. A környezeti 
hatásvizsgálati eljárás eredményeként 
a benyújtott környezeti hatástanul-
mány alapján hamarosan környezet-
védelmi engedélyt kap az út építése.

ÉRTÉKEK, HELYBEN.
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Részletes program és bővebb információ: 
fehervariprogram.hu

A nagyszabású börze augusztus 27én, szom-
baton 10 és 18 óra között, míg augusztus 28án, 
vasárnap 9 és 15 óra között várja a látogatókat a 
művelődési házban, a vasútállomással szemben

A nagy sikerű operettkoktél előadását a 
tervezett augusztus 28a helyett egy nappal 
később, augusztus 29-én tartják meg a Gorsi
um Régészeti Park Hadrianus Színpadán.

Mi is kell egy felejthetetlen esté-
hez? Bor, mámor, szerelem? Igen! 
Pillantsanak be egy kis vidéki fogadó 
életébe, ahol senki nem az, akinek 
látszik! A kiszolgálás csapnivaló, 
ám a hangulat annál vérpezsdítőbb. 
Vajon hogy alakul a zeneszerző és a 
primadonna szerelme? Felbolygat-
hatja-e a gazdag földbirtokosnő az 

A székesfehérvári nyári programok zárásaként 
augusztus 26án, 27én és 28án rende
zik meg az Aranybulla Művészeti Napokat 
az Öreghegyi Közösségi Házban és annak 
kertjében.

A programsorozat előestéjén, csü-
törtökön izgalmas filmet vetít a 
Barátság mozi kertmozija. Pénte-
ken Kiszely Krisztián fotóiból nyí-
lik kiállítás, majd Barabás Lőrinc 
koncertjére kerül sor. Szombaton 
Szőcs Henrik zongoraművész 
vetítéssel egybekötött koncertje 
ígér tartalmas kikapcsolódást, 
vasárnap pedig a Peet Project 
fellépésére várják a közönséget.
Több mint húsz éve az Öreghegyi 
Közösségi Ház egykori igazgatója, 
Tóth István ötlete nyomán született 
meg az Aranybulla Művészeti Na-
pok programjának ötlete. A nagy 
múltú rendezvényen hagyományo-
san kiállítás nyílik, és az ingyenes 
koncerteken jó zenéket hallhat a 
közönség. Idén mindezekhez még 
vetítés is kapcsolódik!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Terveid ígéretesnek bizonyulnak rövid és hosszú távon egyaránt. A 
meggyőzőképességed folyamatosan növekszik. A héten kollégáid 
kikérik a véleményedet egy olyan témában, ami hosszú távon meg-
határozza a cég mindennapjait. Fontold meg a választ alaposan!
  

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A munkahelyeden most is egy lépéssel a többiek előtt jársz. 
Előnyös szerződések lehetőségei adódnak a hét közepén. Sikerül 
egy ügyet, ami most a legfontosabb számodra, jó irányba terelni. 
Otthon a hét csipkelődős hangulatban telik, ami kiválthat a párod 
és közted némi átmeneti nézeteltérést. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Szembe tudsz nézni az esetleges provokációkkal, és föléjük is 
tudsz kerekedni. Várhatóan egy fontos tárgyalás szakítja meg a 
rutinfeladatokat, amit sikeresen le is tudsz bonyolítani. A hétvége jól 
megérdemelt kikapcsolódást ígér.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy kicsit borúsabb a hangulatod mostanság, de nyugalom, a valóság 
messze nem ennyire tragikus! Pár nap múlva már optimistábban 
látod a dolgokat! A párkapcsolatodban felmerülhetnek kisebb feszült-
ségek, melyekre tanácsos bölcsen reagálni!

 Bak 12. 21. – 1. 20.

Ez a hét kifejezetten kedvezőnek ígérkezik a felmerülő gondok 
megbeszélésére vagy egy ennél sokkal kellemesebb szabadtéri 
kikapcsolódásra! Mint mindig, most is lépéselőnyben vagy a kol-
légáiddal szemben. Egyszerűen nem tudnak újat mondani neked. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A környezeted csendben csodálja határtalan nyugalmadat és a 
meggyőződésedért való kiállást. Nagyon jó hatással vannak rád az 
elismerések, melyekben ezen a héten nem szenvedsz hiányt! A nyári 
leárazások ugyan kecsegtetőek, de ne dőlj be a hirdetéseknek, most 
inkább próbálj meg spórolni!   

Ismét megrendezik a Palacsintapénteket a 
Vízivárosban. Augusztus 26-án 10 és 14 óra 
között szeretettel várják a gyerekeket és a fel
nőtteket a Budai út 64. szám alatti LISZI-iroda 
előtt kialakított sátorban. A nyárbúcsúztató, 
vidám sulikezdő programon többek között 
kakaós, fahéjas és lekváros palacsintával 
kínálják a résztvevőket.

Horváth Miklósné önkormányzati 
képviselő lapunknak elmondta: a 
nyarat követően a gyerekek óvodá-
ba, iskolába mennek, ami köteles-
ség a számukra. A szeretettel teli 
Palacsintapéntekkel igyekeznek 
jó kedvet teremteni, megédesíteni 
augusztus utolsó péntekét.

Díszes papagájok, egzóták, pintyfélék, kanárik 
és egyéb kisállatok sokasága lesz látható 
augusztus 2728án, szombaton és vasárnap a 
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban. A 
Díszmadárbarátok Székesfehérvári Egyesületé
nek éves kiállításán hagyományosan helyszíni 
rajzversenyt is szerveznek, a fődíj kategórián-
ként egy-egy papagáj lesz.

Az egyesület éves börzéjén és vásárán 
huszonöt kiállító négyszázötven 
madarát mutatják be, képviselve négy 
földrész – Amerika, Afrika, Ázsia és 
Ausztrália – madárvilágát. Látha-
tunk többek között kicsi, közepes és 
nagyméretű papagájokat, egzótákat, 
pintyféléket, valamint alak- és színka-
nárikat, de lesznek más kisállatok is.
A XXVII. Díszmadár-kiállításon hely-
színi rajzversenyt is szerveznek négy 
és tizennégy év közötti gyerekeknek 
három kategóriában. Az alkotásokat 
Várkonyi Gábor festőművész, a tárlat 
támogatója bírálja el, és kategóri-
ánként papagájjal jutalmazzák a 
legszebb rajzokat. Az alkotáshoz a 
szervezők biztosítják az eszközöket.

Három éve hagyományteremtő szándékkal indult el a Palacsintapéntek. Tavaly már több mint 
nyolcszáz darab fogyott a közkedvelt finomságból.
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 Kultúra 

Kertmozi, kiállítás és 
koncertek Öreghegyen

 Színház 

Más időpontban a 
Bor, mámor, szerelem!

 Nyárbúcsúztató 

Tekerve vagy hajtva?
 Kiállítás 

Díszmadár-kiállítás a 
VOKE-ban

Újra itt a Palacsintapéntek!
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A LISZI Budai úti irodája elé 
felállított sátorba várják a vízivá-
rosiakat és mindenki mást, akinek 
kedve van a finomsághoz. 
„A helyszínen sütjük, tekerjük, 
hajtogatjuk a palacsintát, és élvezni 
fogjuk a csacsogással, vidámsággal teli 
napot!” – fogalmazott a képviselő.
Az ötletgazda, Pisch Norbert, az 
ART Kulturális Egyesület elnöke 
hozzátette: a legnépszerűbb mindig 
a kakaós palacsinta, de sokan 
szeretik a fahéjasat, így mindkettő 
lesz ezúttal is. A lekvárosnak pedig 
többféle változatával is készülnek. 
A palacsintát a helyszínen sütik, és 
kívánság szerint töltik meg.

eltitkolt házasok életét? A főszakács 
el tud készíteni egy rántottát? Na és 
ki az a Kőváry? Minden kiderül, és 
míg a szálak bogozódnak, a legna-
gyobb operettslágerek csendülnek 
fel a művészek előadásában, akik 
rendhagyó módon nemcsak a szín-
padon komédiáznak, hanem a nézők 
széksorai között is.
Szereplők: Füredi Nikolett, Váradi 
Eszter Sára, Závodszky Noémi, Buch 
Tibor, Juhász Illés, Keller János, 
Tűzkő Sándor, Horváth Elemér és 
Horváth Péter.
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Névszponzor és erősítés
soMos zoltánsoMos zoltán

Nagy feladatokra készülnek a fehérvári 
röplabdázók: a MÁV Előre női csapatánál új 
szponzort jelentettek be, és javában zajlik a 
keret megerősítése, miközben számítanak a 
fiatal magyar játékosokra is.

Az ST Solar és a MÁV Előre Sport 
Club névadó támogatói megállapo-
dást kötött egymással. Ennek ér-
telmében a 2022/2023-as idényre 
készülő női röplabdacsapat MÁV 
Előre SC-ST Solar néven szerepel 
majd az Extraligában és a Magyar 
Kupában egyaránt.
A klub az elmúlt napokban sorra 
jelentette be igazolásait. Újra a 
MÁV Előre színeiben röplabdázik 

A lett válogatott Elvita Dolotva legutóbb Finnországban játszott
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HORVÁTH SÍRKŐ
AKCIÓS KÉTSZEMÉLYES GRÁNIT SÍREMLÉKEK

KOMPLETTEN

Időpont egyeztetésért hívja az alábbi telefonszámokat:
22/200-363, 20/9756-229, 20/325-3391

550.000 Ft helyett 530.000 Ft- ért,
amennyiben síremlékét 

szeptember 8. és 15.-e között rendeli meg! 
ELŐLEG NÉLÜL, 10 ÉV GARANCIÁVAL!

 Horváth Sírkő

SZEPTEMBER 1-TŐL VÁLTOZIK A 
SZÉPHŐ ZRT. SZEMÉLYES 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK 
NYITVATARTÁSA

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, 
HOGY TÁRSASÁGUNKNÁL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS  

SZEPTEMBER 1-TŐL  AZ ALÁBBIAK SZERINT MÓDOSUL:

HÉTFŐ: 7:30 -TÓL 12:00-IG
KEDD: ZÁRVA TART

SZERDA: 7:00-TÓL 19:00-IG
CSÜTÖRTÖK: ZÁRVA TART
PÉNTEK: 7:30 -TÓL 12:00-IG

A SZÉPHŐ Zrt. a (22) 541-300-as telefonszámon áll a tisztelt Ügyfelek 
rendelkezésére. A telefonos ügyfélszolgálat elérhetősége munkaidőben:

Hétfőn, kedden és csütörtökön: 7.30-12.00 óráig, valamint 12.30-15.30 óráig
Szerdán: 7.00-19.00 óráig
Pénteken: 7.30-12.00 óráig

A telefonos ügyfélfogadáson túl elérhető a SZÉPHŐ Zrt. 
internetes ügyfélszolgálati rendszere.

A díjfizetők belépéséhez egy rövid regisztráció szükséges a 
https://ugyfelszolgalat.szepho.hu/dijfizeto oldalon, ami után elérhetővé válik a 

személyre szabott felhasználói profil.

a tizennyolc éves Szabó Lilianna. 
A klub saját nevelésű játékosa 
2019-ben igazolt el a Királyok 
Városából, a következő idényben 
azonban ismét magára öltheti a 
fehérvári csapat szerelését.
Külföldről is érkezik erősítés: a hu-
szonöt éves, 185 centi magas kana-
dai Haley Gilfillan az angliai Dur-
ham University csapatától igazolt 
városunkba. A lett korosztályos és 
felnőttválogatott Elvita Dolotova is 
az Extraliga-újonc női csapatánál 
tölti a következő idényt, akárcsak 
a többszörös román és magyar baj-
nok strandröplabdázó, a teremben 
is jeleskedő, Bajnokok Ligája- 
tapasztalattal rendelkező négyesü-
tő, Vajda Beáta.

Négyet ütött a Volán

Szlovéniában találkozott osztrák ellenfelével a 
fehérvári hokicsapat, és győzelemmel hangolt 
a hamarosan kezdődő szezonra.

Lejátszotta első felkészülési mér-
kőzését a Hydro Fehérvár AV19. 
Az osztrák rekordbajnok Klagen-
furttal Mariborban találkoztak a 
fehérváriak, és 4-3-ra nyertek.
„Tudni szerettük volna, hogy az új 
játékosok hogy illeszkednek be a 
csapatba – ez volt a találkozó fő célja. 
Különösen tetszett Horváth Dominik, 
a kapusunk teljesítménye, jó tudni, 
hogy ilyen játékra képes! Minden 
játékos nagyon várta ezt a mérkőzést, 

Ez még csak edzőmeccs volt, de mindig jó érzés legyőzni a Klagenfurtot!
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hiszen már két hete együtt készülünk. 
Itt volt az ideje, hogy játsszunk, hogy 
mérkőzéshelyzetben próbáljuk ki a 
tanultakat!” – értékelt Kevin Cons-
tantine vezetőedző.
A fehérvári gólszerzők között ott 
volt az újonnan igazolt Findlay, va-
lamint a visszatérő Vértes Nátán is. 
Rajtuk kívül Rétfalvi és Kuralt talált 
be. Erre a találkozóra több rutinos 
játékos pihenőt kapott, Campbell 
pedig térdsérülés miatt hiányzott.
A programban még egy edzőmeccs 
szerepel: augusztus huszonhetedi-
kén a HK Olimpija lesz az ellenfél. 
Szeptember első napján pedig jön 
a Bajnokok Ligája-nyitány, itthon a 
Zürich Lions ellen!
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