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Új vezetés a fehérvári szakképzésben

Szerdán megszólalnak a szirénák
A külső védelmi tervet gyakorolják

Székesfehérvár külső védelmi tervének 
részleges gyakorlására kerül sor szeptember 
másodikán, szerdán délelőtt. Ekkor a városba 
telepített lakossági tájékoztató szirénák 
kétszer is megszólalnak. A riasztás lakossági 
intézkedést nem igényel. A délelőtt folyamán 
az oktatási intézményekben tűzriadó-gyakor-
latot hajtanak végre.

A lakosság védelme érdekében 
külső védelmi terv készítésére 
és gyakoroltatására kötelezet-
tek azok a települések, amelyek 
vonzáskörzetében úgynevezett 
felső küszöbértékű – veszélyes 
anyagokkal foglalkozó – üzem 
működik. Székesfehérvár is 
rendelkezik külső védelmi 
tervvel, amelyet az esetleges 
vészhelyzetek könnyebb fel-
számolása érdekében évente 
részlegesen, háromévente pe-

Választókerületi
programok

Felsőváros

Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati 
képviselője a Királykút Emlék-
házban várja szeptember 3-án, 
csütörtökön 17 órától a város-
részben élőket.
Földi Zoltán a Mikszáth Kálmán 
utca 25. szám alatti épület eme-
letén található irodájában 19 
óráig tartja fogadóóráját.

Elismerések Jörg Vollmernek

A látogatás kiemelt eseményeként 
a német vezérezredes a Magyar 
Érdemrend Középkeresztje kitüntetést 
vehette át Benkő Tibor honvédelmi 
minisztertől a magyar-német katonai 
kapcsolatok kialakításában és megerő-
sítésében vállalt kiemelkedő szerepe 
elismeréseként. Ezt követően Korom 
Ferenc vezérezredes Székesfehérváron, 
az Alba Regia Laktanyában tartott 
állománygyűlésen Partnerség érdem-
jellel ismerte el Vollmer tábornok 
kiemelkedő tevékenységét, amelyet 
a Német Szárazföldi Erők parancsno-
kaként a közös feladatok végrehajtása 
érdekében végzett.

A szirénák megszólalása ezekben az időpontokban csak a rendszer próbája, a lakos-
ságnak semmilyen teendője nincs. A gyakorlat közös biztonságunkat szolgálja.

A haderőfejlesztésről és a magyar missziókról tárgyaltak

Lecsófesztivál:
visszatérítik a díjakat

Gáspár péter

A honvédség vezérkari főnöke meghívására 
Magyarországra látogatott Jörg Vollmer 
vezérezredes, a NATO brunssumi Szövetséges 
Összhaderőnemi Parancsnokságának pa-
rancsnoka. A találkozón egyebek mellett szó 
esett Magyarország missziós szerepválla-
lásairól és a Székesfehérváron megvalósuló 
Közép-európai Többnemzeti Hadosztály- 
parancsnokság helyzetéről.

„Tájékoztattam vezérezredes urat ar-
ról, hogy a keretnemzetként ugyan-
csak szolgálatot ellátó Horvátország 
részéről megérkezett az első csoport, 
élén a parancsnokkal, és megkezdték 
az együttes tevékenységet a magyar 
katonákkal.” – mondta el a talál-
kozóról Korom Ferenc, a Magyar 
Honvédség vezérkari főnöke.
A Székesfehérvárra települő 
Közép-európai Többnemzeti 
Hadosztály-parancsnokság 
(MND-C) helyzetéről szólva a 
vezérezredes elmondta, hogy a 
Kárpát-medence körüli régióban 
a megerősítés és a hátországi mű-
veletek koordinálására, a kollek-
tív védelmi illetve válságkezelési 
NATO-feladatokra nincs állandó 
szövetségi parancsnokság. E 
hiány megszüntetésére a magyar 
kormány régiós partnereivel 
együtt Közép-európai Többnem-
zeti Hadosztály-parancsnokság 
és a későbbiekben a parancs-
nokság vezetése alatt egy teljes 
hadosztály létrehozását határozta 
el. 2020. augusztus elsejétől 
Denis Tretinjak vezérőrnagy 
látja el a parancsnoki beosztást, 

A járványügyi helyzetre való tekintettel idén 
elmarad a Lecsófőző vigasság. Azoknak, 
akik személyesen – készpénzzel vagy 
bankkártyával – fizették be a részvételi 
díjat, a szeptember kilencedikéig működő 
„Lecsópénztárban” térítik vissza a befizetett 
összegeket.
A visszatérítést a Művészetek Házában, a 
Barátság mozi előterében hétfői napokon 8 
és 18 óra, szerdánként pedig 10 és 14 óra kö-
zött lehet igényelni. Azokkal, akik az online 
bankkártyás fizetést (SimplePay) választot-
ták, folyamatosan veszik fel a kapcsolatot 
e-mailben a Fehérvári Programszervező Kft. 
munkatársai, és visszautalják a kezelési 
költséggel csökkentett részvételi díjat.

A város önkormányzata a megújult vezetés rendelkezésére áll, hogy a szakképzés tovább 
erősödhessen – fogalmazott Mészáros Attila alpolgármester

rinG Júlia

Nemcsak új nevet kaptak a Székesfehérvári 
Szakképzési Centrum tagintézményei, de egyes 
iskolák élére is új vezetők kerültek, illetve a 
szervezetet irányító munkacsoport is átalakult.

A Széchenyi István Műszaki Tech-
nikum élére Horváth Lajos Zoltán 
került, aki egy éve már megbízott 
igazgatóként dolgozott az intéz-
ményben. A Váci Mihály Techni-
kum, Szakképző Iskola és Kollégi-
um igazgatója Némethné Erki Tímea 
lett, a Jáky József Technikum 
vezetői posztját pedig mostantól 
Oroszné Stefánkó Éva tölti be.
Ezzel egyidőben a szakképzési 

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

dig teljes körűen gyakorolnak a 
szakemberek.
Székesfehérvár külső védelmi 
tervének 2020. évi részleges 
gyakorlása a közreműködő 
szervezetek számára szervezett 
eligazítással kezdődik, majd bel-
ső tűzvédelmi gyakorlatra kerül 
sor egy fehérvári töltőüzemben. 
Ezen a napon 10.40-kor a város 
általános és középiskoláiban 
valamint a felsőoktatási intéz-
ményekben tűzriadó-gyakorlatot 
tartanak.
Napközben kétszer, 10.50-kor és 
11.40-kor szólalnak meg város- 
szerte a lakossági tájékoztató 
szirénák. Az első jelzésnél egy 
szöveges tájékoztatót hallhatunk, 
ezután következik a katasztrófa- 
riadó szirénajele, ami egy 120  
másodpercig tartó, váltakozó 

hangmagasságú, folyamatos 
szirénahang. A gyakorlat végén 
hangzik el a második szöveges 
tájékoztató a gyakorlat befejezésé-
ről, majd a veszély elmúltát jelző 
szirénajel hallható, ami kétszer 
egymás után megismételt, har-
minc másodpercig tartó, egyenle-
tes hangmagasságú szirénahang, 
a jelzések között harminc másod-
perces szünettel.

centrum élén is változtak a beosz-
tások. Dominó Csaba a kancellári 
státuszt visszaadva tanácsadó 
kancellári címet kapott, a helyére 
lépő, korábban főigazgatóként 
tevékenykedő Kulcsár Szilvia 
munkáját fogja segíteni a jövőben. 
A Vörösmarty éléről pedig Szépné 
Holczer Piroska került a főigazga-
tói székbe.
A sajtótájékoztatón jelen lévő 
Mészáros Attila alpolgármester 
megköszönte a szakképzési cent-
rum vezetőinek és dolgozóinak 
eddigi munkáját,  és kiemelte az 
iskolák és az önkormányzat által 
fenntartott intézmények közötti 
együttműködés fontosságát.
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aki egy hete járt bemutatkozó 
látogatáson a Magyar Honvédség 
parancsnokánál. Magyarország 
célja, hogy ez a szervezet valóban 
többnemzeti parancsnoksággá 
váljék.
Korom Ferenc szólt a Honvédel-
mi és Haderőfejlesztési Program-
ról is. A 2015-ben megkezdett 
haderőfejlesztés célja, hogy a 
Magyar Honvédséget a múltból 
átvezesse a jövőbe, az eszközö-
ket a technológia más szintjén 
álló eszközparkra cserélje. Az 
eszközök az elkövetkező évek 
során a meghatározott beszerzési 
rendnek megfelelően kerülnek 
a Magyar Honvédség kezelésébe 
– azok beérkezéséig a legfonto-
sabb a feltételek megteremtése: 
a kezelőállomány kiválasztása, 
kiképzésük mihamarabbi meg-
kezdése.
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Indul az egyeztetés a távolsági buszokról

A több mint nyolcvan éve épült Balatoni úti felüljáró a város egyik legnagyobb forgalmat 
lebonyolító útszakasza. A felújítás július tizenharmadikán kezdődött, és augusztus huszon- 
hetedikén teljeskörűen befejeződik. A város az új távolságibusz-menetrend bevezetésének elhalasztását kérte

németh Krisztián pál loránd

Már az utolsó simításokat végzi a kivitelező 
a Balatoni úti felüljárón. A munka dandárja a 
múlt hét közepére lezajlott, így az autósok már 
birtokba vehették az útszakaszt. 

Bár a kivitelező még az utolsó 
simításokat végzi, autóval már 
jóval a tervezett határidő előtt, a 
múlt hét közepe óta járható a Ba-
latoni úti felüljáró. Így nagyrészt 
megszűnt a terelőútvonalakon a 
torlódás, és a helyi és helyközi 

„A fehérvári utazók számára legfontosabb 
járatok tekintetében kívánok javaslatot tenni. 
Megköszönöm, ha megosztják velem ezzel 
kapcsolatos ötleteiket, tapasztalataikat!” – 
írta közösségi oldalán kedden kora délután 
Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési 
képviselője.

A Volánbusz Zrt. augusztus tizedi-
kén tette közzé, hogy a Budapest és 
Székesfehérvár között közlekedő 
autóbuszjáratok többsége augusztus 
huszadikán megszűnik. A döntés 
nemcsak a fehérvári utazóközönsé-
get érte váratlanul, de Cser-Palkovics 
András polgármester is a menet-
rend-átalakítás elhalasztását kérte az 
illetékes minisztériumoktól.
Vargha Tamás közösségi oldalán 
kedden kora délután jelent meg a 
hír, mely szerint napokon belül sor 
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Autóval már járható a Balatoni úti felüljáró

Hamarosan kezdődhet a Móri út felújítása
Jövőre megkezdődhet a Móri út több 
mint hatszáz méteres első szakaszának 
teljes felújítása. Többek között erről 
is dönt pénteken a város közgyűlése. A 
régóta várt beruházás első üteme a déli 
összekötőút közbeszerzési eljárása során 
megtakarított pályázati pénz átcsoporto-
sításával valósulhat meg.

A fejlesztési szakasz a Dózsa 
György út 3-tól a Móri út 42-ig 
tart. Az érintett útszakaszon a 
teljes keresztmetszetet érin-
tő rekonstrukció keretében 
felújításra kerül az út- és a 
járdaburkolat – a szükséges 
helyeken teljes alépítménycse-
rével – illetve a járda esetében 
a csapadékvíz-elvezetés is. A 
beruházás keretében új körfor-
galmi csomópont épül a Zichy 
liget és a Móri út csatlakozásá-
ban. Újdonság továbbá, hogy 
az út egyik oldalán kerékpárút 
kerül majd kialakításra, így a 
Móri úton a későbbiekben csak 
az egyik irányban lesz parkolási 
lehetőség. Az érintett szakaszon 
a közvilágítás átépítésére vala-
mint az ivóvíz- és szennyvíz- 
vezeték teljes rekonstrukciójá- 
ra is sor kerül – tudtuk meg 
Cser-Palkovics András polgár-
mester, Vargha Tamás ország- 
gyűlési képviselő, Földi Zoltán, 
Felsőváros önkormányzati kép-
viselője és Nagy Zsolt, a Közle-
kedési Iroda vezetője szerdai, 
helyszíni sajtótájékoztatóján.
A felújítás kapcsán Földi Zoltán 
a felsővárosiak nevében köszö-
netet mondott a polgármester-

Ideiglenes forgalomkorlátozás a Homok soron

Biztonságos épületben indul a tanév 
a Kossuth iskolában

Befejeződött a Homok sor 5. és 36. számú 
ingatlanok között az ivóvízvezeték-beköté-
sek cseréje: a felújítás következő fázisában 
az útburkolati és a szegélyépítési munkák 
kezdődnek meg. Eközben forgalomkorláto-
zásokra lehet számítani.

A hatékony és gyors kivitelezés 
érdekében szeptember 4-ig lezár-
ják az adott szakaszt az átmenő-
forgalom elől. A közlekedést kor-

A tervezett időpontra, az őszi is-
kolakezdésre elkészültek a felújí-
tási munkálatokkal a Kossuth Lajos 
Általános Iskolában. A statikailag 
megerősített épületben biztonságos 
körülmények között kezdődhet meg az 
új tanév.

A takarítást és fertőtlenítést 
követően minden osztály 
visszaköltözhet a saját tan-
termébe szeptember elsejétől 
– hangzott el azon a szerdai 
helyszíni bejáráson, amelyen 
részt vett Cser-Palkovics 
András polgármester, Török 
Szabolcs, a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ vezetője 
valamint Öreghegy önkor-
mányzati képviselői, Östör 
Annamária és Horváth Mik-
lós Csaba.
A Kossuth Lajos Általános 
Iskola rendszeres ellenőrzé-

látozó építések reggel 7 és 16.30 
között zajlanak, ami érintheti az 
ott lakók gépkocsi-közlekedését 
is. Az aszfaltburkolatot szeptem-
ber 3-án és 4-én építik: ezeken 
a napokon teljes lezárás lesz az 
adott szakaszon. A munkálatok 
idején az érintett területre senki 
nem hajthat be, a lakóingatlano-
kat kizárólag gyalogosan lehet 
elérni.

se során ez év elején prob-
lémákat tártak fel az épület 
régi szárnyában található 
légópince támasztékaiban. A 
tankerület emiatt az épület- 
részről részletes statikai 
vizsgálatot kért, amely ki-
mutatta, hogy a támasztékok 
elhasználódtak, mielőbbi cse-
rére szorulnak. Február köze-
pén lezárták a régi épület- 
részt, és az érintett osztá-
lyok ideiglenesen az iskola 
biztonságos szárnyában lévő 
osztálytermekbe költöztek. 
Itt zajlott a tanítás egészen 
március 13-ig, amikor a 
koronavírus-járvány miatt 
digitális tanrendre tértek át 
az intézmények.
A felújítás elkészült, így az is-
kola tanulói a jövő héten újra 
birtokba vehetik megszokott 
tantermeiket.     (Forrás: ÖKK)

kerül a Székesfehérvár és Budapest 
közötti autóbuszjáratok ügyében 
általa kezdeményezett szaktárcai 
megbeszélésre. Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője a fehér-
vári utazók számára legfontosabb 
járatok ügyében kíván javaslatot 
tenni, éppen ezért megköszöni, ha 
megosztják vele az ezzel kapcsolatos 
ötleteket, tapasztalatokat.
„A hozzám kommentekben vagy más 
úton eljuttatott – az új buszmenetren-
det egyértelműen elutasító – fehérvári 
véleményeket levélben továbbítottam 
a szakminisztériumok képviselőinek, 
Székesfehérvár országgyűlési képviselő-
je pedig személyesen is megteszi ezt. 
Kérem, hogy országgyűlési képviselő úr 
munkáját és tárgyalását segítsék azzal, 
hogy véleményüket, meglátásaikat szá-
mára is eljuttatják!” – reagált Vargha 
Tamás bejelentésére Cser-Palkovics 
András polgármester.

buszok útvonalai, megállói is 
„visszaálltak” az állandó menet-
rend szerint. Ezzel egyidőben 
megkezdték a gyalogoskorlátok 
telepítését a járdaszakaszoknál, 
így amíg ez a munkafázis nem fe-
jeződik be, a felüljárón nem lehet 
gyalogosan közlekedni, a járdát 
továbbra is vasbeton elemekkel 
zárják le.
A Balatoni út megnyitásával együtt 
lezárják a Batthyány utcai átkötést, 
és visszaáll az eredeti forgalmi rend 
a vasúti átjárónál.

nek és az országgyűlési képvi-
selőnek. Mint megfogalmazta: 
az elmúlt évek alatt számos 
lakossági fórum témája volt a 
Móri út rekonstrukciója, ame-
lyet a helyiek érthető módon 
sürgettek.
Cser-Palkovics András elmond-
ta azt is, hogy a Móri út felújí-
tása itt nem áll meg: a kiviteli 
terveket a teljes útszakaszra 
elkészíti a város, és keresik a 
megfelelő pályázati forrást a 
továbblépéshez.
Nagy Zsolt lapunknak elmond-
ta, hogy a pénteki közgyűlési 
előterjesztésben egy összesen 
642 méter hosszúságú I/A. 
szakasz szerepel, de egy több 
mint 300 méteres I/B. szakasz 
is meg van jelölve: „Erre a rövid 
szakaszra igen magas összeget 
hagytunk, ugyanis a beruházást 
a közműépítés drágítja meg. Pont 
azért tettük az I/A. és I/B. meg- 
különböztetést, mert a 642 méteres 
szakasz biztosan belefér a költség-
vetésbe, és amennyibben a közmű-
építések engedik, lehetőségünk lesz 
egy további, a Szent Vendel utcai 
körforgalmi csomóponton túlnyúló 
szakasz felújítására is. Az uniós 
pályázat ugyanis hosszabb szaka-
szon való építést is engedélyez.”
Az első ütem helyszíni mun-
kálatai előreláthatólag hét 
hónapot vesznek majd igénybe, 
így 2022-ben a járművek már 
teljesen felújított és modern 
útszakaszon gördülhetnek be a 
városba.

(Forrás: ÖKK)
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Összefogás és szakmai alázat
Átadták a város kitüntetéseit

A díjazottak sokat tettek a koronavírus-járvány megfékezéséért

Cser-Palkovics András ünnepi beszédében köszönetet mondott a város egész közösségének

A megye, a város és a honvédség vezetői megkoszorúzták Szent István emlékművét

VaKler laJos

Szent István napján a Szent István téren 
tartotta ünnepi közgyűlését Székesfehérvár 
önkormányzata: ekkor adták át a városi kitün-
tetéseket. A testület a koronavírus-járvány 
elleni védekezés során Székesfehérvár érdeké-
ben végzett kiemelkedő szakmai teljesítménye 
elismeréseként hét személynek adományozott 
Pro Civitate díjat, továbbá elismerő oklevéllel 
köszönték meg a járvány elleni védekezésben 
részt vevő és példamutató helytállást tanúsító 
személyek, szervezetek, közösségek munkáját.

Augusztus huszadika Székesfehér-
vár számára mindenkor kiemelt 
ünnep, hiszen a város méltókép-
pen őrzi államalapító királyunk 
örökségét. Máig büszkék lehetünk 
arra is, hogy 1938. augusztus 18-án 
a Királyok Városában emelték 
nemzeti ünnepi rangra Szent István 
napját.
Az ünnepi közgyűlésen a kormány, 
Fejér megye és Székesfehérvár 
valamint a történelmi egyházak, a 
fegyveres, rendvédelmi és igaz-
ságügyi szervek képviselői is részt 
vettek.
Ünnepi beszédében napjaink 
történéseit értékelve Cser-Palkovics 
András polgármester hangsúlyozta 
a ma emberének komoly felelőssé-
gét: élni a cselekvés lehetőségével! 
Hiszen e nélkül egyetlen gondolat 
vagy szó sem ér semmit, az embe-
rek számára maradandót csak a 
tettek alkothatnak: „A 2020-as év, 
a világjárvány betörése városunkba 
a tettek, a cselekvés értékét pontosan 
megmutatta. Nem véletlen tehát, hogy 
idén a város közösségének elismerését 
a járvány elleni védekezésben rendít-
hetetlen kitartást tanúsító, nélkülöz-
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hetetlen munkát végző fehérváriak 
vehetik át. Azok, akik munkájukkal 
lehetővé tették, hogy mindannyian – 
százezren egy csapatban – felvehessük 
a küzdelmet a vírussal szemben, akik 
tetteikkel váltak ennek a küzdelemnek 
zászlóvivőivé. Köszönöm, hogy emberi 
és szakmai tartásukkal adtak hitet, 

tudást az elmúlt hónapok kihívásainak 
kezeléséhez! Rajtuk keresztül köszö-
nöm meg minden fehérvárinak az élet 
legkülönbözőbb területein mutatott 
helytállását, az összefogást, amit ebben 
a nehéz időszakban megtapasztalhat-
tam. Nem tudok mást kérni a követ-

kező időszakra sem, mint ugyanezt: 
összefogást és szakmai alázatot!” 
A rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel Székesfehérvár önkormányzata 
idén nem adományozott díszpolgári 
és tiszteletbeli polgári kitüntető 
címeket, de a járvány elleni védeke-
zés során Székesfehérvár érdeké-

ben végzett kiemelkedő szakmai 
teljesítménye elismeréseként hét 
személy vehetett át Pro Civitate 
díjat: Kovács Adrien, Székesfehér-
vár aljegyzője, Mészáros Józsefné, 
a Kossuth Zsuzsanna Szociális 
Intézmény igazgatója, Reszegi Imre 
megyei vezető mentőtiszt, Sárkány 
Ágnes, a Szent György Kórház 
osztályvezető főorvosa, Szomor 
Andrea, a Szent György Kórház 
sürgősségi osztályának főnővére, 
Varga Erika járási tisztifőorvos és 
Zsabka Attila, a Kríziskezelő Köz-
pont vezetője.

A járvány elleni védekezésben részt 
vevő, közreműködő és példamuta-
tó helytállást tanúsító személyek, 
szervezetek, közösségek munká-
jáért Elismerő Oklevéllel mondott 
köszönetet a képviselő-testület.
Az ünnepi közgyűlés végén Simon 
László kormánymegbízott, Molnár 
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke, Cser-Palkovics András pol-
gármester, Tessely Zoltán ország- 
gyűlési képviselő és Mihócza  
Zoltán altábornagy közös koszo-
rúval tisztelegtek államalapító 
királyunk emléke előtt.
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A törékeny gyémánt

Kézai Simon (Mihályi Győző) hitelesen számolt be Kun Erzsé-
bet (Varga Gabriella) meghasonlásáról is

A felnőtté érett királyi pár: Izabella (Ladányi Júlia) és Kun 
László (Sarádi Zsolt)

Kun László felnőttként és gyermekként – Sarádi Zsolt és 
Szikora Ármin János megformálásában

VaKler laJos

Rendhagyó színtéren, az Aranybulla 1222-es kihirdetésének 
helyszínén, a Csúcsos-hegyen idézték meg a koronázási szer-
tartásjáték keretében a tragikus sorsú IV. László uralkodásának 
történetét.

Szikora János rendezésében megélhettük László, 
a törékeny gyémánt elátkozott sorsát, amelyet a 
csillagokba írtak. A tízesztendősen trónra emelt 
László bűnbánó gondolataitól a gyermekkor 
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szörnyűségeit végigkísérő történetet, az eszmélés 
pillanatait, a gátlásokkal küzdő király tragikus 
életét Kézai Simon leírásból ismerhetjük, mely-
nek hiteles előadója ezúttal Mihályi Győző volt.
A IV. (Kun) László szerepét megformáló Sarádi 
Zsolt számára kivételes lehetőség volt meg-
mutatni a fojtó fekete éjszakába vezető utat, a 
keresztényként kunná váló, majd a szent őrzők 
nyomába visszatérni vágyó király vívódásait.
A gyermek Lászlót alakító Szikora Ármin János 
gyermeki bájjal, eredendő tisztasággal láttatta 

a különös kor hétköznapi harcaiban elveszni 
látszó és nehéz körülmények között felnövekvő 
király első, botladozó lépéseit.
Kun Erzsébet, László édesanyja, a félig kun, félig 
keresztény királyi hitves egy olyan ember életének 
kettősségét ábrázolja, aki kellően tudatos, ugyan-
akkor kétségekkel küzdve nem feledi gyökereit.
Varga Lili – Édua, az ízig-vérig kun lány bőrébe 
bújva – egyszerre játékos, figyelmes, izgága, 
mélységeket láttató és gyötrődő szerelmes, aki 
teljes énjét a mának szentelve vállalja a harcot.

Létrejöhet a bazilikatörténeti kiállítótér

Ilyen lesz az Aranybulla-emlékmű megújult környezete

Méltó helyre kerülhetnek az egykori koronázóbazilika kövei az új kiállítótérben

A kormány döntése értelmében már Székes- 
fehérvár rendelkezésére áll az az összesen közel 
2,2 milliárd forint, mely az Árpád-ház-program 
részeként megvalósuló, Az ország bölcsője 
című kiemelt székesfehérvári alprogram első 
szakaszának lezárására fordítható – adta hírül 
Vargha Tamás országgyűlési képviselő, az 
Árpád-ház-program kormánybiztosa közösségi 
oldalán.

A kormányzati támogatásnak 
köszönhetően befejeződhetnek 
az Ideiglenes Bazilikatörténeti 
Kiállítótér és Látogatóközpont ki-
vitelezési munkálatai az egykori 
Köztársaság moziban, és megva-
lósulhat az Aranybulla-emlékmű 
és környezete méltó helyreállí-
tása.

Székesfehérvár még a Szent 
István-emlékévben, 2013-ban kez-
deményezte, hogy méltó módon 
emlékezzünk meg Árpád-házi 
királyainkról. A javaslatot a 
kormány támogatta. A volt Köz-
társaság mozi épületében méltó 
körülmények között helyezik 
majd el az egykori Nagyboldogasz-

szony-bazilika köveit. Ugyancsak 
az Árpád-ház-program keretén 
belül újul meg az Aranybulla-em-
lékmű és környéke.
A kormányhatározat értelmében 
a kiállítótér és a látogatóközpont 
kivitelezési munkálataihoz másfél 
milliárd, az emlékmű és környezete 
helyreállítására pedig hatszázötven-
millió forintot kapott a város.
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A Szent István Király Múzeum gyűjteménye nagy számban őriz Áron Nagy Lajos-alkotásokat, 
főleg festményeket és akvarelleket. Hagyatékának gondozóját, Molnár Dezsőnét régi, baráti 
szálak kötik a festőművészhez és családjához. Ő kezdeményezte az emlékművet, melyet Nagy 
Edit szobrászművész készített el.

Emlék a múltról a jelennek és a jövőnek
Köszönet a Királyi Napok dolgozóinak és résztvevőinek
A megszokottnál szerényebb 
keretek között emlékezett idén 
a város a Szent István király 
ünnepe köré szervezett Királyi 
Napok rendezvénysorozatával. 
Székesfehérvár polgármeste-
re és a város önkormányzata 
köszöni minden szervezőnek és 
a programokon dolgozóknak a 
helytállást, amivel hozzájárultak 
ahhoz, hogy a hagyományos 

Augusztus a királyoké volt

Az élősakk-bemutató az egyik leglátványosabb produkció volt. Idén a szereplők a muhi csata 
történetét elevenítették fel az író-rendező, Matuz János irányításával. Az előadás a száz négy-
zetméteres sakktáblán egy valódi játszma lépéseit követte.

Vásári forgatagból családi piknik lett, de a hagyományőrző játékok nem maradhattak el!
A Királyi Napok rendezvénysorozatának évről évre az egyik meghatározó eleme a Noé-hegyi 
Szent István Borlovagrend és meghívott vendégeinek felvonulása, ami idén sem maradhatott 
el, ahogy a borkóstoló sem

Amellett, hogy 
látványos, a hon-
foglalás kori harci 
öltözet és fegyverek 
nehéz, technikás 
használatát is érzé-
keltette a bemutató. 
A hagyományőrző 
egyesületek a 
középkori vagy még 
régebbi minden-
napokat hozták a 
belvárosba. Gye-
rekek és felnőttek 
körében is igen 
népszerűek voltak.

lászló-takács krisztina

kiss-dáVid renáta

Idén sem maradt el a Királyi Napok rendezvénysorozata, csak egy kicsit szerényebb, kevésbé 
tömeges formában volt jelen Fehérvár terein, utcáin. A Nemzeti Emlékhelyen tárlatvezetés, a 
belvárosban élősakk, az Országalmánál fényjáték, Öreghegyen pedig borlovagok jelezték, hogy a 
koronázóváros idén is ünnepelt.

Áron Nagy Lajosnak állít emléket az a nem 
mindennapi alkotás, melyet pénteken délelőtt 
avattak fel a festőművészről elnevezett téren.

„Komoly, határozott, mégis jókedvű 
embert ismertünk meg személyében.” 
– így jellemezte a művészt Bobory 
Zoltán, a Vörösmarty Társaság 
elnöke. A Munkácsy Mihály-díjas 
Áron Nagy Lajos lokálpatrióta 
személyiség volt, s bár Budapesten 
született, élete nagy részét Szé-
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rendezvények a jelentős ünnep-
körhöz méltó módon, biztonsá-
gosan, a szabályok betartásával 
folyjanak.
Cser-Palkovics András köszöne-
tet mond azoknak a fehérvári-
aknak is, akik bekapcsolódtak 
a programokba, és a rendez-
vénysorozat résztvevőiként 
felejthetetlenné tették a Királyi 
Napokat.

kesfehérváron töltötte, itt alkotott 
maradandót.
„Igazi civilkezdeményezés ez az em-
lékhely, ahogy az is, hogy a Technika 
háza előtti terület egy részét Áron Nagy 
Lajosról nevezzük el. Fontos, hogy ne 
csak egy távolról jól mutató esztétikai 
élményt adjanak nekünk az ilyen alko-
tások, hanem arra késztessenek, hogy 
megálljunk előttük egy pillanatra. Ilyen 
lett az Áron Nagy Lajosnak emléket 
állító alkotás is.” – hangsúlyozta 
Cser-Palkovics András polgármester 
az ünnepélyes avatón.
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SZERVIZ

A kerékpárok szerelmesei a Velencei-tónál találkoztak

Nemcsak régi bicikliket, de autómatuzsálemeket is megcsodálhattunk a tóparti találkozón

A látványos BMX-bemutatók mellett kerékpár-szépségverseny és kerékpárbörze is volt, a 
napot pedig éjszakai kempingbicikli-versennyel zárták

Nem volt két egyforma kerékpár, határokat csak a kerékpárépítők fantáziája szab

lászló-takács krisztina

Idén először rendezték meg a Big Meet találko-
zót és családi kerékpáros napot a Velencei-tó 
partján. A szervezők célja, hogy a tókerülő 
biciklizés mellett egyre több olyan program 
legyen a Velencei-tónál, amely lehetőséget ad 
arra, hogy a kerékpározás szerelmesei találkoz-
hassanak egymással.
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„A tavat nagyon sokan kerülik, és na-
gyon sok olyan rendezvény van, ami 
a tókerüléssel kapcsolatos, ez viszont 
inkább egy baráti találkozó, ahol a régi 
kerékpárok gyűjtői illetve használói 
tudnak találkozni, és nemcsak az inter-
neten beszélni és mutogatni egymás-
nak a fotókat. Itt meg is tekinthetjük 
a bringákat!” – mondta Schettrer 

Zsolt, az esemény egyik szervezője.
A résztvevők rengeteg kerékpárt 
gyűjtöttek össze, két egyformát 
nem lehetett látni. Mind egyedi 
megoldással készült, nem kevés 
utánajárással és munkával.
„Mindenki összevadássza a különböző 
alkatrészeket, és évekig is épülhet egy 
kerékpár, amit ilyenkor elbírálunk a 

szakmai zsűrivel.” – tudtuk meg a 
kerékpár-szépségverseny részleteit 
Zala Péter szervezőtől.
A régi BMX-esek még mindig össze-
tartanak, találkozókat szerveznek, 
de a kerékpárgyűjtés és a régimódi 
biciklizés most újra divatba jött, 
így egyre népszerűbbek az ilyen 
találkozók is.
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A higiénia az első az iskolákban is!

Ideiglenes látogatási tilalom a kórházban Egészségügyi szolgálat egy életen át

Baráth Károly és Kiss Ilona nyugdíjas orvosokat köszöntötte szerdán a Városházán 
Cser-Palkovics András polgármester, aki Polgármesteri Elismerő érmet adott át az 
egyaránt kilencvenöt éves gyógyítóknak. Altorjay András Gógl Árpáddal és Derényi 
Gáborral 2012-ben alapította meg a Székesfehérvári Nyugdíjas Orvosok Klubját, mely 
közösség a városban élő idős orvosokat és egészségügyi szakembereket fogja össze. 
Ennek a közösségnek minden évben az egyik fontos döntése, hogy az életműért a szak-
mai elismerések mellett a közösség, a társadalom, a város egésze nevében kitüntetést 
adjanak át.

lászló-takács krisztina

kurucz tünde

A város iskolái és kollégiumai is készülnek 
a szeptemberi tanévkezdésre. Sok min-
denre oda kell majd figyelni – az intéz-
ményeknek, a gyerekeknek és a szülőknek 
egyaránt. De a megfelelő szervezéssel, 
előkészületekkel véghez vihetőnek tűnik 
az előírások betartása, és közben a tanév 
megtartása.

A közösségi terekben ne ala-
kuljon ki tömeg, kerüljék el a 
termek közötti vándorlásokat, 
helyezzenek ki minden térbe 
kézfertőtlenítőt, tartsák be a 
gyakori takarítási szabályokat 
– egyebek mellett ezeket kell 
szem előtt tartaniuk az oktatási 

Az Operatív Törzs javaslatára ideiglenes lá-
togatási tilalmat rendeltek el a Szent György 
Kórházban.

Két koronavírusból felgyógyult, 
tünetmentes beteg tesztje lett po-
zitív, ezért óvatosságból rendelte 
el az Operatív Törzs a látogatási 
tilalmat.
Lapzártánkig 5288 főre nőtt a 
hazánkban beazonosított korona- 
vírus-fertőzöttek száma. Fejér 
megyében szerdán hét új fertő-

zöttet diagnosztizáltak. Ennyi 
új beteget a megyében utoljára 
május közepén regisztráltak.
Az elhunytak száma országosan 
változatlanul 614 fő, 3734-en 
pedig már meggyógyultak. Az 
aktív fertőzöttek száma 940 fő. 
Az aktív fertőzöttek harminchét 
százaléka, az elhunytak hatvan 
százaléka, a gyógyultak negyven-
két százaléka budapesti. Hat-
vannégy koronavírusos beteget 
ápolnak kórházban, közülük 
heten vannak lélegeztetőgépen a 
szerdai adatok alapján.

Önkéntes fiatalokat vár a Viktória
Ficsóri erika

Kötelező az ötven óra közösségi szolgálat 
elvégzése a középiskolások számára. Ha ezt 
a diákok nem teljesítik, egyetlen tárgyból 
sem tehetik le az érettségi vizsgát. A 
Viktória Rehabilitációs Központban is 
lehetősége van a fiataloknak az önkéntes 
munkára.

Önkéntesprogramot hirdetett a 
fehérvári intézmény. Elsősorban 
14 és 18 év közötti fiatalokat 
várnak, de nem zárkóznak el 
más jelentkezőktől sem. Takács 
Ildikó Krisztina intézményve-
zető elmondta, hogy a központ 
nagy lomtalanítására és takarítá-
sára önkéntes alapon már jelent-
kezett egy takarítócég, de rajtuk 
kívül is egyre több az olyan 
érdeklődő, aki szeretne részt 
vállalni az ott folyó munkákban.
A program folyamatos, határidőt 
nem szabtak meg. A középisko-
lás korosztály az intézménytől 

megkaphatja – közösségi szolgá-
lat keretein belül – az ötvenórás 
igazolt jelenlétet. Az érettségiig 
ugyanis ezt minden diáknak 
teljesítenie kell.
Kezdetben gyakorlatiasabb 
feladatokat látnak el a fiata-
lok: pakolásban, takarításban, 
rendrakásban, parkrendezésben 
veszik ki a részüket. A központ-
ban mozgásukban korlátozott 
emberek élnek és dolgoznak, 
ők ezeket a munkákat nemigen 
tudják elvégezni.
Takács Ildikó Krisztina hozzá-
tette: bár a munka önkéntes, de 
cserébe a diákokat megajándé-
kozzák. Esetenként nem anyagi 
jellegű juttatásban részesülnek, 
ingyen részt vehetnek önismere-
ti, csapatépítő foglalkozásokon. 
Aktív részesei lehetnek a prog-
ramok, rendezvények lebonyo-
lításának és betekintést nyer-
hetnek a Viktória Rehabilitációs 
Központ életébe, működésébe.
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intézményeknek, hogy minima-
lizálják a koronavírus-járvány 
terjedésének kockázatát. A kol-
légiumokban a kisebb létszámú 
szobákkal tudják csökkenteni 
a fertőzésveszélyt, a kívülről 
érkezőknek, látogatóknak 
pedig kötelező a maszkviselés. 
Amelyik programot lehet, azt 
szabadtéren tartják meg, így az 
évnyitókat is.
Az iskolák és kollégiumok peda-
gógusaira is nagyobb felelősség 
hárul, hiszen az oktatás mellett 
ők fognak odafigyelni, hogy a di-
ákok rendszeresen fertőtlenítsék 
a kezüket, tartsák be a másfél 
méter távolságot és ne csoporto-
suljanak nagyobb létszámban.
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Horoszkóp
augusztus 27. – szeptember 2.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét rendkívül harmonikusan és kedvezően ala-
kul, úgy tűnik, minden a lehető legnagyobb rendben 
van. Ez a nyugalom és a jóllét hete, amit még inkább 
kiélvezhet, ha minél több időt tölt szerettei társasá-
gában a természetben.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Kiváló ez a hét a jövőbeli döntések meghozata-
lához, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy több 
munkát kell most belefektetnie. Ne feledje, a 
rendszeres munka hosszú távon mindig meghozza 
a gyümölcsét!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Sajnos nagy esély van rá, hogy a hét szomorú-
sággal a szívében telik, ugyanis megszakadhat 
egy kapcsolata. Lehet, hogy az illető csak egy 
időre lép ki az életéből, de az is lehet, hogy 
örökre.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ezen a héten hatalmas örömmel tölti el, hogy 
bármi, amit kitűzött maga elé, könnyen elérhető. 
Jó, ha tisztában van vele, hogy az egyetlen dolog, 
ami az álmai és Ön közé állhat, az nem más, mint 
a hozzáállása.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ezen a héten érzelmileg sebezhetőnek érzi magát. Most 
szinte szivacsként szívja magába mások energiáját és 
magában is tartja azokat, legyen szó pozitív vagy ne-
gatív energiákról. Próbáljon lehetőleg pozitív emberek 
társaságában lenni, vagy legyen inkább egyedül!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez a hét a lehetőségek hete, mind pénzügyi, mind 
szakmai szempontból. A csillagok növekedést 
jeleznek az életében és rengeteg lehetőséget, melyek 
közül Önnek kell kiválasztania, mi az, ami számot- 
tevő és szívesen foglalkozna vele.

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Hegesztő (AWI, CO)
• Emelőgép-ügyintéző

• Tűzvédelmi előadó • Tűzvédelmi főelőadó
• Munkavédelmi technikus

Háromszáz díszmadarat mutatnak be
Országos díszmadárkiállításnak 
ad otthont a VOKE Vörösmarty 

 Természet Mihály Művelődési Ház szeptem-
ber 5-én és 6-án, szombaton és 
vasárnap. A Díszmadárbarátok 
Székesfehérvári Egyesületének 
hagyományos seregszemléjén 
csaknem háromszáz díszes 
szárnyast láthatnak a résztvevők. 
A gyerekek ismét részt vehetnek 
helyszíni rajzpályázaton, illetve 
újdonságként lesz arcfestés és fo-
tózkodási lehetőség óriáskígyóval 
és arapapagájjal.

Emlékezzünk Réber Lászlóra!
 Kultúra
Réber László grafikusművész, 
illusztrátor és karikaturista 
születésének századik évfor-
dulójára emlékezik augusztus 
29-én, szombaton a Szent István 
Király Múzeum. A Hetedhét Já-
tékmúzeumba 14 órától várják a 
kisgyermekeket és a szívükben 
még ma is gyermek felnőtteket. 
Lesz kézműves foglalkozás, 
interaktív mese, az este pedig 
kertmozival és fényfestéssel 
zárul.

Töltsd a délutánt kék-fehérben!
Szezonnyitó családi napra várja a 
kicsiket és nagyokat az Alba Fehér-
vár kosárlabdacsapata. A kék-fehér 
kosárpartin a versenyek és játékok 
mellett jótékonysági adománygyűj-

 Sport tést és tombolasorsolást tartanak, 
de lehetőség lesz találkozni és 
beszélgetni a csapat tagjaival is.  
A kék-fehér délutánra augusztus  
28-án, pénteken 17 órától kerül sor 
a Bregyóban.

Hazánk minden pontjáról érkeznek tenyész-
tők a díszmadárbarátok huszonhatodik orszá-
gos kiállítására. Szombaton tíz és tizennyolc, 
vasárnap kilenc és tizenöt óra között várják a 
látogatókat.

Vonalba zárt történetek címmel 2018-ban 
nyílt állandó kiállítása a kedvelt illusztrátor-
nak a Hetedhét Játékmúzeumban
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A kemény munka és a szerencse kombinációja 
lehetővé teszi, hogy ez a hét a legvadabb álmait is 
felülmúlja. Ez a hét a termelékenységről és az ered-
ményekről szól majd, tehát minél többet tesz bele 
valamibe, annál többet tud kivenni belőle!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A tétovázás és a félelem megakadályozza abban, hogy 
megnyissa a szívét az előtt, akit nagyon szeret. Nos, a 
csillagok javaslata az, hogy bátran álljon elő az érzései- 
vel, mert minden úgy alakul, ahogyan eltervezte, és 
ahogy Önnek a legjobb! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A házasságban, tartós párkapcsolatban élők a héten 
rendkívül sok időt töltenek romantikus emlékeik, 
érzéseik felidézésével. Az egyedülállók vagy az elvált 
Vízöntők a héten az online társkereső felületeken 
találhatnak olyan partnert, akivel jól elbeszélgetnek. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A feszültség egy módfelett érdekes energia, mely akár jó, akár 
rossz irányba is képes befolyásolni bennünket. Arra ösztönöz, 
hogy cselekedjünk és változásokat vigyünk végbe. Lángot 
gyújthat bennünk, hogy elinduljunk, de meg is béníthat 
minket – rajtunk múlik, hogy mi fog történni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Tökéletes ez a hét a függőben lévő ügyek, feladatok aka-
dálymentes elvégzésére. Ne aggódjon akkor sem, ha netán 
a munkatársai segítségét is igénybe kell vennie ahhoz, hogy 
időben végezzen a projekttel, amit kiszabtak Önre. Kommu-
nikáció, türelem és empátia legyenek a hét kulcsszavai!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ne próbáljon most bármit is irányítani, egyszerűen 
csak hagyja, hogy a dolgok maguktól megtörténjenek 
és szabadon áramolhassanak Ön körül! Higgye el, min-
den pontosan úgy és akkor fog megtörténni, ahogyan 
annak lennie kell és amikor meg kell történnie!

Újra szól a város hangja!
Szeptember elsején startol a Vörösmarty Rádió

Horváth Miklós, Sasvári Csilla, Schéda Zoltán, Kiss György, Szöllősi Attila, Ficsóri Erika, Gemeiner Lajos, Galántai Zsuzsa és Bokányi Zsolt 
szeptember elsejétől újra számít a Vörösmarty Rádió hallgatóinak figyelmére!

lászló-takács krisztina

Hónapokig kellett nélkülözniük a fehérvári-
aknak az egyetlen városi közszolgálati rádiót, 
most azonban már nem kell sokat várni, 
mert szeptember elsején újra elindulunk a 
már ismert műsorvezetőkkel és a megújult 
műsorokkal. A Fehérvár Médiacentrum szer-
kesztőségének munkatársai már számolják a 
napokat – de talán a hűséges hallgatók is így 
vannak ezzel!

Aki ott ül a hűtő tetején

„A város hangja jön meg újra, 
melyhez számomra a mai napig 
ugyanolyan emelkedett és megtisztelő 
tartozni és benne megszólalni. Érezni 
a hallgatók megtisztelő figyelmét és 
kiszolgálni az információ és isme-
retek iránti igényeiket.” – mondta 
örömében Gemeiner Lajos, a 
rádió egyik jól ismert műsorveze-
tője, aki ugyanúgy nehezen vette 
a rádió nélküli hónapokat, ahogy 
kollégái.
„Amióta leálltunk, készülünk az újra-
indulásra, de most, hogy megkaptuk 
az engedélyt és kitűztük az indulás 
időpontját, egészen más lélekkel dol-
gozunk az újrainduláson!” – mondta 
Sasvári Csilla, aki a rádió alapítá-
sa óta jelen van az éterben. – „So-
kat szurkoltunk ezért a rádióért, és 
hatalmas dolog volt, amikor megjött a 
hír, hogy újra szólhatunk. Én másfél 
órát sírtam örömömben!” – tette 
hozzá a műsorvezető, akinek be-
szélgetései, személyes hangvételű 
magazinműsorai továbbra is fon-
tos részei lesznek a Vörösmarty 
Rádió adásának. – „Valaki egyszer 
azt mondta, hogy Csilla, te mindig ott 
ülsz vasárnaponként a hűtő tetején, 
amíg én főzök!” – meséli, nem is 
alaptalanul, hiszen műsoraival 
nemcsak az esti órákban, hanem 
vasárnap délelőttönként is talál-
kozhatunk.

Máshogy indul a nap

Az elmúlt hónapokban talán so-
kaknak furcsa volt, hogy bárhová 
kapcsoltak, Schéda Zoli jellegze-
tes orgánumával nem találkoztak 
a rádióban. Szeptember elsejé-
től sokakban billenhet helyre 
az egyensúly, hiszen újra jön a 
reggeli műsor a jól ismert hang-
gal: „Nagyon várom már, hogy a 
Fehérváron és a város környékén élő 
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Tartsanak velünk szeptember elsejétől a Vörösmarty Rádió megszokott frekvenciáján: FM 99,2 MHz!

hallgatókat szórakoztassam és hasznos 
információval lássam el reggelente. 
Minden hétköznap hattól tízig végre 
újra találkozunk, és remélem, ugyan-
olyan aktívak lesznek a hallgatók a 
közösségi oldalunkon is, mint koráb-
ban!” – mondta a műsorvezető.
Galántai Zsuzsának is máshogy 
indulnak szeptembertől a napjai: 
„Nagyon bíztam benne, hogy tudjuk 
folytatni a munkát, de mégis, abban 
a pillanatban, amikor hivatalossá 
vált, úgy éreztem, mintha visszakap-
tam volna egy részemet! Én őszintén 
hiszek abban, amit csinálunk, és hogy 
„hagyományos” rádióként is rengeteg 
lehetőségünk van minél több emberhez 
eljutni.” 

Nemcsak szólni, mondani is kell!

A Vörösmarty Rádióban a jó zenék 
és a szórakoztató, informatív reg-
geli műsor mellett hagyomány az 
értékközvetítés, az, hogy a kimon-
dott szónak súlya van.
„Rengeteg visszajelzés érkezett, és 
éltető erő volt számomra, hogy a hall-
gatók velünk maradtak ebben a nehéz 
időszakban is. Kollégáimmal együtt 
mondhatom, hogy nagyon fontos és 
lélekemelő az újraindulás! Hiszem, 

hogy szükség van egy olyan helyi 
rádióra, ahol beszélünk, érdemben 
szólunk a hallgatóhoz. De nemcsak 
szólni, hanem mondani is szeretnénk 
valamit a hallgatóinknak!” – vallja 
Bokányi Zsolt, akinek napközbeni 
magazinműsorai a legérdekesebb 
témákkal jönnek akár az ingatlan-
piac, az egészség vagy a borászat 
témakörében. Emellett a vasárnapi 
hitéleti magazin sem marad el!
„Számomra a rádiózás életforma! 
Szerencsés vagyok, mivel a közszolgá-
latiság égisze alatt mindazon értékeket 
magaménak vallom, ami véleményem 
szerint a hiteles rádiózást szimbolizál-
ja.” – mondja Kiss György műsor-
vezető, aki szerint nemcsak a jó 
zenék, de a szöveges tartalom is 
fontos része a rádiózásnak.
És ha már szó esett a szavakról: a 
Vörösmarty Rádióban különösen 
fontos szerepet kapnak a Fejér 
megyei és a fehérvári hírek, melyek 
félóránként szólnak majd Szöllősi 
Attila, Ficsóri Erika és Germán 
Márton szerkesztésében.

Értünk, nekünk, rólunk szól!

„Ez az egyetlen olyan rádió a környé-
ken, amely kifejezetten a helyieknek 

és a helyiekről szól, és teljesen saját 
tartalommal bír. Itt találkozhatunk 
az éterben a fodrászunkkal, az 
autószerelőnkkel, a szomszédunkkal 
– vagyis ez egy közösség, hétköz-
napi emberekkel, olyan témákkal, 
amelyek bennünket érintenek!” – 
hangsúlyozza Wéhli Regős Dóra, 
a Vörösmarty Rádió főszerkesz-
tője.

Hagyományok mentén, de 
megújulva

„A szeptember elsején újrainduló 
rádiónk szellemi elődje az ötven- 
hatos forradalmi Vörösmarty Rádió, 
mely később, már a rendszer- 
váltást követően több mint huszon-
öt éven keresztül értékes közszol-
gálati tartalommal szolgálta a fehér-
váriakat. Ennek a szellemiségnek, 
ennek a küldetésnek a folytatására 
készülünk – megújulva, de hagyo-
mányainkat megőrizve – amikor 
jövő kedden nulla órakor útjára 
indítjuk a Vörösmarty Rádió kö-
vetkező tíz évét. Minden fehérvári 
és városkörnyéki hallgatót hívunk: 
tartsanak velünk!” – fogalmazott 
Hagymásy András, a Fehérvár 
Médiacentrum ügyvezetője.
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A dzsessz ünnepeTarolt a Pánik Komlón

Nagy sikert aratott a Bágyi Balázs New Quartet és Pocsai Kriszta koncertje is
A Pánikot a következő évadban is műsorra tűzi a társulat, az viszont, hogy mikor és milyen 
nézőszám előtt játszhatnak majd, nagyban függ a szeptemberi járványügyi szigorításoktól

VaKler laJoslászló-takács krisztina

A Feketehegy-szárazréti Közösségi Központban 
szombaton kezdődött meg a háromnapos Alba Regia 
Feszt, mely idén is az igényes dzsesszrajongók 
kedvére szolgált.

A találkozó ez évben Székesfehérvár 
önkormányzata és a Kodolányi Egye-
tem összefogásával rendhagyó módon 
valósulhatott meg. Mits Gergő és Vörös 
Tamás, a két, sokat látott szervező úgy 
fogalmazott: kiváló alkalomnak tartják, 
hogy ezúttal volt és jelenlegi tanítvá-
nyaik is bemutathatják tudásukat.
A nyitónapon a Dám Trió, a Mits Jazz 
Band, a Shinterz és a Nene megerősítet-
te, hogy Székesfehérvár a dzsessz- 
varázslat városaként ismét a hazai zene 
központja.
A vasárnap is remekül indult, hiszen 
a Bágyi Balázs New Quartet és a nagy-
szerű énekesnő, Pocsai Kriszta olyan 

A múlt hét végén Székesfehérvár kapta a főszerepet a 
Komlói Amatőrszínházi Találkozón. A Szabad Színház 
társulata valóságos díjesőben részesült: Pánik című 
előadásuk Arany minősítést kapott, de elhozta a 
legjobb előadás díját és a legjobb szereplőnek járó 
díjakat is.

Férfiak az idegösszeomlás szélén – már 
az alcím is beszédes. Hogyan reagálnak 
az erős férfiak a hétköznapok kihívá-
saira? Erre a kérdésre keresi a választ a 
Szabad Színház Pánik című díjnyertes 
előadása. A Mika Myllyaho és Nagy Judit 
által jegyzett fekete komédiát a Kortárs 
Művészeti Fesztiválon mutatták be, azó-
ta pedig rendszeresen játsszák az Igéző-
ben. Legutóbb a Komlói Amatőrszínházi 
Találkozón aratott elsöprő sikert: többek 
között elhozta a legjobb előadás díját.
A legjobb szereplőnek járó díjat Balogh 

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 29-től szeptember 4-ig
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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
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00:00 Képes hírek– benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

11:00 Kvantum – tudományos 
magazin

11:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:Sasvári	Csilla.	
Vendég: Berkényi Tamás 
alapító, Vadmadárkórház

12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:30 Vörös Tamás – Bass 
show	1.	rész

17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.

Vendég: Gazdag Béla 
egykori	művészeti	vezető,	
Alba Regia Táncegyüttes

18:30 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei,	
érzékenyítő	magazinműsora

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.

Vendég: Gazdag Béla 
egykori	művészeti	vezető,	
Alba Regia Táncegyüttes

20:25 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei,	
érzékenyítő	magazinműsora	
– ismétlés 

21:00	 MOL	Fehérvár	FC	–	Budafok	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:40 Híradó – ismétlés
23:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Gazdag Béla 
egykori	művészeti	vezető,	
Alba Regia Táncegyüttes

12:00 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei,	
érzékenyítő	magazinműsora	
– ismétlés 

12:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

15:20 E kávéházi szegleten
15:40 A Fehérvár Televízió 

archívumából
17:00 Híradó
17:20 Paletta – ismétlés 
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég: Tunyogi Gábor 
18:25 Honvéd7 
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
19:45 Paletta
20:15	 Mesevarázs	–	Lázár	

Ervin:	A	zöld	lific
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Király(ny)i Napok 2020 
21:25	 Soroksár	–	Aqvital	FC	

Csákvár	labdarúgó-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

23:05 Híradó – ismétlés
23:25 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

11:00 Paletta – ismétlés

11:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég: Tunyogi Gábor

12:00 Honvéd7 – ismétlés

12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

15:10 Farmerzseb – 

ifjúsági	magazin	

15:35 Vörös Tamás – Bass 

show	2.	rész	

17:00 Híradó

17:20	 Családőrzők	–	11.	rész

17:50 Hírek 

17:55	 Családban	maradva	4.	rész	

–	Vajon	milyen	virág	lehet?

18:20	 Virtuózok	–	Csodabogarak

19:00 Híradó – ismétlés

19:20	 Családőrzők	–	11.	

rész – ismétlés 

19:50 Hírek 

19:55	 Hőlégballon-fesztivál	2016

20:20	 27.	Öreghegyi	Mulatság

22:05 Híradó – ismétlés

22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

11:00	 Családőrzők	–	11.	

rész – ismétlés 

11:30	 Családban	maradva	4.	

rész	–	Vajon	milyen	virág	

lehet?	–	ismétlés

11:55 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

15:20	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában	9.	rész	

16:40	 E	kávéházi	szegleten

17:00 Híradó

17:20	 Bajnokok	városa

17:50 Hírek

17:55 Heti hírmagazin 

18:25	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor

19:00 Híradó – ismétlés

19:20	 Bajnokok	városa	–	ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Heti hírmagazin – ismétlés 

20:25	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor	–	ismétlés

21:00	 Rossini:	Stabat	Mater

22:10 Híradó – ismétlés

23:00 Képes hírek

2020. 9. 4. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

11:00	 Bajnokok	városa	–	ismétlés

11:30 Heti hírmagazin – ismétlés 

12:00	 Próbaterem	–	könnyűzenei	

magazinműsor	–	ismétlés

12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó 1-kor ismétlése

15:20 E kávéházi szegleten

16:00	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából

17:00 Híradó

17:20	 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:55 Városrészek titkai 

– Palotaváros

19:00 Híradó – ismétlés

19:20	 Agrárinfó	–	ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55	 Koronázási	szertartásjáték

	 IV.	(Kun)	László	–	A	

törékeny gyémánt

21:05 Városrészek titkai –

Palotaváros – ismétlés

22:10 Híradó – ismétlés

22:30 Képes hírek  – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 30. 19:50 Emese park – középkori vásári életkép a belvárosban

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés 
07:50 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég: Warvasovszky 
Tihamér,	az	ÁSZ	nyugdíjba	
vonuló alelnöke

10:40 Hangvilla – a Fehérvár 
Televízió	könnyűzenei	
magazinműsora	–	ismétlés	

11:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	
Vendég: Tunyogi Gábor

11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés 
13:30	 Családban	maradva	–	

Jobban szeretem, mint 
az igazamat – ismétlés 

13:55 Válogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából 

14:45 Honvéd7 – ismétlés
15:00	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:30 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ: 

Korea,	Lisszabon	
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendégek:	Stefán	Tibor	és	
Zányi	Gábor,	a	Lagoon	42	
katamarántúra	résztvevői

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Kvantum – tudományos 

magazin
19:35 Parlami d’Amore – Olasz 

nyáresti koncert a belvárosban
21:20 Hírek – ismétlés 
21:25 Képes hírek – benne minden 

egész órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendégek:	Stefán	Tibor	és	
Zányi	Gábor,	a	Lagoon	42	
katamarántúra	résztvevői

10:35	 Próbaterem	–	könnyűzenei	
magazinműsor	–	ismétlés	

11:05 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés  

	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	
Vendég: Warvasovszky 
Tihamér,	az	ÁSZ	nyugdíjba	
vonuló alelnöke

11:35	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég: Tunyogi Gábor
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés 
13:20	 Családőrzők	10.	

rész – ismétlés 
13:50	 Agrárinfó	–	ismétlés	
14:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:50	 Nálatok	mizu?	–	ismétlés		
15:50 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00 A hét hírei 
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Sasvári	Csilla.	

Vendég: Berkényi Tamás 
alapító, Vadmadárkórház

18:25 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Emese park – középkori 

vásári életkép a belvárosban
20:20	 Fülöp	Attila,	a	bodajki	

fegyvergyűjtő
20:55 A hét hírei – ismétlés
21:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

közönségvonzó csapat, akik a világ 
bármely színpadán halmozhatják az 
ovációt. Az est úgy folytatódott, ahogy 
azt a kiéhezett közönség várta: Birta 
Miki triója hozta, amire a legmaga-
sabb szintet képviselő évtizedes múlt 
kötelez. Mellettük pedig nagy sikert 
aratott Kovács Aliz és a Wonder Wave 
valamint az Elsa Walle-Winand Gábor 
formáció is.
A hétfői zárónapon az Equinox zenekar 
mutatta be, miként lehet a modern  
mainstream kompozíciós elemeit ötvöz-
ni a dallamossággal és a befogadható-
sággal, Vörös Janka pedig bizonyította: 
korántsem véletlenül közönségked-
venc. A Vörös Tamás Projekt is aratott.
A három nap hozadéka, hogy Mits Gergő 
és Vörös Tamás gondoskodó tisztelettel 
és szakmaisággal összeállított program-
jának köszönhetően bebizonyosodott: az 
igényes zene apostolainak a huszonegye-
dik században is vannak követői!
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Mihály, Kovács Máté és Szabó Miklós 
Bence, a Pánik szereplői kapták meg-
osztva.
Az augusztus 20. és 23. között zajló 
eseményen mintegy száz színjátszó 
vendégeskedett. A járványhelyzet és a 
határátlépési szabályozások miatt idén a 
tervezettnél kevesebb, hat csoport elő- 
adása szerepelt a versenyprogramban. 
Közülük a székesfehérvári Szabad Szín-
ház előadása bizonyult a legjobbnak.
„Különösen a 2020-as évben, amikor sokan 
padlóra kerültek a kultúra területén és nem 
játszhattak a színházak, ez egy nagyon jó 
szakmai visszacsatolás, hiszen ez egy meghí-
vásos fesztivál, ráadásul pénzdíjas. Mi ennek 
nagyon örültünk, mert bár nem hatalmas 
pénzösszegről van szó, de a mi számunkra 
ezekben az ínséges időkben nagyon sokat 
jelent ez is.” – mondta el lapunknak 
Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti 
vezetője.
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Müller Cecília, a nemzet tisztifőorvosa

Méltó helyre került a Szent István-díj

VaKler laJos

A hagyományokhoz hűen a Szent István Hitok-
tatási és Művelődési Ház adott otthont a Szent 
István-emlékérem és -díj átadóünnepségének. 
Az idei elismerést az alapítvány kuratóriumá-
nak egyhangú döntése alapján Müller Cecília 
országos tisztifőorvos vehette át. Spányi Antal 
megyés püspök, a kuratórium elnöke elmondta: 
a kitüntetés 2004-es alapításakor a Szent 
István-i értékrend hangsúlyozása volt a cél, 
hogy olyan ember kapja a díjat, aki életével és 
tevékenységével is példát tud mutatni az egész 
magyar társadalomnak.

Az elmúlt évtizedben mi, székesfehér-
váriak is óhatatlanul bekapcsolódtunk 
az életébe, hiszen számtalan riport 
született tisztiorvosi munkájáról. Meg-
tapasztalhattuk, milyen fontos a szak-
mai tudás mellett az elkötelezettség és 
hitelesség, ami elengedhetetlen ahhoz, 
hogy járványok, katasztrófahelyzetek 
idején is biztonságban érezhesse magát 
a hétköznapi ember. Ez 2010-ben is 
bebizonyosodott a vörösiszap-kataszt-
rófa idején, melynek elhárításában 
rendkívül fontos szerepet játszottak a 
népegészségügyi hatóságok, önnel az 
élen.
Valóban nagyon súlyos katasztrófa 
történt 2010-ben. Alighogy megér-
keztem Veszprémbe – regionális 
tisztifőorvosként, hiszen akkori-
ban a közigazgatási rendszer még 
régiókra épült – röviddel ezután 
szakadt át a gát, tíz áldozatot kö-
vetelve. Ez egy rendkívüli kihívás 
volt.
Nyolc esztendőt töltött városunkban. 
Miként fogadta a felkérést az országos 
tisztifőorvosi pozícióra 2018-ban?
Megszólíttattam egy-két alkalom-
mal, de úgy gondoltam, hogy egy-
részt ez a terület, Székesfehérvár, 
Fejér megye nagyon kedves szá-
momra, másrészt pedig belátható 

Müller Cecília nyolc évet töltött megyei tisztifőorvosként városunkban

mérték. Felelősséget tudok vállalni 
egy ilyen méretű terület egészségé-
ért, az emberekért, az egészségügyi 
ellátásért. Többszöri megkeresés 
kellett ahhoz, hogy rászánjam 
magam és elvállaljam a megtisztelő 
országos feladatot. 
Megérkeztünk a koronavírus-járvány-
hoz. Mi volt az első feladata, amikor 
a kormány felállította az operatív 
törzset?
Azt tudtuk és tudjuk ma is, hogy 
úgynevezett pandémiás potenciálja 

számos kórokozónak van. Ezek 
közül elsősorban az influenzát 
emlegetik, ami nagyon könnyen 
mutálódik, és ha egy nagyfokú 
mutáció lép életbe, akkor minden 
ember érintett lehet, tulajdonkép-
pen mindenki védtelen. Azt nem 
tudtuk, hogy éppen a koronavírus 
lesz, ami pandémiát okoz majd, de 
november végén, december elején 
a kínai hatóságok már értesítették 
az Egészségügyi Világszervezetet, 
hogy valamiféle tüdőgyulladás-jár-
vány terjed. Akkor még nem 
azonosították a kórokozót. Opti-
misták voltunk, hiszen az elmúlt 
évtizedekben sikerült elkerülni 
a járványokat, de januárra már 
nyilvánvalóvá vált, hogy ez a vírus 
nagyon gyorsan terjed, és pont 
a légi úton való terjedése miatt 
feltartóztathatatlanul halad előre. 
Viszont nyertünk két hónapot, 
mert elkezdtünk készülődni, és a 
kormányzat is felismerte a veszélyt. 
Óriási lépés volt, hogy létrehozták 
az operatív törzset. Valamennyi 
szakmát, hivatást, hivatalnokot, 
tudóst és virológust, akinek köze 
van a járvány kezeléséhez, erre a 
fórumra hoztak, és ott születtek 
meg azok a lehető legbölcsebb 
döntések, amelyek révén idejében 
tudtunk lépni, beavatkozni, ezzel 
mérsékelni a járvány hatásait.
Napról napra követhettük az operatív 
törzs tájékoztatóit. Bebizonyosodott, 
hogy a polgárok tudnak figyelni, és 
komolyan veszik, ha a veszélyhelyzet-
re figyelmeztetik őket.
Örülök, hogy így történt, magam 
sem gondoltam, hogy képesek 
vagyunk így együttműködni. A 
mindennapokban gyakorta ta-
pasztalunk széthúzást, mindenféle 
vélemények jönnek jobbról-balról, 
kritikák hangzanak el, ami nem 
baj, hiszen ez az élet velejárója, de 

most kiderült, hogy amikor baj van, 
össze tudunk fogni. Rendkívüli 
fegyelmezettséget tapasztaltam!
Önök kiváló minősítést érdemeltek ki, 
de hogyan tovább?
Olyan szakemberekkel vagyok kö-
rülvéve, akik folyamatosan dolgoz-
nak ma is. Ennek nagyon örülök, 
hiszen az ő tanácsaikra mindig 
számíthatok. Minden bölcsességre 
szükségem volt annak érdekében, 
hogy az aktuális információkat 
hitelesen tudjuk közvetíteni. Sajnos 
továbbra is itt van a vírus, napi 
negyven körüli új, pozitív esetet 
regisztrálunk. Ezeknek egy része 
importált eset, elsősorban a sárga 
és piros országokból hazaérkező 
polgártársaink hurcolják be. Ami 
a legfontosabb – és a problémát 
jelenleg ebben látom – hogy a vírus 
elsősorban a közösségekben terjed, 
méghozzá úgy, hogy az abszolút 
tüneteket mutató, lázas, tüsszentő, 
atipikus koronavírusos tünete-
ket mutató személyek mennek 
a közösségekbe. Arra szeretnék 
ismét alapozni, hogy amennyire 
nagy fegyelmezettség volt az első 
hullám alatt, azt most is el tudjuk 
érni. Csak így tudjuk megvédeni 
magunkat, a családunkat, az egész 
közösséget.
Az alapítvány kuratóriuma egyhangú 
döntéssel választotta önt a 2020-as 
Szent István-emlékérem és -díj kitünte-
tettjévé. Milyen gondolatokkal fogadta 
az elismerést?
Óriási megtiszteltetés számomra, 
leginkább azért, mert innen, a 
székesfehérvári emberektől kapom. 
Ismerjük a mondást, hogy senki 
nem lehet próféta a saját hazájá-
ban. Nos, úgy látszik mégis! Ezért 
különösen kedves a szívemnek, 
hogy a helyiek, akik között éltem 
és dolgoztam, elismerik a munká-
mat!
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múltnak, ráadásul úgy, hogy csak 
a 60 gát Európa-bajnoka, a holland 
Visser tudta megelőzni, aki 12,68-
cal a világ idei legjobb eredményét 
futotta.
A férfi sprintereknél a kétszeres 
amerikai világbajnok Noah Lyles al-
kotott nagyot százon, és kétszázon 
is győzött. Hosszasan sorolhatnánk 
a sztárleltárt, de álljanak itt inkább 
azoknak az ARAK-atlétáknak a 
nevei, akik lehetőséget kaptak a 
nemzetközi mezőnyben! 400 gáton 
Mátó Sára idei legjobbját futotta: az 
ARAK ifjú tehetsége 57,61-es időt 
ért el az erős nemzetközi mezőny-
ben. Endrész Klaudia távolugrás- 
ban, kalapácsvetésben pedig  
Pásztor Bence igyekezett helytállni.

Hodžić (középen) pontot mentett a Paks ellen, de meg is nyerhette volna a mérkőzést a Vidinek

Bohém helyzetkihasználás
németh Krisztián

Kovácsik Ádám, Fiola Attila és Ni-
kolics Nemanja is meghívót kapott a 
válogatott keretébe. A nemzeti csapat 
szeptember 3-án és 6-án lép pályára a 
Nemzetek Ligájában. Először Török- 
országba látogatunk, majd három nap-
pal később az orosz válogatottat látjuk 
vendégül a Puskás Arénában.

Közös szurkolást szervez a Vidi a stadion 
parkolójába, ahol óriás kivetítőn lehet 
élőben követni a csütörtökön 18.30-kor 
kezdődő Bohemian elleni EL-meccset.

Két döntetlennel nyitotta a szezont a MOL 
Fehérvár, mely a Zalaegerszeg után a Paks ellen 
is csak egy pontot tudott kicsikarni. Bár Bödéék 
ellen megvoltak a ziccerek, csak a hosszab-
bításban tudott gólt szerezni a Vidi. Ilyen 
előzmények után várja Márton Gábor együttese 
a csütörtök esti Európa-liga-selejtezőt.

Szó mi szó, lendületesebb kez-
désre számítottunk, hiszen egy 
bajnokaspiráns együttestől joggal 
várhatjuk, hogy legyűri a tavalyi 
bajnokság hetedik és tizedik 
helyezettjét. Ugyanakkor azt se 
feledjük, hogy a nyáron kineve-
zett Márton Gábornak nem jutott 
sok ideje összerakni a csapatát.
„Ennyi helyzetből ennyit kihagyni 
nem kis bravúr!” – fogalmazott a 
mester az 1-1-es döntetlennel vé-
get érő Paks elleni bajnoki, azaz 
a szezon első hazai tétmeccse 
után. Szó se róla, Hodžić ajtó- 
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Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, 
hogy 2020. szeptember 9-én, szerdán 

ügyfélszolgálatunk zárva tart.
 

Üdvözlettel: 
SZÉPHŐ Zrt

Sztárparádé és országos csúcs

A jubileumi Gyulai Memorialra számos világsztár ugrott be Fehérvárra

németh Krisztián

Zárt kapuk mögött zajlott a tizedik Gyulai 
István Atlétikai Nagydíj Székesfehérváron, 
azonban a sportok királynőjének sztárjai és 
Kozák Luca tettek arról, hogy emlékezetes 
legyen a verseny. Közel negyvenéves országos 
csúcs dőlt meg a Bregyóban, ahol az ARAK több 
atlétája is rajthoz állt.

Hat regnáló világbajnok és kilenc 
világranglista-vezető indult a jubi-
leumi versenyen, ami ezúttal is jól 
mutatta a verseny nívóját.
Ugyanakkor egy nagy magyar 
siker miatt is emlékezetes marad 
a nagydíj: száz gáton Kozák Luca 
12,71 másodperccel az 1984 óta 
fennálló országos csúcsot adta át a 

ablak-helyzetben hibázott, 
Evandro kapufát lőtt, a Paks meg 
jószerével tizenegy emberrel 
védekezett. És gólt lőtt…
Aztán Armin Hodžić szinte az 
utolsó pillanatban, a kilencven- 

kettedik percben mentette dön-
tetlenre a derbit.
„Az ellenfél szinte az egyetlen 
veszélyes támadásából szerzett gólt 
egy kapu előtti kavarodás után. 
Mindemellett azt is látni kell, hogy 

a játékosok egyre bátrabban alkal-
mazzák azt, amit kérek tőlük.” – így 
az edző. A legfőbb kérés persze 
a gólszerzés, ennek pedig híján 
volt a csapat.
Rendhagyóan indul a nemzet-
közi kupaszezon, éppen ezért 
nagyon kell a gól! Az Európa-liga 
rájátszását leszámítva a selejte-
zőben egyetlen meccsen dől el a 
továbbjutás.
Kemény menetre számíthatunk, 
már csak azért is, mert az ír 
foci nem a finomkodásról híres. 
Csütörtök este a bajnokságban 
jelenleg második helyen álló, 
tizenegyszeres bajnok Bohemian 
látogat a sóstói stadionba az első 
selejtezőkör keretében.
Az UEFA döntése értelmében 
zárt kapuk mögött játsszák a 
meccset. Láthattuk, hogy a Vidi 
meg tudja találni az ellenfél 
kapujáig vezető utat, már csak az 
utolsó, legfontosabb lépés hiány-
zik. Ha ebben nem veszi lazára, 
bohémre a „figurát”, a Vidinek 
lesz keresnivalója a Bohemian 
ellen!
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