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Lezárják a Farkasvermi utat

Felújítási munkálatok miatt augusztus huszonnyolcadikán, szombaton délelőtt tizenegy órától szeptember elsején, szerdán 
reggel öt óráig a Farkasvermi úti vasúti átjáróban teljes szélességű útzár lesz. 

Az útzár időtartama alatt Feketehegy a lezárás idejére egyirányúsítandó Pityer utcán keresztül közelíthető meg, és a szintén egy- 
irányúsításra kerülő Száva utcán keresztül hagyható el. Az Új Csóri útról való lekanyarodás, valamint az arra való felhajtás segítésére 
ideiglenes jelleggel kanyarodósáv és befogadósáv kerül kialakításra.
A lezárás érinti a menetrend szerint közlekedő 30-as és 37-es buszok útvonalát, ezért azok a munkavégzés időtartama alatt terelőútvo-
nalon közlekednek. A terelőútvonal miatt kimaradó megállóhelyek: Szárazréti Közösségi Központ; Opole tér; Száva utca/Farkasvermi út.

Új játékpark, elektromos csuklós busz, használtolaj-gyűjtés
Bácskai GerGely

Nyilatkozatot fogadott el a testület a Székes-
fehérvári Királyi Napok alkalmából a Nemzeti 
Hitvallás méltó elhelyezéséről, döntöttek 
támogatásokról, a Várfal park felújításáról, 
illetve szó volt arról is, hogy novembertől a De-
pónia huszonkét helyen gyűjti majd a városban 
a használt sütőolajat.

Nyilatkozat a Nemzeti Hitvallásról

A képviselő-testület által hozott határo-
zat szerint a Nemzeti Hitvallást méltó 
módon el kell helyezni a Polgármesteri 
Hivatal valamennyi épületében, a város 
által fenntartott intézményekben, 
valamint az önkormányzat tulajdonában 
álló gazdasági társaságok székhelyein. 
Cser-Palkovics András a testületi ülés 
után elmondta, hogy a Királyi Napok a 
város legfontosabb ünnepségsorozata, 
amit a közgyűlés egy nyilatkozattal, a 
nemzeti hitvallásból vett gondolatok 
megerősítésével szeretett volna elindí-
tani.

Felújítják a Várfal parkot

Egy játszótér jön létre a várfal mellett, 
melynek megvalósítását az idén nyolc-
vanéves Köfém utódvállalatai támogat-

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!

Több témában is döntött a város közgyűlése
nak. Az Arconic-Köfém Mill Products 
Hungary Kft. és a Howmet-Köfém Kft. 
kezdeményezésére a Howmet Aerospace 
Foundation és az Arconic Foundation 
alapítványok kilencvenötezer dollárt 
különítettek el, a Hydro Extrusion Hun-
gary Kft. pedig további tízezer dollárt 
ajánlott fel a Várfal parkban kialakí-
tandó szabadidős tér megvalósítására. 
Az önkormányzat további ötvenezer 
dollár pályázati támogatásban részesült 
a Howmet Aerospace Foundationtől. A 
várfal melletti park rendezése, illetve a 
játékeszközök kihelyezése mellett fákkal, 
virágokkal való szépítése, ivókúttal való 
felszerelése is része a tervnek. A játszótér 
történelmi tematikájú lesz, de huszon- 
egyedik századi okoseszközök és alkal-
mazások is társulnak majd hozzá. A Vár-
fal park felújítási és kivitelezési munkáit 
a Városgondnokság végzi majd.

Jön az elektromos csuklós busz!

Az Electrobus Europe által biztosított Ika-
rus City Pioneer elektromos autóbusz si-
keres év eleji próbája után szeptemberben 
egy elektromos meghajtású csuklós buszt 
lesz lehetősége kipróbálni a fehérváriak-
nak. Szeptemberben két héten keresztül 
a használata díjmentes lesz, és mindegyik 
vonalon közlekedik majd.

Használt sütőolajat gyűjt a Depónia

A közgyűlés módosította a közterületek 
tisztán tartásáról és a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatásról szóló önkormányzati 
rendeletet a lakossági használt sütőolaj 
gyűjtésére vonatkozó rendelkezések beeme-
lésével. A Depónia huszonkét gyűjtőpontot 
hoz létre – várhatóan novembertől – és 
ezeken a helyeken lehet majd zárt műanyag 
palackban elhelyezni a használt sütőolajat.

Támogatásokról is döntöttek

Támogatást biztosított a testület a Kodolá-
nyi János Gimnázium tetőfelújításához, az 
Alba Polgárőr Egyesületnek közbiztonsági 
feladatok ellátásához, továbbá a Vasvári 
Pál Gimnázium akadálymentesítéséhez. 
Ugyancsak támogatást biztosított a testület 
a városban alapellátást végző fogorvosi és 
iskolafogorvosi szolgáltatást végző praxi-
soknak, valamint az Alba Bástya Család- és 
Gyermekvédelmi Központ és a Next Stop 
Üzletközpont tanévkezdési adománygyűjtő 
akciójához is csatlakozott az önkormányzat.

Megújul a polgármesteri hivatal 
épülete

A Városház tér 1. szám alatti műemlék 
épület energetikai korszerűsítése keretében 

a hivatal épülete utólagos falszigetelést 
kap, a homlokzatot felújítják új festéssel, 
lábazattal, a még ki nem cserélt nyílászárók 
helyére pedig újak kerülnek. A műemléki 
kő- és fémelemek, valamint kapuk restau-
rálása is megtörténik, a lapostető utólagos 
hőszigetelést kap, megvalósul az új cserép-
fedés, továbbá az energetikai korszerűsítés 
keretében a gazdasági udvar felé néző 
tetőfelületre napelemek kerülnek.

Székesfehérvár közbiztonságáért dolgoznak

Udvardi János tűzoltó alezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Székesfehérvári Kirendeltségének 
polgári védelmi felügyelője 1990 óta lát el hivatalos szolgálatot, és a Helyi Védelmi Bizottság elnökhelyetteseként 
részt vesz a város védelmi igazgatásában is. Adorjánné Varga Erika pártfogóként dolgozik a Közép-dunántúli  
Büntetés-végrehajtási Intézet rendvédelmi igazgatási alkalmazottjaként. Májer László rendőr őrnagy 1992-től 
dolgozik a Székesfehérvári Rendőrkapitányságon, és a Székesfehérvári Baleset-megelőzési Bizottság titkári felada-
tainak ellátása mellett kiemelten fontos szerepet vállal a gyermekeket megszólító balesetmegelőzési programok 
megszervezésében és a különböző korosztályoknak szóló, játékos feladatok előkészítésében, lebonyolításában.

Bácskai GerGely

Fontos, hogy az önkormányzat kifejezze megbecsülését a közbiztonság területén dolgozóknak – 
ennek jegyében alapította meg korábban a város a Székesfehérvár Közbiztonságáért díjat, melyet 
idén három szakembernek ítélt oda a képviselő-testület.
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Nyilatkozat a Székesfehérvári Királyi Napok alkalmából
Elismerve a Nemzeti Hitvallásban foglalt 
alapértékeket, Székesfehérvár közgyűlése 
egyhangú döntéssel nyilatkozatot adott 
ki múlt pénteki ülésén a Székesfehérvári 
Királyi Napok alkalmából.

„Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyű-
lése a 2021. évi Székesfehérvári 
Királyi Napok kezdetén kinyil-
vánítja, büszke arra, hogy Szent 
István királyunk ezer évvel 
ezelőtt szilárd alapokra helyezte 
a magyar államot, és hazánkat a 
keresztény Európa részévé tette; 
büszke az országunk megma-
radásáért, szabadságáért és 
függetlenségéért küzdő őseink-
re, a magyar emberek nagyszerű 
szellemi alkotásaira és arra, 
hogy népünk évszázadokon 
át harcokban védte Európát, 
s tehetségével, szorgalmával 
gyarapította közös értékeit.
Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzat Közgyűlése 
vallja, hogy az emberi lét alapja 
az emberi méltóság, és hogy az 
egyéni szabadság csak mások-
kal együttműködve bontakozhat 
ki; vallja, hogy együttélésünk 
legfontosabb keretei a család 
és a nemzet, összetartozásunk 
alapvető értékei a hűség, a hit és 
a szeretet, vallja továbbá, hogy 
a közösség erejének és minden 
ember becsületének alapja 
a munka, az emberi szellem 

teljesítménye, egyúttal vallja az 
elesettek és a szegények meg- 
segítésének kötelességét.
Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlé-
se elismeri ezen, és valamennyi, 
Magyarország Alaptörvénye 
Nemzeti Hitvallásában szereplő 
alapértékeket, mint a magyar 
nép összetartozásának alap- 
vetését, valamint Magyarország 
alkotmányos önazonosságának 
meghatározását, egyúttal kije-
lenti, hogy a magyar történelem-
ben játszott kiemelkedő szerepe 
folytán Székesfehérvár városa 
különös felelősséggel és példa-
adással tartozik az ország más 
településeinek, különösen most, 
az Aranybulla – mint a magyar 
történeti alkotmányosság egyik 
alapdokumentuma – kihirdeté-
se jubileumának küszöbén.
Ezért Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlése elhatározza, hogy 
a Nemzeti Hitvallást méltó 
módon el kell helyezni Székes-
fehérvár Polgármesteri Hivatala 
valamennyi hivatali épületében 
és ügyfélszolgálatán, az ön-
kormányzat által fenntartott 
intézményekben, tagintézmé-
nyeikben és nyilvánosan láto-
gatható telephelyein, valamint 
az önkormányzat tulajdonában 
álló gazdasági társaságok szék-
helyein.”
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Senkinek nem esik jól a drágulás
De a városnak egy forintjába sem kerül

látrányi Viktória

Az Alba Aréna nettó harminckétmilliárd forintosra ter-
vezett beruházási összege nem pusztán egy hatezer fős 
multifunkcionális csarnok megépítését, hanem több 
jelentős közlekedési fejlesztés megvalósítását teszi 
lehetővé. Cser-Palkovics András elmondta: kora ősszel 
születhet végleges döntés az új kórházi tömb építéséről 
is, valamint arról, hogy megépülhet-e valóban a 
jégkorongsport központja mellett fedett rendezvény-
helyszíni funkciókat is ellátó Alba Aréna.

Az elmúlt héten ülésezett Székesfehér- 
vár közgyűlése, ahol zárt ülésen tárgyal-
tak az Alba Aréna megépítéséről is. A 
kiszivárogtatott információk alapján 
lehetett arról tudni, hogy harminckét-
milliárd forintból valósulhat meg a 
multifunkciós csarnok. 
A részletekről azonban nem szóltak a 
hírek, így az sem derült ki, hogy nem 
a közgyűlés hozza meg a végleges 
döntést. Cser-Palkovics András arról 
tájékoztatott, hogy jelen esetben egy 
feltételes közbeszerzési eljárásról van 
szó, ami csak akkor válik érvényessé, ha 
a kormány utólag elfogadja a kivitelezési 
összeget: „Pozitív döntés esetén az építkezés 
huszonhat hónapig tart majd. A hatezer fős 
csarnok alapvetően a jégkorongcsapat és a 
szurkolók új otthona lesz, viszont minden 
olyan modern technológiával rendelkezni 

11.00  Az I. András Király Lovagrend harcművé-
szeti bemutatója (Zichy liget)

12.30  A Fejér Baranta Hagyományőrző Sporte-
gyesület harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

14.00 A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

15.30  A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesü-
let harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

16.00  Pannon mesék: Estefán király legendája – 
a Szabad Csepűrágók előadása (Városház tér)

17.00  Tiszteletadás Szent István szarkofágjánál 
(Nemzeti Emlékhely)

17.15 Fehérvári királyok menete – történelmi 
felvonulás óriásbábokkal, hagyományőrzőkkel 
a Zichy ligettől a Szent István térig

18.00 Ünnepi közgyűlés – ünnepi beszédet 
mond és Székesfehérvár kitüntetéseit átadja 
Cser-Palkovics András polgármester (Szent István 
tér, esőhelyszín: Városháza, Díszterem)

21.00 István, a király koncert keresztmetszet 
(Zichy-színpad)

AUGUSZTUS 20., péntek

www.kiralyinapok.szekesfehervar.hu
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

10.30 A Pavane zászlóforgatók bemutatója (Vá-
rosház tér)

13.00  A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesü-
let harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

14.30  Az I. András Király Lovagrend harcművé-
szeti bemutatója (Zichy liget)

15.30 A Pavane zászlóforgatók bemutatója
(Zichy liget)

16.00 A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

16.30 A Pavane zászlóforgatók bemutatója (Vá-
rosház tér)

17.30  Pannon mesék: Estefán király legendája – 
a Szabad Csepűrágók előadása (Városház tér)

17.30  A Fejér Baranta Hagyományőrző Sporte-
gyesület harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

18.00 Medvés – a Szárnyas Sárkányok gólyalá-
bas előadása (Városház tér)

18.00  A Pavane zászlóforgatók bemutatója
(Hotel Magyar Király előtt)

19.00  Középkori élő sakk: A három király csatája 
(Nemzeti Emlékhely)

21.00  Circum Aurora – légi tűzszínház
(Zichy-színpad előtt)

AUGUSZTUS 21., szombat

10.30 A Pavane zászlóforgatók bemutatója (Vá-
rosház tér)

13.00  A Fejér Baranta Hagyományőrző Sporte-
gyesület harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

13.00  A Pavane zászlóforgatók bemutatója
(Hotel Magyar Király előtt)

14.30 A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje 
harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

15.00 A Pavane zászlóforgatók bemutatója
(Városház tér)

16.00  Az I. András Király Lovagrend harcművé-
szeti bemutatója (Zichy liget)

17.00 A Pavane zászlóforgatók bemutatója (Zi-
chy liget)

17.30  Pannon mesék: Estefán király legendája – 
a Szabad Csepűrágók előadása (Városház tér)

17.30  A Borostyánkő Hagyományőrző Egyesü-
let harcművészeti bemutatója (Zichy liget)

18.00  A Szárnyas Sárkányok interaktív gólyalá-
bas komédiája (Városház tér)

19.00  Középkori élő sakk: A három király csatája 
(Nemzeti Emlékhely)

20.00  Táncünnep – fesztiválzáró est az Alba Re-
gia Táncegyüttessel (Zichy-színpad)

AUGUSZTUS 22., vasárnap

9.00–18.00     Történelmi játékok (Zichy liget)

10.00–19.00 Középkori piac, középkori városi 
élet (Városház tér)

10.00–19.00  Kézműves foglalkozások
(Országzászló tér)

10.00–19.00 Kézműves foglalkozások, fajáté-
kok (Bartók Béla tér)

10.00–19.00  Hagyományőrzők tábora
(Zichy liget)  

10.00–19.00 Lovagoltatás a Fehérvári Huszá-
rok Egyesületével, lovagi torna (Zichy liget)

10.00–19.00 Árpád-házi ágbogozó és Az Ár-
pád-háziak nyomában játék az óriásbáboknál (A 
játékfüzet elérhető a Virágórával szemben található infor-
mációs faháznál, a Városház téren a Tourinform információs 
pontján és az Országzászló téri óriásbábok mellett.)

21.00  Fényfestések: interaktív 3D-s kirakós já-
ték (Országzászló tér), 3D-s épületvetítés (Szent István 
Király Múzeum Fő utcai épülete, valamint Nemzeti Emlék-
hely, a mauzóleum fala)

Középkori hangulat • Hagyományőrzők • Ré-
gizenei együttesek • Zászlóforgatók • Közép-
kori piac • Családi játékok az Árpád-házi kirá-
lyokkal • Kreatív és kézműves foglalkozások 
Gyermekjátékok • Királyi óriásbábok

ÁLLANDÓ PROGRAMOK

fog, aminek köszönhetően nemzetközi 
vásárokat, sokezres koncerteket, kiállításokat 
is lehet majd itt rendezni. Az ország egyik 
legnagyobb csarnoka lenne az Alba Aréna. 
Megoldaná azt a problémát is, hogy bizonyos 
zárt térben rendezendő eseményeket ma nem 
lehet megtartani Székesfehérváron.”

Mennyibe kerül?

Fehérvár polgármestere arról is beszélt, 
hogy a 2018-as közbeszerzési eljárás 
alapján a költség nettó huszonötmilli-
árd lett volna, de a műszaki tartalom 
nem ugyanaz, hiszen most a közleke-
dési rendszer kiépítése is része volt 
a közbeszerzési eljárásnak: az újabb 
eljárás magába foglalja a Budai úti új 
csomópont kiépítését, szerepel benne az 
új kerékpáros nyomvonal aluljárójának 
megépítése, és tartalmazza a sokak által 
várt új utat is, ami az Alba Ipari Zónát és 
a Budai utat köti össze. 
„Ha valaki tisztában van azzal, hogy az 
elmúlt három évben milyen mértékben 
emelkedtek az építőipari árak, akkor ez egy 
olyan árnövekmény, ami ugyan senkinek 
nem esik jól, de egy jogszerű közbeszerzés 
eredménye.” – fejtette ki a polgármester, 
hozzátéve, hogy nyílt, és az értéke miatt 
uniós közbeszerzés volt az eljárás, amire 
Európából bárki pályázhatott volna.

A pályázók közül a Market Zrt. tette a 
legjobb ajánlatot, azonban azt még nem 
lehet kimondani, hogy meg is nyerte a 
közbeszerzést, hiszen csak akkor válik 
mindez véglegessé, amikor a kormány 
meghozza a döntést arról, hogy biztosít-
ja-e a forrást.
„Ha Veszprémnek, Győrnek, Szegednek 
jár egy nagy csarnok, akkor a fehérváriak 
is megérdemelnek egyet, ami a városnak 
egyetlen forintjába sem kerül!” – emelte 
ki a polgármester, hozzátéve, hogy mai 
tudásuk szerint városi tulajdonban 
maradna a létesítmény. Természetesen 
a következő években – ha megépül a 
csarnok – tárgyalni fog a városvezetés 
a kormányzattal, hogy az állam az 
üzemeltetéshez is nyújtson segítséget. – 
„Ezt megtette a kormány a stadion esetében 
is. Emlékeztetnék mindenkit, hogy nemcsak 
Fehérváron, hanem baloldali vezetésű váro-
sokban is, például Szombathelyen. Abban 
biztos vagyok, hogy ha ez a kormány marad 
tavasz után, akkor nemcsak a csarnok fog 
megépülni, hanem egy magas színvonalú jég-
korongcsapatunk lesz, és az üzemeltetésben a 
kormány segíteni fog nekünk. Más esetleges 
kormányszereplőknél ugyanezt a szándékot 
nem érzékelem, nem véletlenül támadták 
meg már most a baloldalról a beruházást a 
legnagyobb sajnálatomra, hiszen ha vala-
miben volt konszenzus eddig, az a csarnok 

építése volt. Sajnálom, hogy a baloldal nem 
akarja felépíteni a csarnokot!”
Székesfehérvár a jégkorong fellegvára. A 
fehérvári klub a maga ezerhétszáz bérle-
tesével, háromezres meccsenkénti néző-
számával egyedülálló. Ez a szurkolósereg 
és a csarnok különleges adottságai teszik 
egyedivé a mai, Raktár utcai csarnokot.

Új belgyógyászati tömb épülhet

A polgármester egy másik feltételes 
közbeszerzési eljárásról is szót ejtett. A 
Modern Városok Program része az új 
fehérvári belgyógyászati épülettömb is. 
Az eljárás lezárult, a vállalási ár a becsült 
érték körül van. Ez is egy feltételes 
eljárás, azonban itt a városi önkormány-
zat még csak nem is társlebonyolító, 
hiszen teljes egészében állami szervek 
menedzselik azt.
„Ha ez a tömb megvalósul, befejeződik az 
a kórházfejlesztés, aminek 2005-2008 kör-
nyékén kellett volna az akkori tervek szerint 
megtörténnie. Reméljük, hogy ez ügyben is 
hamarosan megszületik a pozitív döntés!” – 
fogalmazott Cser-Palkovics András.
A 2010 előtti szocialista kormány az 
egészségügyi pólusprogramból kihagyta 
a fehérvári kórházat, ezért akkor ezek 
a fontos fejlesztések nem valósulhattak 
meg.
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Görög István kapta a Szent István-díjat

Városi kitüntetéseket és ösztöndíjakat adtak át

Hit, erkölcs, magas szintű szakmai munka – ez jellemzi Görög István mindennapjait

Székesfehérvár idei kitüntetettjei és ösztöndíjasai

Vakler lajos

noVák rita

Átadták az államalapító királyunkról elnevezett 
Szent István-emlékérmet és -díjat. Az elismerést 
Görög István nyugalmazott ezredes, a Honvédség 
és Társadalom Baráti Kör alapítója, a Pákozdi 
Katonai Emlékpark – Nemzeti Emlékhely ügyve-
zető igazgatója vehette át Spányi Antal megyés 
püspöktől, a kuratórium elnökétől, aki köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy a díj a hit, az erkölcs, 
az emberség és az alázat elismerése, aminek a 
mindennapok adnak megerősítést, és amelyhez 
magas szintű szakmai munka társul.

„Kerestük a jelöltek között azt a sze-
mélyt, aki leginkább fel tudja mutatni 
azokat az erényeket, amelyek a Szent 
István-i értékrendhez igazodnak, ame-
lyek szólnak a mai kor emberéhez, és il-
leszkednek a Szent István-i gondolathoz. 
Görög István személyében olyan embert 
találtunk, aki a magyarságnak szentelte 
az életét.” – fogalmazott Spányi Antal.
A díjátadót megtisztelte jelenlétével 
Benkő Tibor honvédelmi minisz-
ter, aki beszédében kiemelte, hogy 
Görög István életútja példa arra, 
miként lehet felelősséggel továbbvin-
ni Szent István örökségét, megőrizve 
a katonai hagyományokat, segítve a 
jelenkort és a jövő nemzedékét: „Szé-
kesfehérváron Magyarország legjobb, 
legaktívabb Honvédség és Társadalom 
Baráti Körét működtetik. Görög István 

Kollégánk, Kovács Szilvia szerkesztő-műsor- 
vezető vehette át ebben az esztendőben a Penna 
Regia díjat. A Királyi Napok ünnepségsorozat 
keretében a járvány miatt elmaradt városi el-
ismeréseket, valamint a Deák Dénes-díjat és a 
Lánczos–Szegfű-ösztöndíjakat adták át kedden 
délután a Bory várban.

Kovács Szilvia 2002-ben kezdett el 
a Fehérvár Televízióban dolgozni, 
és az elmúlt húsz évben számos 
városi eseményről tudósított a 
híradónak, valamint az országos 
médiának egyaránt. A szerkesz-
tő-műsorvezető nemcsak híradós-
ként dolgozik, magazin- 
műsorait is szívvel-lélekkel forgatja 
és szerkeszti. A díj megerősítést, 
felelősséget és kihívást is jelent 
számára: „Nekem ebben a díjban 
összeadódik az elmúlt húsz év tapasz-
talata, és elgondolkodtat. Merre vezet 
tovább az út? Mi mindent kellene még 
tanulnom, hová tudnék fejlődni? De 
mindenképpen a szakma iránti még 
nagyobb alázatra ösztönöz, mert ez a 
város részéről egy hatalmas elismerés, 
nagyon örülök neki!”
Kovács Andrea Pro Caritate Albae 
Regiae, Kiss Dorottya Pro Cultura 
Albae Regiae díjban részesült, míg a 
Fricsay Richárd Zenei Díjat Borovy 
Józsefnek posztumusz adomá-
nyozta Székesfehérvár képviselő-
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hatalmas munkát végzett a fiatalok hon-
védelmi nevelésében, és óriási értéket 
hozott létre a pákozdi Katonai Emlék- 
parkkal, ahol végiggondolhatjuk mind-
azt, mit tettek a hős, bátor szellemben 
élő katonák és polgári személyek ezért 
az országért. Szükségünk van olyan 
emberekre, akik ezt felkarolják, akik ezt 
végzik, és akik ennek az élére állnak!”

Az ünnepségen bemutatták azt a 
filmet, melyből a díjazott életútjának 
legfontosabb állomásait ismerhettük 
meg, s amelyből kiviláglott, hogy 
Görög István nem magának, hanem 
másokért él, felelősséget vállal a 
társadalomért. Következetesen a 
hivatásának él, másokat tanít, példát 
mutat.

„Köszönöm Székesfehérvárnak, annak 
a városnak, ahol felnevelődtem, ahol 
értékeket kaptam. Ezeket az értékeket 
szerettem volna továbbadni. Egész 
életemben azon dolgoztam, hogy 
katonaként segíthessem a honvédség 
és a társadalom közötti kapcsolat erő-
sítését.” – foglalta össze hitvallását 
Görög István.

Ágnes művészettörténész is kapott 
támogatást kutatómunkájához.
Ebben az évben is sokan kaptak 
Lánczos–Szegfű-ösztöndíjat, mely-
lyel a város a Székesfehérvárhoz 
kötődő tudományos és kulturális 
munkák elkészítését támogatja. 
Mások mellett ezúttal is ösztön-
díjas lett Vakler Lajos szerkesztő 
kollégánk, aki a Fehérvári beszélge-
tések című riportsorozat legújabb 
kötetéhez kapott támogatást.

testülete. Cser-Palkovics András 
polgármester ünnepi köszöntő-
jében hangsúlyozta, hogy a díjak 
és az ösztöndíjak Székesfehérvár 
szolgálatáról szólnak: „Számunkra 
megtisztelő, hogy a Szent István-napi 
ünnepkörben, a Királyi Napok kereté-
ben elismerhetjük azoknak a munkáját, 
akik lokálpatriótaként dolgoznak ezért 
a városért az élet különböző területein. 
Ez egy köszönetnyilvánítás a város 
közössége nevében az ő irányukba.”

A Deák Dénes-díjat az idei évben 
Éry Kinga régész-antropológusnak 
ítélte oda az alapítvány Székes- 
fehérvár történelmi múltja, különö-
sen az egykori királyi bazilika em-
bertani leleteinek kutatása során 
végzett kiemelkedő tudományos 
munkássága elismeréseként.
A Deák Dénes-ösztöndíjban 
Dományi Virág művészettörténész 
részesült. Polgármesteri keretből 
Gergely Anna történész és Kusler 
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Napjaink a királyok nyomában

Időutazásra hívott a Székesfehérvári Királyi Napok péntek esti megnyitója: a látványos ünnepi 
műsor mintegy négyszáz évet felölelve vezette végig a közönséget az Árpád-ház történetén a 
honfoglalástól III. András haláláig. A színészek, zenészek, énekesek, artisták és balettművé-
szek szóval, zenével és tánccal idézték meg történelemformáló, nagy királyaink alakjait. Matuz 
János, a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ művészeti intendánsa írta és rendezte 
a különleges előadást.

A megnyitó, ahogyan a választott cím is sugallja, az egyensúly igézetéről szólt: nagy királyaink 
valamennyien azt keresték, hogy békében, nyugalomban fejlődjön az ország

A Királyi Napok nyitónapján megkezdődött a többnapos folkfesztivál is városunkban. 
Bevezetőként táncolni hívták a kicsiket az Országzászló térre. Kneifelné Laczkó Krisztina és a 
Szedtevette Zenekar olyat mutatott az Országzászló téren összegyűlt gyerekeknek, amit még 
nem láttak!

A Folkfesztivál keretében minden este koncertet élvezhettünk a dzsessz, a blues, a világzene 
legjobbjaitól. A Romano Drom muzsikájára is táncra perdült a Táncház közönsége.

Az ötnapos Királyi Napok Folkfesztivál második napján a házigazda Alba Regia Táncegyüttes 
új műsorát mutatta be, Esszenciák címmel. Ez nem más, mint egy tömény kivonat azokból a 
koreográfiákból, amelyek az együttesnek a legkedvesebbek voltak, illetve Majoros Róbert 
koreográfus és rendező számára is a legjobbnak bizonyultak.

l. takács krisztina

A csúcspont, vagyis augusztus huszadika még hátravan, az utóbbi egy hét azonban nem csupán han-
golódás volt Székesfehérváron, hanem már javában ünnep. Lássunk néhány mozzanatot az elmúlt 
hét királyi napjaiból!
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Kos 3. 21. – 4. 20.

Tartózkodj attól, hogy ajtóstól rohanj a házba! Ha 
úgy érzed, elkerülhetetlen, hogy konfrontálódj 
valakivel a családból, könnyen meglehet, hogy 
érzelmeidet azért nehéz féken tartanod, mert egy 
előző inkarnáció története nehezíti a helyzet reális 
feldolgozását.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Anyagi szempontból eredményesebbnek érezheted 
magadat. Talán végre visszatükröződik az életben is 
a sok befektetett munka. Egy kicsit kiengedhetsz, és 
végre gyermeki felszabadultsággal engedheted maga-
dat az élet forgatagába. Kezdődhetnek a kalandok!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Elképzeléseid feszültséget kelthetnek benned, mert mindig 
hiányzik valami, hogy kedved szerint alakuljanak a dolgok. 
Az élet kompromisszumokra kényszerít, s ahhoz, hogy 
bölcs döntést hozz, ideje egy kicsit visszavonulni. Megéri a 
figyelmet, mert a sorsod változhat a döntéseid nyomán!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Egy kis önirónia segíthet feldolgozni a a vesztesé-
geidet! Vigyázz azzal, mennyire vonod felelősségre 
a környezetedet, mert érzelmeid eluralkodhatnak 
rajtad, és fölösleges drámákba keveredhetsz!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Választás elé állíthatnak. Két személy közül kell válasz-
tanod, de az is lehet, hogy egy régebbi elfoglaltságot 
cserélhetsz olyasvalamire, amiről mindig is álmodtál. 
Változni fognak az életkörülményeid. Ne törődj most 
azzal, hogy milyen volt a régi, csak fogadd el az újat!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Érzelmileg fölzaklathatnak a hét eseményei. Elfojtott 
dolgok kerülnek elő, amiknek éppen itt volt az ideje, 
hogy kiderüljenek. Vajon szeretnél megalkudni, vagy 
inkább leraknád a terheidet? Nem akarsz erősebbnek 
látszani? Nincs szükséged a hamis uralkodói pozícióra! 

2021. augusztus 19. – 25.
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Megtelt élettel a Zichy liget is: programokkal, koncertekkel várták a családokat

A Vörösmarty Színház és a Rákóczi Szövetség közös szervezésében zajlott Székesfehérváron a 
negyedik Kárpát-medencei Színjátszótábor, külhoni iskolások részvételével. A diákok az elmúlt 
nyolc év Koronázási szertartásjátékaiból összeállított Visszatekintő játék című előadást adták 
elő több estén keresztül a Bartók Béla téren.

A nemzetközi néptáncfesztivál idén ugyan elmaradt, de tánccsoportokkal, látványos hagyo-
mányőrző vonulással mégis találkozhattunk a belvárosban! Szatmártól a Mezőföldig címmel 
hozta el legszebb táncait a cecei székhelyű Tehetség Művészeti Iskola és a Paksi Tehetség 
Táncműhely apraja és nagyja – közel hatvanan, a legkisebbektől a nagyokig.

Kedden újra megcsodálhattuk a királyainkról, királynéinkról, történelmi személyiségeinkről 
mintázott óriásbábokat a Fő utcán: zenével, játékos bemutatással, hagyományőrző csoportok 
segítségével ismerhettük meg történetüket, karakterüket
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Jól kommunikálhatsz a belső vezetőddel, és ennek 
kapcsán végre olyan ajtók nyílnak meg előtted, me-
lyek mögött az a világ vár, amire mindig is vágytál. 
Kapcsolódsz a hozzád hasonlókhoz, és megszűnik a 
kirekesztettség-érzésed.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Hited mindennél erősebbnek bizonyul a héten, és 
ennek meg is lesz az eredménye. Végre a környezeted is 
elégedett lehet mindazzal, amit megosztasz velük, bár 
hajlamosak arra, hogy cukkoljanak a vélt vagy valós 
hiányosságaidért.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Baráti körödben önfeledt közösségi események 
várhatók. Olyanok körében töltheted ezt a hetet, akik 
gondolkodásmódjukban és érzelmi életükben is közel 
állnak hozzád. Érdemes a világ komolyabb témáiról is 
beszélgetnetek, és keresni a sorsfordulatok jelölőit! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bánj óvatosan az érzelmi manipulálhatósággal! Bár azt 
hiszed, hogy csak sodródsz az árral, ennek mégis az a 
vetülete kerül fókuszba, hogy rá kell döbbenned: min-
dennel hatsz másokra, és az is lehet, hogy hátráltatod a 
többieket, amikor nem vállalsz közös felelősséget. 

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nagy az eltérés a vágyaid és a valóságod között. Túl 
sokat vagy a jövőben és az álmaidban. Közben elfe-
lejted, hogy csak a cselekedeteid által valósíthatod 
meg az álmaidat. Keresd meg, miben élhetnéd ki a 
kreativitásodat!  

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehet, hogy a végsőkig kitartottál egy olyan helyzet-
ben, amiről tudtad, hogy vége szakad. Ezt a helyzetet 
elengedni igazán felszabadító élmény lehet, élvezd 
most egy kicsit a táncot, az ünneplést, engedd magad 
játékosan élni a merev szürkeség után! 

Falak és kapuk

A Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Művészek Társasága rendezésében nyílt 
meg Büki Zsuzsanna Falak és kapuk című elektrográfiai tárlata a Pelikán Galériában. Az alkotó 
az utazásain, kirándulásain készített fotói rétegére „pakolja” saját rajzait, saját grafikai 
felületeit. Így – akár több fotót egymás fölé helyezve – alakul ki az a montázs, mely immár egy 
önálló, csak Büki Zsuzsannára jellemző alkotást eredményez.
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A Fehérvár Televízió műsora augusztus 21-től 27-ig
Fehérvár Televízió

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2021. 08. 21. SZOMBAT 2021. 08. 22. VASárnAp 2021. 08. 23. Hétfő 2021. 08. 24. Kedd 2021. 08. 25. SZerdA 2021. 08. 26. CSüTörTöK

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

–  Kaiser Tamás 
vendége Vakler Lajos

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

archívumából
09:30 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
11:00 Diagnózis – ismétlés 
11:30 Fehérvári beszélgetések 

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

archívumából – ismétlés 
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Pozsonyi Imre – Zuhanás 

az emlékekbe
16:15 750 éves Nádasdladány
16:35 Egészségempórium 

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

– Vakler Lajos vendége 
Kovács Szilvia

18:25	 Hangvilla	–	könnyűzenei	
magazinműsor

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

– ismétlés
20:25 Hangvilla – ismétlés
20:50 Mits Jazz Band
21:25 A teremtés – oratórium
23:10 Híradó – ismétlés
23:30 Képes hírek 

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

– Vakler Lajos vendége 
Kovács Szilvia 

08:20	 Hangvilla	–	könnyűzenei	
magazinműsor

08:50 A Fehérvár Televízió 
archívumából

09:20 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

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

– ismétlés
12:00 Hangvilla – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 E kávéházi szegleten
16:35 Egészségempórium 

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

– Vakler Lajos vendége 
Nagy Judit

18:30 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés 
20:45 A Fehérvár Televízió 

archívumából 
21:30 Honvéd7 – ismétlés
21:55 X. Fehérvári Ének Nemzetközi 

Ifjúsági Énekkari Találkozó
22:15 Az olasz maestro – az 

Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar koncertje Pécsen

23:35 Híradó – ismétlés
23:55 Képes hírek

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

– Vakler Lajos vendége 
Nagy Judit 

08:20 Honvéd7 
08:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:40 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak
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
15:45 Grendel Lajos-portré
16:35 Egészségempórium 

családoknak 
17:00 Híradó
17:20	 Családőrzők
17:50 Hírek 
17:55 Savaria 2021 – Film- 

és	fotóművészet:	Az	
elveszett Kolozsvári Bánk 
bán; Az Európai Tanács 
kulturális útvonalai

18:40 Snooker magazin 
18:50 Savaria 2021 – Film- és 

fotóművészet:	Idő-tér
19:00 Híradó – ismétlés
19:20	 Családőrzők	–	ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Snooker magazin – ismétlés
20:05 Musica Sacra 2018
21:50 Kárpátaljai tragédia
22:45 Miklósa Erika és a Bon 

Bon zenekar koncertje
23:15 Híradó – ismétlés
23:35 Képes hírek 

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20	 Családőrzők	
07:50 Snooker magazin 
08:05 A Fehérvár Televízió 

archívumából
09:25 Képes hírek
10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak 
11:00	 Családőrzők	–	ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés 
11:45 A Fehérvár Televízió 

archívumából – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:35 Lelkünk épületének 

szolgálatában – Vakler Lajos 
interjúkötetének bemutatója 

16:15	 Videoton-film	Kárpátaljáról
16:35 Egészségempórium 

családoknak 
17:00 Híradó
17:25 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
20:30 Akik császárok 

lehettek volna
21:25 Stadionnyitány
23:00 Rúzsa Magdi-koncert
23:25 Híradó – ismétlés
23:45 Képes hírek 

2021. 08. 27. pénTeK

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó 

07:20 Köztér

07:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából

08:50 Képes hírek

10:50 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak

11:00 Köztér – ismétlés

11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

15:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Jancsó Miklós

16:05	 Ütősfesztivál	2016	

16:35 Egészségempórium 

családoknak 

17:00 Híradó

17:20 Agrárinfó

17:50 Hírek

17:55 Nálatok mizu? 

19:00 Híradó – ismétlés

19:20 Agrárinfó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

21:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából – 

Székesfehérvár anno

21:25 A Fehérvár Televízió 

archívumából	–	Bölcső

22:10 Híradó – ismétlés

22:30 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 21. 19:05 Koronázási Ünnepi Játékok – összefoglaló

00:00 Képes hírek
07:00 Híradó 
07:20 Köztér
07:55 Városrészek titkai
09:00 Úton
09:30 Egészségempórium 

nyugdíjasoknak 
09:40 Királyi Folkesték 1. 

– összefoglaló
10:10 Fehérvári beszélgetések – 

Vakler Lajos vendége Pál 
Katalin	hematológus	főorvos

10:40 Királyi Folkesték 2. 
– összefoglaló

11:10	 Ünnepi	közgyűlés	
12:10 Jazz Feszt 2021
12:40 Híradó 
13:00 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Csernavölgyi István 
kardiológus	főorvos	

13:30	 Magyarok	tündöklő	
csillaga – összefoglaló 

14:00 Fehérvári beszélgetések 
– Vakler Lajos vendége 
Ladányi	Júlia	színművész

14:30 Öreghegyi Mulatság 
15:00 Agrárinfó 
15:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
16:35 Egészségempórium 

családoknak
17:00 Híradó 
17:20 A Határon Túli Magyar 

Irodalom Napja 2019
17:55 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Krisztik	Csaba	színművész	

18:25 Csíkország szelei
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Koronázási Ünnepi 

Játékok – összefoglaló 
19:35 Tér-élmény –  az Alba 

Regia Szimfonikus 
Zenekar évadnyitó és 
bemutatókoncertje  

21:05 Fa Nándor – Newport
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek
07:30 Fehérvári beszélgetések
08:00 Snooker magazin 
08:10	 Kezdőkör
09:00 Fehérvári beszélgetések 

– Vakler Lajos vendége 
Krisztik	Csaba	színművész	

09:30 Egészségempórium 
nyugdíjasoknak

09:40 A Fehérvár Televízió 
archívumából

10:00 Híradó
10:20 Fogadalmi szentmise
11:35 Bajnokok városa
12:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:40 Híradó
13:00 Köztér
13:20	 Családőrzők	
13:50 Agrárinfó 
14:20 Úton 
14:50 Városrészek titkai
15:55 Királyi Folkesték 1-2. 

– összefoglaló 
16:35 Egészségempórium 

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

–  Kaiser Tamás 
vendége Vakler Lajos

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Cseh Tamás-portré
20:00	 Táncünnep	–	élő	közvetítés	

az Alba Regia Táncegyüttes 
fesztiválzáró	estjéről	

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek

Megújult a Radnóti téri játszótér
koVács szilVia

Megújult, megszépült a Radnóti téri játszótér. A 
Városgondnokság szakemberei egy játszó- 
eszközt kicseréltek, a régieket felújították, és megtör-
tént a régóta várt tereprendezés is.

Számos probléma miatt vált szükséges-
sé a Radnóti téri játszótér felújítása. A 
rendszeres karbantartási munkák során 
a Városgondnokság szakemberei éppen 
az ütéscsillapítót szerették volna kicse-
rélni, de a bontás során kiderült, hogy 
a korábbi favár tartóelemei a terepszint 
alatt tönkrementek, így a régi eszköz 
helyett újat kellett beszerezni.

„Teljesen rendbe kellett tenni a területet, 
mert a vízelvezetéssel is komoly problé-
mák voltak. Megtörtént a tereprendezés, 
az eszközök áthelyezése, felületkezelése, 
festése. Így szebbé és biztonságosabbá vált a 
játszótér!” – mondta el lapunknak Szeke-
resné Kovács Ildikó, a Városgondnokság 
karbantartási divíziójának vezetője.
A városrész önkormányzati képviselője 
a pénteki átadáson elmondta, hogy a 
beruházás mintegy négy és fél millió 
forintba  került: „A szokásos karbantartási 
munkákat a város költségvetése fedezte, 
az új játszóeszköz beszerzése képviselői 
keretből valósult meg.” – tette hozzá Szabó 
Bakos Györgyné.

Befejeződött a Sarló utca felújítása
koVács szilVia

A beruházás az önkormányzat negyvenmillió forintos támo-
gatásából kevesebb mint négy hét alatt valósult meg.

Már hibátlan, új burkolaton közlekedhetnek 
az autósok a Sarló utcában. A mintegy har-
mincéves útra már jócskán ráfért a felújítás, 
hiszen nagy az átmenő forgalom, a burkolat 
elhasználódott.
„Negyvenmillió forintot kaptunk a munkálatokra 
az önkormányzattól. A Gáz utcától egészen a 
Király sorig megújult a burkolat, de az úttest szer-
kezetéhez is hozzá kellett nyúlniuk a szakemberek-
nek.” – mondta el lapunknak Horváth Miklós-
né, a városrész önkormányzati képviselője.

A fehérvári kivitelezők megújították a 
korábbi forgalomcsillapítókat is, így már 
babakocsival, kerekesszékkel is zökkentő-
mentesen át lehet jutni az úton.
„Az elöregedett aszfaltburkolat marása, az 
alépítményi hibák javítása, a fedlapok cseréje, 
szintre emelése, a forgalomcsillapító küszöbök 
átépítése, a burkolat aszfaltozása és a burkolati 
jelek festése is megtörtént.” – emelte ki Lángi 
Judit, a Városgondnokság útfenntartási 
divízióvezetője.
A Sarló utca felújításával párhuzamosan a 
lakótelepen több, a Budai útra vezető járda-
szakasz is megújult. A munkálatoknak nincs 
vége, idén még további felújítások várhatók 
a környéken.

Változik a parkolási rend a vasútállomásnál
Fiers GáBor

Augusztus huszonharmadikától ingyenes lesz a parkolás 
a vasútállomás előtt, de csak harminc percig lehet majd 
a parkolóban várakozni. Aki ennél tovább hagyná a 
pályaudvarnál a kocsiját, válassza inkább a gimnázium 
mögötti, ugyancsak díjmentes területet!

Napokon belül eltűnnek a parkolóórák 
a székesfehérvári vasútállomás elől, a 
jövő héttől ugyanis teljesen átalakul a 
parkoló működése. Az eddigi fizetős 
parkoló augusztus huszonharmadikától 
ingyenes lesz, de csak maximum fél 
óráig használhatják az autósok, vagyis 
nagyjából addig, amíg a vonathoz kísérik 
ismerőseiket, vagy ameddig az érkezőkre 
várnak. Akinek ennél tovább áll az autója 
az állomás előtti parkolóban, büntetésre 
számíthat.

Parkolóóra híján a sofőröknek egy bár-
melyik papírboltban vagy barkácsüz-
letben beszerezhető műanyag órán 
kell beállítani az érkezési időpontot. 
Akinél éppen nincs ilyen, egy papír-
lapra is fel- 
írhatja, mikor állt meg a parkoló- 
helyen. Az óralapot vagy a cetlit pedig 
a parkolójegyhez hasonlóan jól látható 
helyre kell tenni a kocsi szélvédőjénél, 
mert ez alapján tudja eldönteni az 
ellenőr, hogy az illető jogosult-e még a 
díjmentes várakozásra vagy sem.

Nagy Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Köz-
lekedési Irodájának vezetője elmondta, 

hogy jövő hétfőtől a KRESZ szabályai 
szerinti tábla is felhívja a figyelmet a 
várakozási rendre. Hozzátette: annak 
érdekében, hogy a parkoló használata 
folyamatos legyen, és minél több utast 
szolgáljon, a parkolóban töltött időt a 
rendőrség és a közterület-felügyelők 
ellenőrzik majd.
Molnár Tamás, a városrész önkormány-
zati képviselője kiemelte: a változásra 
azért van szükség, mert sokan most P+R 
parkolóként használják a területet, és 
egész napra vagy a teljes hétvégére is 
ott hagyják a kocsikat. Az új intézke-
déssel azokat szeretnék segíteni, akik 
utast visznek ki a vonathoz, vagy éppen 
utast várnak. Molnár Tamás hozzátet-
te: azok, akik egész napra szeretnék a 
vasútállomásnál hagyni az autójukat, 
vagy a Kormányablakhoz érkeznek 
ügyet intézni, a Vasvári Pál Gimnázium 
mögötti parkolót vehetik igénybe, ahol 
háromszáz ingyenesen használható hely 
áll rendelkezésre.
Az új rendszer augusztus huszonhar-
madikán lép életbe, de kezdetben a 
hatóságok igyekeznek majd a lehető 
legrugalmasabban kezelni az átmeneti 
időszak nehézségeit. A szeptemberi 
iskolakezdéstől azonban már bizto-
san büntetik azokat, akik fél óránál 
tovább használják a vasútállomás előtti 
parkolót.
Az új rendszer tapasztalatait a beveze-
tést követő egy-két hónapban értékelik, 
és szükség esetén finomítanak majd a 
parkoló működési rendjén.
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„Életünket a Szent Király hitének köszönhetjük!”
„Él a magyar, pedig hányszor lett volna logikus a történelmet szemlélve, ha ez a nép 
hírmondó nélkül eltűnik az idők süllyesztőjében. Hány súlyos harc, hány árulás, az 
idők micsoda viharai és az erkölcsök micsoda romlásai: mind halálos ellenségként 
leselkedett nemzetünkre, éppen úgy, mint más népekre is. De mindig voltak hősök és 
bátrak, akik mertek és tudtak áldozatot vállalni a magyar sorsért, a hazáért, annak 
megőrzéséért!” – fogalmazott szentbeszédében Spányi Antal. – „Hogyan is érthet-
nénk meg ezt, hogy is történhetett volna meg mindez, ha nincs ott a kezdeteknél a 
szent király hite, az első magyar szent család imája és a Magyarok Nagyasszonyának 
oltalmazó, védő anyai szeretete? Vagyunk, itt vagyunk, példát adunk és tanúskodunk 
az élet igazsága mellett, a történelmünk tanítása szerint, de mindig küzdelem árán! 
Mintha csak a Szentírás szavát hallanánk: Aki mindvégig kitart, az üdvözül!”

Fogadalmi ünnep az országfelajánlás napján

A magyarok tündöklő csillaga: középpontban Szent István király

Meghitt, ünnepi pillanatokkal kezdődött a fogadalmi szentmise: Franz Kaspar kanonok, 
apostoli pronotárius, prelátus, a limburgi egyházmegye volt helynöke egy egészen különle-
ges püspöki gyűrűt ajándékozott Spányi Antalnak. A gyűrű közepén egy ezüstérme található, 
mely ezeregy esztendős. Felirata: Stephanus rex. Az érme Szent István király idejében készült, 
közepén az apostoli kereszt látható.

A Székesfehérvári Egyházmegye iskoláinak diákjai és a papságra készülő fiatalok vitték az 
ereklyéket a püspök, a papok, a meghívott vendégek – megyei és városi közéleti vezetők – és  
az egyházközségek képviselőinek kíséretében

Imával telt meg a Szent Imre-templom: az ünnepi liturgiában a megyés püspök a Magyarok 
Nagyasszonya pártfogását, közbenjárását kérte az egész magyar népért. Imádkozott minden 
magyar emberért, határokon innen és túl, hívőkért, nem hívőkért egyaránt.

A programot hagyományteremtő szándékkal hívták életre, hogy a liturgikus ünneplés mellett történé-
szi szemszögből is megvilágítsák Szent István hagyatékát és Székesfehérvár történelmi jelentőségét. 
Az előadók nem mulasztották el méltatni városunk néhai díszpolgára, Siklósi Gyula régészprofesszor 
tudományos eredményeit, melyek a későbbi kutatómunkák számára is iránymutatásul szolgálnak. 

l. takács krisztina

A Szent István-i országfelajánlás napján a Szent Imre-templomban celebrálta Spányi Antal a ha-
gyományos fogadalmi misét. A szertartás előtt a Püspöki Palotából körmenetben kísérték a magyar 
szent család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit a templomba, majd a Nemzeti 
Emlékhelyre, ahol Cser-Palkovics András polgármester mondott ünnepi beszédet.

Nagyboldogasszony napjának délelőttjén 
különleges középkori színdarabot láthatott 
a közönség – ez volt a nyitánya A magyarok 
tündöklő csillaga címmel rendezett történelmi 
előadás-sorozatnak. A vásári színdarab – ahogy 
maga a rendezvény – első szent királyunkat 
állította középpontba.

A könnyed bevezető után a Civil-
központba invitálták az érdeklődő-
ket, ahol olyan történelmi elő- 
adások sora következett, amelyek 
Szent István és az egykori koronázó- 
város kapcsolatáról szóltak. A 
rendezvény megálmodója, Németh 
László, az Alapítvány a Székes-
fehérvári Fogyasztóvédelemért 
elnöke köszöntötte a közönséget, 
majd Vargha Tamás országgyűlés 
képviselő méltatta Szent István 
hagyatékát.
Szabados György történész, a 
Siklósi Gyula Várostörténeti Kuta-
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tóközpont munkatársa előadásával 
kezdődött a szakmai ismeret- 
terjesztő program. A kutató kora-
beli és későbbi forrásokra hivatkoz-
va hangsúlyozta, hogy az egyetlen 
lehetséges helyszín, ahol Szent 
Istvánt és a későbbi Árpád-házi 
királyokat megkoronázták, Székes-
fehérvár volt.
Szabados György után Váczi Márk, 
a Magyar Városkutató Intézet 
munkatársa Szent István emlékeze-
te Székesfehérváron címmel tartott 
előadást. A történész kiemelte, 
milyen nagy jelentőséggel bírtak az 
1938-as székesfehérvári ünnepsé-
gek első királyunk tiszteletében.
Filmvetítéssel zárult a program: 
Fehérvárról Itáliába utazhattunk 
lapunk munkatársa, Vakler Lajos 
dokumentumfilmjének segítsé-
gével. A Szent István-emlékek 
Rómában című alkotás a római 
magyar emlékeket, látnivalókat 
mutatja be.
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Új közösségi tér Sóstón

Szerdán mutatták be a Sóstó új épületét és közösségi terét

Farkas szilárd

Vad- és madármentő, valamint közösségi tér 
egymás mellett – a Sóstó természetvédelmi te-
rületen hamarosan ezek fogadják a látogatókat.

Cser-Palkovics András polgár-
mester örömét fejezte ki a projekt 
megvalósulása kapcsán: „A Sóstó 
pompájával és csodálatos élővilágával 
már várja a fehérváriakat és a hozzánk 
látogató vendégeket, rengeteg ember-
nek örömet okozva. A kirándulóhely 
egyik szegletében készült most el a 
vadmadár-, illetve vadállatgondozó 
központ a benne lévő eszközparkkal.”
A polgármester hozzátette, hogy 
a Városgondnokság az üzemel-
tetéshez kapcsolódó feladatokat 
megkapta, valamint megkezdődött 
a szakmai feladatokat elvégző part-
ner kiválasztása.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére

önkormányzati lakás bérbeadására

A Városüzemeltetési Szakbizottság 145/2021. (VIII.12.) VSzB számú határozatával az alábbi – 
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő – lakások bérbeadására nyílt pályázatot ír ki 
a város területén közfeladatot ellátó személyek részére:

Cím Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Bérleti díj 
(Ft/hó)

Erzsébet u. 8. 1/3. 54 m2 2 összkomfortos 54.000,-

Mura u. 4/C/2. tt. 33. 62 m2 2+1 összkomfortos 54.540,-

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármeste
ri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájára személyesen (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 
4.) előzetes időpont-foglalást követően szerdai napokon 8:00 – 12:00 óra és 13:00 – 
18:00, valamint pénteken 8:00 – 12:00 óra között, (időpont foglalható a 22/537-200 
telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat@pmhiv.szekesfehervar.hu email címen).

A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. augusztus 27. (péntek) 12.00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati 
adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pályázat” 
felirat feltüntetésével. 

A Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-
ján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: 
www.szekesfehervar.hu. 

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munka-
időben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek meg. A 
lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 22/511-
328, vagy a 70/6699-334, illetve a 70/6699-336 telefonszámokon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Városüzemeltetési Szakbizottsága

Előfordulhat, hogy a távfűtéses lakásban lakók 
a nyár folyamán egy-két alkalommal, néhány 
órán át a radiátor melegedését tapasztalják. 
Ez a jelenség a fűtésrendszer kezelt vízzel való 
feltöltésének velejárója, amelyet a SZÉPHŐ Zrt. 
a közös képviselő vagy a fűtési megbízott kérése 
alapján végez el. 

A munkálathoz használt lágyvíz 
alkalmazása megelőzi a vízkőképző-
dést, ezáltal meghosszabbítja a ház 
belső fűtési rendszerének, csőhá-
lózatának és ezzel együtt a lakások 
radiátorainak élettartamát is. A ke-
zelt víz közvetlenül a távhővezeték-
hálózat visszatérő ágából érkezik, 
ami akár 60 0C hőmérsékletű is 
lehet. A töltési folyamat átmeneti-

leg felmelegíti a radiátorokat, kis 
mértékben megnövelheti az érintett 
lakások hőmérsékletét, ezért tűnhet 
úgy, mintha a távhőszolgáltató nyá-
ron fűtene. A folyamatosan lehűlő 
víz ismételt felfűtésére azonban már 
nem kerül sor egészen a fűtés elindí-
tásáig. A folyamat során a radiátoron 
leadott hő nem kerül mérésre, nem 
jelentkezik külön költségként a 
lakók számláján.  
Csak így biztosítható az, hogy a 
lakásokban történt felújítások, átala-
kítások után a rendszer ismét készen 
álljon a fűtési szezonra. A művelet 
okozta esetleges kellemetlenségek miatt 
a szolgáltató a felhasználók szíves türel-
mét és megértését kéri!

Nyáron nem fűtés, hanem karbantartás miatt meleg átmenetileg a radiátor
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Miért lehet meleg a radiátor nyáron? 

A gondozóközponttal egyetemben 
létrejött egy új alsóvárosi közösségi 
tér – konferenciateremmel és az 
azt kiszolgáló létesítményekkel – 
mely az itt működő nyugdíjasklub 
mellett lakossági fórumoknak és 
oktatási célú rendezvényeknek is 
otthont ad majd.
Mészáros Attila alpolgármester, a 
városrész önkormányzati képvi-
selője lapunknak elmondta, hogy a 
beruházás összköltsége ötszáz- 
ötvenötmillió forint volt, mely teljes 
egészében állami támogatásból 
származott: „Az önkormányzatnak 
egy forintjába sem került ez a fejlesz-
tés. A költség legnagyobb részét az 
ingatlan felújítása tette ki, de jelentős 
annak az orvostechnológiai eszköz-
parknak az értéke is, amit biztosítot-
tunk ahhoz, hogy egy közép-európai 
orvosi központ jöhessen létre.”





13Közéleti hetilap Kultúra FEHÉrVÁr

Még több fotót nézhet meg a korabeli 
Rác utcáról az fmc.hu oldalon!

Milyen titkokat rejt a Rác utca?
látrányi Viktória

Van egy varázslatos, százharminc méteres utcaszakasz Székes-
fehérváron, ami ámulatba ejti az embert. Ez a Rác utca, melynek 
helyreállításáért a város Europa Nostra-díjat kapott. Egy egész 
városrész tűnt el, csak egy rövid kis utcaszakasz őrzi emlékét.

„Fehérvár egyik tragédiája az, hogy egy történelmi 
gyökerű városrészt leborotváltak – kivétel a Rác utca 
százharminc méteres szakasza. Az egész városrészből 
ez a kis utcaszakasz, a 11-estől a 29-es számú házig az, 
ami megmaradt, és valahogy tükrözi egy bizonyos kor 
építési, gazdálkodási kultúráját is.” – mondta Csutiné 
Schleer Erzsébet A Rác utca titkai címet viselő 
előadáson.
A lelkes városvédő első munkáinak egyike volt a 
Fejér Megyei Tervezőirodánál ezeknek a házaknak 
a felmérése. Ekkortájt készültek azok a felvételek 
is, melyekkel Csutiné dokumentálta a felújítást. Az 
első fotósorozatot 1979-ben készítette az építész-
mérnök: „A Palotaváros pontosan annyi idős, mint a 
történelmi belváros. Amíg az utóbbiban a fejedelmek, 
királyok és az őket kiszolgáló, elsősorban katonai sze-
mélyzet lakott, addig itt meg kellett termelni a zöldséget, 
a gyümölcsöt, a terményeket, és az bizony itt történt, a 
palotavárosi területen. Ezer évvel ezelőtt is lakott terület 
volt. Az sem véletlen, hogy a Rác utca környékén, az 
egyik telken honfoglalás kori temetőt is találtak.”

Így menekült meg az utca

A második világháború után ugrásszerűen meg-
növekedett Székesfehérvár lakosainak a száma. 
Vidékről ide költöztek az emberek, hiszen az itt 
kialakult hadi- és más típusú nehézipar vonzotta 
a munkás kezeket. A korábbi húsz-harminc 
ezres város pillanatok alatt a duplájára nőtt, ezért 
szükség volt tömeglakások építésére.
„A hetvenes években elkészült Budapesten a rendezési 
terv erre a nyugati városrészre is. Volt egy nagy aka-
dálya, hogy tízemeletes házakkal lehessen teleszórni 
az egészet, nevezetesen a 18. század közepén épült Rác 
templom, ami műemlék. Mégis furcsán nézett volna 
ki, hogy a házak között áll egy kis templom, aminek a 
keresztje körülbelül a hetedik emeleti ablakokkal lett 
volna egy magasságban.” –  idézte fel a történéseket 
a városvédő.
Ezért – a körülményekhez képest – egy nagyon 
bölcs gondolat született: megtartanak egy 

„A 11-es házban akkoriban Csikós Danica néni lakott, aki az utolsó szerb őslakos volt. Nekem egy picit Szabó Mag-
da Az ajtó című regényének Emerenciájára hasonlított. Remek savanyú bora volt, minden alkalommal megkóstol-
tuk földmérésnél. Danica házának felújítását az Ikarus vállalta, aztán átadták a városnak, és most a Szent István 
Király Múzeum kihelyezett helytörténeti múzeuma működik itt. Láthatóak az eredeti berendezési tárgyak mind a 
mai napig. Épp csak a néni szemüvege nincs a helyén. Szépen berendezték az egészet, a hatalmas papírra festett 
szentképeit is kitették. Danica néni nekünk elárulta, hogy a legvékonyabb szobácska mindig a legények szobája 
volt, hogy szülői felügyelet nélkül bármikor ki tudjanak sétálni az ablakon.” – mondta el Csutiné Schleer Erzsébet.
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Egy ezeréves, történelmi városrész esett áldozatul a kommunista falanszterépítés lázálmának, melynek 
jelszava: „A múltat végképp eltörölni!” A Rác utcai épületegyüttes maradt egyedüli hírmondónak.
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Az előadást követően végigsétáltunk beszélgetőpartneremmel a Rác utcán. A 19-es ház jelenleg is lakott, 
így belülről is megcsodálhattuk az épületet. A tulajdonos gondos gazdája a háznak, minden szeglete 
magán viseli a törődést.
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műemléki környezetet. Ki is jelöltek egy száztíz 
méter hosszú utcaszakaszt. „Amikor beléptem 
ebbe a munkába, büszkeségemre még egy házsort 
sikerült hozzátenni, így lett százharminc méter hosszú. 
Különben a 29-es és a 20-as ház már nem maradt 
volna meg. Sikerült a tűzoltókkal megbeszélni, hogy 
annyira vészesen nem sértjük a tűzszakaszhatárt, így 
maradhattak meg azok az épületek is.”
A munka az épületek felmérésével kezdődött. 
Az egyik része romos, míg a másik tisztessé-
gesebb állapotban volt. Persze az itt élők már 
évekkel korábban tudták, hogy el kell hagyniuk 
a házakat: „A harmincas évekből őrzi a Szent 
István Király Múzeum azt a Rác utcai festményt, 
melyen csupa kis, nádtetős, falusi, hosszú parasztház 
van. Amikor mi idekerültünk, a hetvenes években 
már nem ez a látvány fogadott minket. A 19-es és 
a 23-as számú házakat például már átalakították. 
Tulajdonképpen egy történelmi fejlődés látszott ezen 
a területen. Úgy döntöttünk, hogy nem csinálunk 
olyan Rác utcát, amilyen valaha lehetett, hanem 
ezt az állapotot rögzítjük.” – mondta el Csutiné 
Schleer Erzsébet.

Egy üzem, egy műemlék

Felmerült a kérdés, hogy mi legyen a kisajátított 
házakkal, ki csinálja a felújítást, és mire fogják 

majd a házakat használni. Életre hívtak egy ak-
ciót, melynek három ember volt a fő mozgatója: 
Heiter Júlia a megyei tanácstól, Román András a 
műemléki felügyelőség részéről és Balla Károly, az 
Ikarus akkori vezérigazgatója. Ők járták végig a 
fehérvári üzemeket, cégeket. Próbáltak ezeknek a 
házaknak gazdát keresni. Olyanokat, akik gondo-
zásba veszik és használni is fogják az épületeket. 
A másik kérdés az volt, ki lesz a kivitelezője a 
felújításnak. Ez volt az Egy üzem, egy műemlék 
mozgalom.

céje van, egy csehsüveg-boltozatú téglapince. Láthatók a 
pincében olyan kövek is, amik szinte biztosan a királyi 
bazilikából valók. Annak idején jártunk is a helyszínen 
Siklósi Gyula professzorral.”
Bár a 19-es számú ház sorsa ma megnyugtató, nem 
volt ez mindig így. Ez az épület talált legkésőbb 
gazdára. Végül a Tejipari Vállalaté lett, ahol egy 
tejipari múzeumot rendeztek be.
„Volt olyan része, amit az alapozástól kezdve kellett 
felújítani. Hátsó részén egy mai építésű, fából készült 
fészer volt. Oda kerültek azok a nagy sajtkészítő meg 
egyéb berendezések, amik a tejiparhoz tartoztak. Ha ez 
az épület okozta nekem a legnagyobb örömet, akkor azt 
is bevallom, hogy ez okozza nekem most a legnagyobb 
bánatot, mert a Tejipari Vállalat átalakult, aztán a Par-
malat csődbe ment. Sokáig próbálta elintézni a tejipari 
cég, hogy ha a csődbiztos el is adja az épületet, akkor 
is legalább a borzasztó értékes berendezési, kiállítási 
tárgyak maradjanak itt a városban. Sajnos nem sikerült 
elintézni, a hatalmas gyűjtemény most Mosonmagyar- 
óváron látható.” – mesélte Csutiné Schleer Erzsébet, 
majd hozzátette: nagy telek tartozott a házhoz. Az 
akkori tulajdonos eladta egy részét, tulajdonkép-
pen így került a Rác utcába a 21-es számú ház, ami 
egy új épület. – „A 27-es számú ház a Viniczai bácsié 
volt, aki szinte belebetegedett, hogy el kell mennie. Még 
előttem van a kép, hogy volt itt egy sárga Wartburg, és 
az udvar tele volt szőlőlugassal. Az autó hátsó platójára 
szedte le utoljára a sötét fürtöket. A szívem belesajdult!”
A házat egy kincsesbányai vállalat vette kezelésbe, 
utána sok tulajdonosa lett, pékség is volt itt egy 
időben. Most a Fehérvári Kézművesek Egyesülete 

Volt olyan ház, amit a a városgazdálkodás vett át, 
vállalati klubot és vendégházat akartak csinálni. 
A 15-ös számú ház pedig sokáig Vadex-iroda volt. 
A 17-es számú háznak az az érdekessége, hogy 
egy hatalmas gödör volt az előkertjében, mert a 
tulajdonosai, a Kistormásiék, tímárok voltak.
Az egész környék tele volt még a mocsár maradé-
kaként kicsi csatornákkal, folyócskákkal. Éppen 
ezért olyan kisipar telepedett itt le, ami vízigényes 
volt: bőrkikészítők, szűcsök, tímárok, tobakosok. 
Az utcanevek is ezt jelzik. A 17-es ház renoválását 
az akkori tatarozóvállalat vállalta, és mintaszerű-
en fel is újították.

Varázslatos pince és a királyi bazilika 
kövei

„A legértékesebb háznak a 19-es számút tartom, ami 
pont szemben van a templommal.” – fogalmazott 
Csutiné Schleer Erzsébet, hozzátéve, hogy rend-
kívül romos állapotban volt, viszont az volt hét 
évszázadon keresztül a szerbek iskolája. – „Ami a 
legfantasztikusabb, hogy ez az egyetlen ház, aminek pin-

gondoskodik megnyugtató módon az épületről.
„A legutolsó ház, amit sikerült megmenteni, a 29-es. Azt 
az Alba Volán vállalta, de elég hamar lemondott róla. 
Utána nem tudom, milyen kezekbe került. Én örülök, 
hogy ott egy kocsma van, minden rendes helyen kell az 
is!” – mondta mosolyogva az építész, aki a felújítás 
kapcsán arról is beszélt, hogy új anyagból készült 
a 11-es számú ház. Annak is megvan az oka, hogy 
miért. A felmérés, a hasznosítási terv elfogadása és 
a megvalósítás között jó néhány év eltelt. Nem le-
hetett mindent megőrizni: ami eredetiben maradt, 
az például a 19-es számú háznak az eleje. Anya-
gában nem annyira autentikus, mint amennyire 
esetleg lehetett volna. Ez nem skanzen, de nincs jó 
fogalom rá: azt mégsem mondhatjuk, hogy a Rác 
utcai tizenhárom ház. Itt minden ott van, ahol volt, 
legfeljebb más anyagból van – ezt már séta közben 
meséli a Csutiné Schleer Erzsébet, aki 1992-ben 
az Europa Nostra szervezet elnökével, Henrik dán 
herceggel is itt találkozott, a Rác utcában.
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Május óta zajlik a diákok oltása – elsőként a tizenhat és tizen- 
nyolc, majd a tizenkét és tizenöt év közötti korosztály számára lett 
elérhető a vakcina. A diákok és a pedagógusok átoltottságának 
köszönhetően az idei iskolakezdés jóval biztonságosabb lesz, mint 
az egy évvel ezelőtti, amikor még nem volt vakcina, és csak korláto-
zásokkal lehetett védekezni a vírus ellen.

Az iskolákban is lesz oltási akció

Minél nagyobb számban lesz átoltott a fiatal generáció, annál nagyobb esély van a következő 
tanévben a jelenléti oktatásra

l. takács krisztina

A legtöbb iskolában már kiküldték az értesítést 
a szülőknek, miszerint a tanév közeledtével az 
iskolákban is lehetőséget biztosítanak a tizenkét 
év feletti diákok oltására. A felhívás azoknak szól, 
akik valamilyen oknál fogva az interneten nem 
tudnak időpontot foglalni.

Magyarország az elsők között ért a 
tizenkét év felettiek oltásához – írja a 
koronavirus.gov.hu. A szülők június 
óta tudnak regisztrálni. A tizenkét és 
tizenhét év közöttiek korosztályában 
eddig közel kétszázezren jelentkeztek 
oltásra, és százhatvankétezren már 
fel is vették azt, ami a regisztráltak 
több mint nyolcvan százalékát jelenti. 
Az internetes regisztráció és idő-
pontfoglalás továbbra is nyitott, ez a 
legegyszerűbb módja a gyermek be-
oltásának. Emellett augusztus 30-án 
és 31-én, valamint szeptember 2-án 
és 3-án az iskolákban is lesz oltási 
akció – írja az internetes portál. A 
szülők az iskolától kapnak tájékozta-
tást, és augusztus huszonötödikéig az 
iskolának is kell visszajelezniük, hogy 
kérik vagy nem kérik gyermeküknek 
az oltást. Az iskolásokat Pfizer-vakci-
nával oltják majd be az iskolaorvosok 
és a háziorvosok bevonásával.
A cél, hogy az iskolák továbbra is 
zavartalanul, jelenléti oktatásban 
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Távhővel ellátott lakásban lakik?
Postai csekken fizeti be távhőszámláit?

Váltson Ön is kényelemes, gyors,
elektronikus fizetésre!

A SZÉPHŐ Zrt. nyereményjátékot hirdet
szeptember 1. és október 31. között!

 A részvételért nem kell mást tennie, mint a játék ideje alatt 
áttérni postai csekkes fizetési módról elektronikus fizetésre.

Szeptember 8-tól kilenc héten át, minden szerdán kisebb nyeremények 
találnak majd gazdára. A szerencsés nyerteseket a SZÉPHŐ Zrt-nél 

megadott elérhetőségeken fogjuk kiértesíteni.

A főnyeremény az akció végén egy szabadon felhasználható 
utalvány, amely beváltható az Accent Hotels lánc 

bármelyik szállodájában.

Bővebb információ az elektronikus fizetésre áttérés 
lehetőségeiről, a www.szepho.hu honlap hírfolyamán olvasható.

A játékkal kapcsolatos tájékoztatás és játékszabály az akció ideje 
alatt a SZÉPHŐ Zrt. honlapján lesz elérhető.

Hamarosan további részletekkel jelentkezünk!
Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 

Bejelentkezés:
22/500-300 • www.mentahaz.hu

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt 
és gyermek szakrendelés

4 épületben az Önök szolgálatában

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.

• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia

• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia 
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet

• Ultrahang
• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia, EEG

• Antigén és ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések (botox, 

hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó 

szenzor (CGM)

• Covid fertőzés utáni szűrőcsomagok
• SOS diagnosztika ujjbegyből vett 

minta alapján (CRP – gyulladás szint, 
HGBA1C – 3 havi vércukor átlag)

• Afázia terápia (agysérülés utáni 
beszédfejlesztés)

FelnőTT szakrendelések:

Gyermek szakrendelések:

eGyéb szolGálTaTások:

• Sebészet
• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül orr gégészet
• Hepatológia

• Neurológia
• Bőrgyógyászat
• Afázia terápia
• Neurofiziológia, EEG-ENG-EMG
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás

működjenek, hiszen a munkába 
járó szülőknek és a gyermekeknek 
is ez a legjobb. Ezért a szakemberek 
továbbra is az oltást javasolják mind a 
diákok, mind a pedagógusok védelme 
érdekében.
Aki augusztus huszonötödikéig jelzi, 
hogy kéri gyermeke beoltását, az kü-
lön értesítést kap az oltás helyszínéről 
és pontos időpontjáról.
Az oltásra a tizennyolc év alatti diák- 
nak magával kell vinnie a kitöltött 
szülői hozzájáruló nyilatkozatot, a 
nagykorú diáknak pedig a jelentke-
zési lapot. Ezeket e-mailben kapják 
meg.
Az első oltást követően három hét 
múlva kerül sor a másodikra, ugyan-
abban az iskolában, ahol az elsőt 
beadták.
A kormány arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy nem kell feltétlenül 
megvárni az iskolai oltást, hiszen a 
gyermeket továbbra is könnyedén 
lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.
gov.hu honlapon, majd automatiku-
san időpontot lehet foglalni a kórházi 
oltópontokra a www.eeszt.gov.hu 
oldalon. Ez azon pedagógusokra 
és iskolai dolgozókra is igaz, akik 
esetleg még nem vették fel az oltást. 
A korábban beoltott pedagógusok és 
iskolai dolgozók akár már a harmadik 
oltásra is tudnak időpontot foglalni.
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Ön is felújítaná lakását, családi házát? 
Álmodja meg új otthonát, 
mi pedig megvalósítjuk!

 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a 
lakások és családi házak felújítására. 

 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a 
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.

 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint 
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.

 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel 
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve 
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az 
elvégzett munkánkra.

Szolgáltatásaink: 
• kőműves munkák • burkolási munkák • festő-mázolói munkák
• szárazépítési munkák • asztalos munkák • lakatos munkák
• mélyépítési munkák • épületgépészeti munkák • épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük! 
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását! 

E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493 

Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00,  P: 7:30-13:00

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg az 
alábbi, tulajdonában lévő lakásokat:

A pályázati nyomtatvány Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgála-
tán (8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 1.) vehető át vagy 
letölthető a honlapról.

Részletes pályázati kiírás és további részletek a 
www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2021. 08. 11

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

Alapterület
(m2)

42 m2

49 m2

Szobaszám

2
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

Induló bérleti díj 
(Ft/hó)

42.000,-
49.000,-

Cím
(Székesfehérvár)
Tolnai u. 3. 9/2.

Tolnai út 16. 4/2.

Először hazai pályán Japán és ukrán igazolás

Nikolics Nemanja még nem talált be, a Vidi még nem győzött a bajnokságban A japán válogatott irányító először játszik külföldi csapatban

soMos zoltán soMos zoltán

Miután a második fordulóban elmaradt a Ferencváros 
elleni rangadó, a MOL Fehérvár szombaton először 
játszik a sóstói stadionban az új szezonban. A hibátlan 
Kisvárda ellen első győzelmére hajt Szabics Imre 
csapata.

Két olyan együttes találkozik a Mol Aré-
na Sóstóban szombaton, amelyik egy- 
aránt meglepő szezonkezdést produkált. 
A Vidi a Zalaegerszeg, majd a Gyirmót 
otthonában is csak döntetlenre volt 
képes, hiába vezetett mindkét meccsen. 
A két megszerzett pont a várhatóan nem 
az élmezőnybe tartozó ellenfelekkel 
szemben nem túl acélos teljesítmény. 

Sajtótájékoztató keretében mutatta be két 
légiósát az Alba Fehérvár KC. A japán Ójama 
Mana az olimpia után csatlakozott a fehérvári 
kézilabdacsapathoz. Mellette az ukrán Tamara 
Szmbatjan is a csapatot erősíti majd a bajnoki 
szezonban.

Az új játékosokat a klub elnöke, 
Balássi Imre és Mészáros Attila, 
Székesfehérvár alpolgármeste-
re köszöntötte a városban és a 
klubnál. A japán válogatott játé-
kosa, Ójama Mana egyenesen az 
olimpiáról érkezett, ahol csapata 
egy győzelemmel zárta a csoport-
kört. Fehérváron túl van az orvosi 
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vizsgálaton, a beköltözésen és egy 
edzésen.
Tamara Szmbatjan ukrán váloga-
tott, aki lengyel és román klubok 
után igazolt Fehérvárra.
A csapat vezetőedzője, Boris 
Dvoršek elmondta, hogy az elmúlt 
egy hónap során remekül alakult 
a felkészülés, jó úton jár a csapat: 
„Rengeteg munkát végeztünk az edzé-
sek folyamán, és máris meglátszik az 
eredmény, mert az edzőmeccsek közül 
hármat megnyertünk, és csak egyszer 
kaptunk ki. Lépésről lépésre haladunk. 
Folyamatosan zajlanak az erőnléti 
edzések, és persze labdával is sokat 
edzünk. Készen leszünk a bajnokság 
kezdetére!”

Mindkétszer idegenben játszottak a 
fehérváriak, de így is többre számítot-
tak, most pedig hazai pályán szeretnék 
megszerezni első győzelmüket.
Hogy ez nem lesz egyszerű, azt a láto-
gató Kisvárda mérlege mutatja: három 
meccsből három győzelem! Ilyet talán 
még ők sem vártak maguktól, de ezek 
után végképp nyugodtan játszhatnak 
Fehérváron.
A Vidinél Szabics Imre vezetőedző feje 
a sok sérült miatt is fájhat, igaz, a keret 
folyamatosan bővül. Ukrán és gambiai 
játékos után legutóbb a korábban nagy 
tehetségként elkönyvelt, évekig a Benfica 
kötelékébe tartozó Csoboth Kevin szemé-
lyében magyar támadót igazolt a Fehérvár.



  A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 21-től 27-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. 
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06.00 Fehérvári reggel: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

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

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

11.10 Hétvégi programajánló
12.10	 Ebédidő	
13.10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
14.10	 Kertészeti	magazin	

Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10 Útravaló
17.10	 Női	vonalak
18.00	 Tabuk	nélkül	Szerkesztő:	

Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Sasvári	Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Kiss	György

2021. 08. 27. 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:	dr.	Paál	Csaba

10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távol-

keleti	művészeti	magazin	
Vendég: Rétlaki Gábor

12.10 Virágpercek Vendég: 
Winkler	Kriszti

13.10 Ügyvédi jótanácsok 
Vendég: dr. 
Berzeviczy Gábor 

14.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 

	 Műsorvezető:	
Gemeiner Lajos 

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

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

16.10 Válaszd az életet! 
Vendég: Gönczi József 
és	Kocsis	Sándor

17.10 Filmkocka Vendég: 
Kalmár	Ádám,	Pál	Loránd

18.10 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, 
programajánló

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10	 Gazdát	keresünk	az	ASKA	
menhelyén	élő	kutyáknak	
Vendég: Molnár Tamásné

11.10 Ez itt az én hazám! 
Vendég: Oláh László

11.35	 Szabadidőben	
Vendég:	Kulcsárné	
Németh Mariann

12.10	 Családőrzők	Vendég:	
Fekete-Cseri	Zsuzsanna,	
Pap	Csilla,	Tornyai	Gábor

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

2021. 08. 21. szOMBat

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

07.10 „De nehéz az iskolatáska” 
Vendég: Horváthné 
Kovács	Boglárka

08.10 Gyerekcsapatból 
újra osztályközösség 
Vendég: Bálesné Elekes 
Rita,	Németh	Ádám

09.10	 Autófitnesz	Vendég:	
Polgár Tibor

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

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

12.10	 Ebédidő	
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

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 Fehérvári beszélgetések 

Szerkesztő:	Kiss	György

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

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla		Hírszerkesztő:	
Germán Márton

07.10 Székesfehérvár 
Közbiztonságáért	díj	
Vendégünk: Udvardi János

08.10 Fiataltehetség-program 
Vendég: Östör Annamária, 
Szabó-Bakos György

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
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég: 

Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában,	helyi	szakértők,	
szakemberek részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég: 

Gombaszögi Attila
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:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

09.10 Egészségszerda a 
Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársaival

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

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

12.10	 Ebédidő	
13.10	 Környezetbarát	Vendég:	

Mihály Gyula
14.10 Hangvilla 
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég: 

Grósz Pálma
17.10	 Tiszta	szex!	Vendég:	

Séllei Györgyi
18.00 Beszéljünk róla! 

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:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

09.10	 Állati	dolgok	Vendég:	
Lorászkó Gábor

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

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég: 

Egyed Attila
12.10	 Ebédidő	
13.10 A Városgondnokság 

műsora
14.10 Az orvos válaszol 
15.00 Fehérvári délután: napi 

aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsi	Hírszerkesztő:	
Varga Zalán

15.10 Útravaló
16.10	 KRESZ-percek	Vendég:	

Ábrahám	Csaba	
17.10 Herbarius Vendég: 

Lencsés Rita
18.00	 Zöldellő	utakon	

Szerkesztő:	
Galántai Zsuzsi

19.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	Sasvári	Csilla

20.00 Fehérvári beszélgetések 
Szerkesztő:	
Gemeiner Lajos


