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KEDVEZMÉNY!

Hyundai GO! limitált szériás modellek

Magas felszereltségű, sportos modelljeink most jelentős 
kedvezményekkel várják márkakereskedéseinkben! Nem kell a 
kezdősípra várnia, akciónkkal már most helyzetbe kerülhet!

Hyundai - Az UEFA 2016 labdarúgó-Európa–bajnokság hivatalos partnere.

A kép illusztráció. Jelen hirdetés nem minősül konkrét ajánlatnak. Kérjük az aktuális kedvezményekről és vételárakról, a Go! és Go! Plus limitált szériás modell-
választékunk felszereltségéről és áraikról és a garancia pontos feltételeiről tájékozódjon márkakereskedésünkben vagy honlapunkon. Az új személygépkocsi 
fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO2-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden 
eladási helyen és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen.

Az Ön Hyundai kereskedője: 8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7. 
Tel.:  (22) 600 100  

www.ivanics.hu

Öttusa ob: Fehérváron mindenki 
színre lép! 31. oldal
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Egyhangú döntés az új menetrendről

Bóka Viktor jegyző szerint a menetrendváltoztatás jól van előkészítve, de időbe telik, mire 
mindenki megtanulja majd az új rendszert

Heiter DáviD tamás

A demokrácia diadalának is tekinthető, hogy 
múlt csütörtökön mintegy másfél órás intenzív 
vita után a szakmai érvek hatására mégis 
egyhangúan fogadta el a város képviselő-tes-
tülete az új helyi autóbuszjáratokra és az új 
menetrendre vonatkozó javaslatot. Megindí-
tották a közbeszerzési eljárást a Gellért újsor 
és a Schwäbisch Gmünd utca közötti útszakasz 
megépítésére és a Lugosi utca felújítására is.

A legfontosabb napirendi pont a 
helyi tömegközlekedést érintette. 
Ezzel kapcsolatban Farkas László 
önkormányzati képviselő módosító 
javaslatot fogalmazott meg. Szavai 
szerint az új menetrend azzal, 
hogy megszünteti a 43-as és a 44-es 
járatokat, hátrányosan érintené 
Palotaváros lakóit. Cser-Palkovics 
András polgármester kiemelte, 
hogy ezen buszok esetében jelenleg 
53 járat van naponta, az új menet-
rend bevezetésével pedig 71 járat 
lesz, amelyek pótolják a 43-as, 
44-es buszokat. Ezek közül 16 
járat a Piac tér és a kórház között 
bármelyik irányban 13 perc alatt 
jut el. A képviselő végül visz-
szavonta módosító javaslatát, és 
megszavazta az előterjesztést. Így a 
közgyűlés egyhangúlag fogadta el a 
helyi autóbuszjáratok útvonalának 
és menetrendjének módosítását 
tartalmazó előterjesztést, azzal a 
feltétellel, hogy a pénzügyi terhek 

Második alkalommal adták át a Székesfehérvár 
Ifjúságáért díjat a Hiemer-házban megrende-
zett ünnepség keretében.

Az elismerést ezúttal So-
mogyfoki Gáborné kapta, aki 
2011 óta a Ciszterci Szent 
István Gimnázium történe-
lem, filozófia, etika szakos 
tanáraként tevékenykedik. 
A rendkívül agilis és aktív 
tanárszemélyiség a Székesfe-
hérvári Diáktanácsot 2011-es 
megalapítása óta segíti, részt 
vett a 2014-es Országos Di-
ákparlament szervezésében 
és egyik legaktívabb tagja a 
diákmunkát segítő pedagógu-
sok városi közösségének is. 
A „Székesfehérvár Ifjúságá-
ért” díjat 2015-ben alapította 
az Önkormányzat. Az elisme-
rést olyan személyek kap-
hatják, akik a város ifjúsága 
érdekében tartós, kiemelke-
dő szakmai munkát végeztek, 
így tevékenységükkel a de-
mokráciára, a közéleti fele-
lősségre nevelés és a diákjo-
gok érvényesülése területén 
a fiatalok javát szolgálták. A 
díjátadón külön köszöntöt-
ték azokat a pedagógusokat, 
akik a diákönkormányzatok 
munkáját segítik az intézmé-
nyekben. 
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Tizenhatmilliárd forint Fehérvárnak

Új belgyógyászati tömböt és tetőparkolót építenek a Szent György Kórházban

szabó miklós bence

Elfogadták június 13-án a költségvetési 
törvény módosítását a Parlamentben. Székes-
fehérvárt is jelentősen érinti a döntés, hiszen 
tizenhat milliárd forintos forrást biztosít 
ezzel az állam a Modern Városok Program 
keretein belül. Pénz érkezik tehát a közel-
jövőben a történelmi főváros oktatásának, 
egészségügyének és környezetvédelmének 
fejlesztésére, de a rendezvénycsarnok-beru-
házás elindítására is. A városi közgyűlés által 
egyhangúlag kért pártok fölötti összefogás 
ugyan nem jött létre – az MSZP, a Jobbik, 
az LMP, a DK és a többi baloldali párt nem 
támogatta a fehérvári fejlesztéseket – a 
kormánypártok jóvoltából így is megvalósul-
hatnak a beruházások.

Kicsivel több, mint egy éve jelen-
tette be Orbán Viktor a Modern 
Városok Program városunkat 
érintő részleteit. A támogatási ösz-
szegről június idusán szavaztak a 
parlamentben. 122 igen és 63 nem 
szavazattal született meg a döntés 
a végszavazáson. A költségvetést 
módosító javaslatnál csak a kor-
mánypárti képviselők voksoltak 
igennel.
„Csak a Fidesz és a KDNP frakciója 
támogatta ezt a költségvetés-mó-
dosítást, bár Székesfehérváron az 
ellenzéki képviselők is vállalták, hogy 
közbenjárnak a parlament ellenzéki 
képviselőinél. A szavazáson azonban 
feketén-fehéren kiderült, hogy az 
igenek között csak fideszes és keresz-
ténydemokrata képviselők szavazata 

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Székesfehérvár 
Ifjúságáért

volt.” – mondta el Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő.
A Modern Városok Program egyik 
eleme kifejezetten a Szent György 
Kórház fejlesztésére irányul. Közel 
hétmilliárd forintból folytatják az 
egészségügyi intézmény korszerű-
sítését, új belgyógyászati tömböt 
és tetőparkolót építenek. További 

7,5 milliárd forint a Csónakázó-tó 
partján megvalósuló középisko-
lai campus kialakítására érkezik 
Fehérvárra, a város környezet-
védelmi programjának elindítá-
sához pedig egymilliárd forintos 
támogatást kapott a város. De az 
elfogadott módosításnak köszön-
hetően a program finanszírozza 

majd a „jégalapú” multifunkcio-
nális csarnok tervezési költségeit 
is, 509 millió forinttal.
A város számára fontos fejlesztési 
források biztosításához párt-  
állástól függetlenül mindenki 
segítségét kérte Székesfehér-
vár közgyűlése. Cser-Palkovics 
András polgármester lapunknak 
elmondta: köszöni a büdzsémódo-
sítást megszavazó kormánypárti 
országgyűlési képviselők támoga-
tását, ami biztosítja a megkezdett 
fejlesztések folytatását, az újabb 
jelentős állami forrást Székesfe-
hérvárnak.

ismeretében újra tárgyalnak majd a 
hálózat átalakításáról.
A városatyák döntöttek arról is, 
hogy tizennégy helyszínre tizenöt 
térfigyelő kamerát szerelnek fel 
városunkban. Megindítják továbbá 
a közbeszerzési eljárást a Gellért 
újsor és a Schwäbisch Gmünd utca 

közötti útszakasz megépítésére 
és a Lugosi utca felújítására. Két 
emléktábláról is döntés született: 
az egyiket Saára Gyula egykori 
polgármester, a másikat pedig civil 
kezdeményezésre a lebontott vasúti 
irányítótorony emlékére helyezik 
majd el.
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Az öt éve született alaptörvényt ünnepelték 

Az országnak új alapokra volt szüksége 

Stabilitást és szabadságot ad az új alaptörvény Példaértékű a magyar alkotmány

Az ötéves alaptörvényt pénteken ünnepelték a városházán

Wéhli Regős DóRa

A város múltjához, történelméhez méltóan 
nagyszabású konferencia keretében ünnepel-
ték meg az új magyar alaptörvény elfogadá-
sának ötödik évfordulóját Székesfehérváron. 
Június tizedikén városunk vendégeként több 
neves politikus és jogász tartott előadást, és 
hívta fel a figyelmet az új alkotmány fontossá-
gára.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter is részt vett a korábbi, 1949-es 
alkotmány átgondolásában, az új 
alaptörvény megalkotásában: „Egy 
demokrácia, ha picit is ad magára, 
nem viselhet az alaptörvényében 
olyan évszámot, amely éppen a 
diktatúrára utal. Lehet, hogy csak ez 
maradt meg belőle, de mégis megma-
radt. Nem tehette meg az országgyűlés 
– amely teljes felhatalmazást kapott – 
hogy ezt hagyja. Mindent meg kellett 
tennie annak érdekében, hogy legyen 
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egy új, a modern világnak megfelelő 
kereteket meghatározó alaptörvé-
nyünk.”
Az új alaptörvény átértelmezi a 
magyar állam fogalmát. A magyar-
ságot nem határok által körbezárt 
területként, hanem egy közös-
ségként értelmezi, ezért az állam 
minden, az országhoz kötődő 
emberért felelősséggel tartozik – 
hangzott el az Igazságszolgáltatás 
az alaptörvény tükrében című 
konferencián. Az országgyűlés ma 
már a határon innen és túl élőkért 
is, vagyis mind a tizenötmillió 
magyarért felelősséggel tartozik 
– fogalmazott a Miniszterelnöki 
Kabinetiroda kormányzati kom-
munikációért felelős államtitkára. 
Tuzson Bence szerint az állam ma 
már a magyar emberek közössége, 
tehát Torontótól Kézdivásárhelyig 
egységesen kell kezelni a magyar 
embereket.

Vízkelety Mariann igazságügyi 
kapcsolatokért felelős államtit-
kár arról beszélt, hogy már az 
Aranybulla korában is érvényesült 
a hatalom korlátozottsága, ami 
képes volt évszázadokon keresz-
tül a stabilitást és a szabadságot 
biztosítani. A hatalom megosz-
tásának elve és gyakorlata vonzó 
társadalmat képes fenntartani 
azokkal szemben, ahol a hatalom 
egységének, korlátlanságának elve 
érvényesül. 
A magyar alkotmány követen-
dő példa – mondta a legfőbb 
ügyész a konferencián. Polt Péter 
úgy fogalmazott, Európában az 
ügyészségek szabályozását tekint-
ve „tarka a kép”. Mivel a magyar 
alkotmány rendelkezik arról, hogy 
az ügyészség és a legfőbb ügyész 
függetlenek, sok európai ügyész-
kolléga irigykedve tekint ránk. Polt 
Péter kiemelte: az új alkotmány 
alkalmas arra, hogy az ügyészség 
célját elérje, vagyis „a büntetőeljárás 
sikerének, az anyagi igazság megvaló-
síthatóságának és ezzel a társadalmi 
és az egyéni szabadság oltalmának 
egyik legfontosabb szerve legyen”.
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Élethosszig tartó törődés, családias hangulat, 
szeretetteli gondoskodás, páratlan 
természeti környezet.

Életöröm Idősek Otthona és 
Nyugdíjasház / Veszprém

Telefon: 06 88/688-100 
Szeretettel várjuk hívását!

www.eletorom.hu

Legyen otthona az új nyugdíjasházunk! 

Költözzön be
kedvezménnyel  

augusztus 15-ig! 

Fókuszban a közlekedésJúliusban átadás

A város nyugati elkerülőútja – amit várhatóan júliusban adnak át – így fest madártávlatból. 
Ez az a csomópont, ahol az eddig is meglévő elkerülő találkozik az új 8-as úttal Feketehegy 
elkerülésével. Az összesen hét kilométer hosszú új szakaszon nyolc felüljárót építettek, melyből 
négy ebben a csomópontban található.                                                                                                N. Z. P.

bácskai GerGely

Június 13-án ismét online fogadóórát tartott 
Cser-Palkovics András. Székesfehérvár pol-
gármesterét ezúttal is sokan keresték meg 
kérdéseikkel a Facebookon. A legtöbb kérdés az 
új buszhálózattal és buszmenetrenddel, a Sóstói 
Stadion építésével és az autós közlekedéssel 
kapcsolatban érkezett.

Az online fórumon bárki megoszt-
hatta, posztolhatta kérdését, és dél-
után négytől interaktív párbeszéd 
indult el a közösségi portálon. Jur-
mann Ferenc kérdéseire válaszolva 
a polgármester elsőként a palotavá-
rosi forgalmi renddel kapcsolatban 
tájékoztatta a fehérváriakat. A 
tervezett változtatások érintik a 
sebességkorlátozás átgondolását, 
a forgalomlassító küszöböket, 
a csomóponti hierarchiákat is. 
Kiderült, hogy a forgalom lassítását 
körforgalmakkal képzeli el az ön-
kormányzat, itt lennének a kijelölt 
gyalogos-átkelőhelyek is.
Az autós közlekedés nehézségei-
vel kapcsolatban a polgármester 
kiemelte, hogy a torlódások nem 
az útpályaszűkítéseknél vannak, ha-
nem kivétel nélkül a csomópontok-
ban, mivel egyetlenegy csomópont 
sem biztosítja a kettő sávos utak 
keresztmetszeti kapacitását. Ahhoz, 
hogy ezt meg tudják oldani, a ka-
nyarodást kellene tiltani, valamint 
irányonként többletsávokat kellene 
beépíteni, ami épületek bontásával 
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járna. A forgalmi igényeket nem 
szeretnék városromboló tevékeny-
séggel kiszolgálni, ezért marad a 
közlekedésimód-váltások segítése, 
illetve városrészeket összekötő új 
úthálózati elemek beépítése. 
A polgármester beszámolt arról is, 
hogy a Széchenyi úti aluljáró jelen-
legi megoldását kényszerhelyzet 
szülte, azt nem a város találta ki, 
csupán alkalmazkodott a megvál-
tozott körülményekhez. A város 
jelezte a NIF-nek, hogy vizsgálja 
meg a két forgalmi sáv visszaállítá-
sának lehetőségét. 
Többen kérdeztek a Sóstói Stadion 
építésének várható befejezéséről is. 
A válaszban elhangzott, hogy jelen-
leg a közbeszerzés zajlik, és előre 
láthatóan szeptember elején lehet 
szerződést aláírni és munkaterüle-
tet átadni. A tervek szerint 2017-re 
fejezik be a munkálatokat.
Sok kérdés érkezett az új buszháló-
zat és -menetrend bevezetéséről is. 
A polgármester arról tájékoztatta 
az érdeklődőket, hogy a város kész 
az eddigieknél is többet fordítani a 
közösségi közlekedésre annak re-
ményében, hogy a színvonal-emel-
kedés utasszám-emelkedést is 
eredményez majd. Válaszában 
Cser-Palkovics András kiemelte, 
hogy a maroshegyi járat esetében 
nehézséget fog okozni a Brassói 
utca felújítása, amelynek kapcsán 
a forgalmi rendet is átgondolják a 
szakemberek.
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A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2016. június 1-vel az  
INTERREG CE Program keretében elindította a „PPI2Innovate – Az  
innovatív megoldások és termékek közbeszerzés kezeléséhez 
kapacitásnövelés Közép-Európában” című projektjét. A nemzetközi  
projekt célja az innovációkhoz kapcsolódó közbeszerzések (Public  
Procurement of Innovation - PPI) lehetőségeinek kiszélesítése Közép-Euró-
pában. Teszi ezt a piaci bevezetés előtt, vagy annak elején álló innovációk  
(termékek vagy szolgáltatások) közbeszerzési rendszerbe illesztésének támo-
gatásával. A magyar vezető partnerrel (Közép-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség) megvalósuló projekt a PPI szemléletmódjának elterjesztését, a 

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

Innováció és közbeszerzés

megvalósítási keretrendszer kialakítását, valamint nemzeti kompetencia  
központok kialakítását végzi el, mely eredmények később beépíthetőek a  
közbeszerzési feladatok működtetésébe, illetve a hatékonyság fokozását  
segítik elő a jelenlegi közbeszerzési folyamatok magasabb színvonalon  
történő ellátásában. Hat ország tíz együttműködő partnere magyarországi,  
olaszországi, csehországi, szlovén, lengyelországi, illetve horvátországi  
innovációs és fejlesztési ügynökségek, innovációs közvetítő szervezetek,  
valamint különböző területi szintű önkormányzatok és minisztériumok.   
A projekt részleteiről és folyamatosan frissülő híreiről a www.kdriu.hu oldalon 
bővebben is olvashat. 

Óriás kirakó és akadálypálya Új játszótér a Palotavárosban

Jövő szombaton Kölyökjuniális a Vízivárosban Több újdonság is van: a bajuszhinta mellett a többgenerációs hinta is népszerű

kurucz tünDe Heiter DáviD tamás

Jövő szombaton tartják a Vízivárosi Kölyökjuni-
álist a Budai úti OBI áruház parkolójában, ahol 
a gyerekek kipróbálhatják a minilabirintust, 
kirakhatják az óriás kirakót, sőt még egy robot-
kiállítást is megnézhetnek.

„Székesfehérváron az élet igazán 
pezsgő, hiszen a város szerencsére tele 
van élettel! Úgy gondoljuk, hogy ez a 
dinamizmus az egyes városrészekre, 
így Vízivárosra is vonatkozik. Ennek 
keretében a városrészünk is igyek-
szik minél több hagyományteremtő 
rendezvényt megszervezni. Ennek a 
sorába tartozik a nagy sikerű Víziváro-
si Advent illetve a Vízivárosi Kölyök-
juniális.” – mondta el lapunknak 

Modern játszótérrel gazdagodott Palotaváros. 
A Csapó utcai zöldterületen közel tizenkét 
millió forintból létrehozott játszótér számos 
újdonságot tartogat a kikapcsolódni vágyó 
gyerekeknek és szüleiknek egyaránt.

A Csapó utcában több olyan 
játékeszközt is kipróbálhatnak a 
családok, amilyenek a város egyéb 
részein nincsenek. Az úgynevezett 
kígyós hintán egyszerre akár több 
gyermek is élvezheti a hintázás 
élményét, míg a kismamahintán 
a gyermek a szülővel közösen 
hintázhat biztonságosan. További 
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érdekesség, hogy közterületi játszó-
téren itt létesült először speciális 
ütéscsillapító felület. Ezen kívül 
klasszikus torony és homokozó is a 
legkisebbek rendelkezésére áll. 
Viza Attila, a városrész önkormány-
zati képviselője fontosnak tartja, 
hogy ne csak parkolókat, utakat, 
járdákat építsenek a városrészben, 
hanem új játszótereket is biztosít-
sanak a gyermekeknek. Ungváry 
Árpád, a Palotavárosiak Palotaváro-
sért Szociális Egyesület képviselője 
beszédében köszönetét fejezte ki 
Viza Attilának és az önkormányzati 
képviselőknek, hogy megújítják 
Palotaváros játszótereit.

Horváth Miklósné, Víziváros 
önkormányzati képviselője.
A délelőtt tíz órai ünnepélyes 
megnyitót követően a gyerekek 
megkezdhetik az önfeledt szórako-
zást. Nyári Bernadett bábelőadása 
után az EDUShow nevű bűvészmű-
sorral szórakoztatják a közönséget. 
A helyszínre érkezők a regisztrálás 
után egy karszalagot kapnak, amire 
az állomásokon történő sikeres tel-
jesítést követően ajándékot kapnak.
Lesz még lovagi torna, óriás kirakó, 
robotkiállítás, sőt még egy mini-
labirintus is. A bátrabbak kipró-
bálhatják a repülőgép-szimulátort, 
fegyvereket simogathatnak és végig-
mehetnek a kerékpáros, a kerekes- 
székes vagy a roller-akadálypályán.
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Tíz nap a Gutenberg-galaxisban

Lukácsy József Agyfogyatkozás című kötetében az elmúlt negyedszázad legfontosabb történé-
seit gyűjtötte csokorba

Ambrus Lajos korondi író és Káliz Sajtos József is a könyvhét vendége volt

Az idei Vajda János-díjat Bartal Klára vehette át

vakler lajos

Június 6. és 16.  között Székesfehérváron is az 
irodalomkedvelők vették birtokba a köztereket. 
Hazánkban immár 87. alkalommal rendezik meg az 
Ünnepi Könyvhetet, és egyben a 15. Gyermek-
könyvnapokat. Városunkban a Városház téren, a 
könyvtárakban, a művelődési házakban színes, 
változatos programok, író-olvasó találkozók, 
könyvbemutatók várták az olvasás szerelmeseit.

A Vörösmarty Társaság dísztermében 
ünnepélyes megnyitóval kezdődött 
meg a könyvheti rendezvénysorozat. 
Cser-Palkovics András polgármester 
köszöntőjében az olvasás fontossá-
gát emelte ki: „Példát kell mutatnunk 
felnőttként a gyermeknek, hogy kezünkbe 
vesszük a könyvet, hogy olvasunk. 
Kezdetben neki olvasunk mesét, később 
együtt tesszük ezt, s a közösségnek is 
példát mutatunk, hogy fontos a könyv. 
Az Ünnepi Könyvhét, ahogy a nevében is 
van, ünnep kell, hogy legyen, mert hiába 
a „ketyerék” világa, az sohasem lehet 

Még néhány nap, és beteljesül 
az elképzelhetetlen: utolsó 
földi útjára kísérjük Kolozs-
vári Kendét, az egyikutolsó, 
tőrőlmetszett, régi vágású 
népművelőt, aki az Építők és a 
KÖFÉM Művelődési Házban, 
a Vörösmarty Színházban, 
majd az öreghegyi Fanta-villa 
titkát ismerve tette dolgát. 
Hittel, tartással bíró emberként 
tanított bennünket tisztelni 
a kultúrát. A maga sajátos 
módján teremtett lehetőséget 
minden székesfehérvárinak 
arra, hogy elmélyülhessen a 
zene, az irodalom világában. 
Soha nem adta fel, hogy egy 
újabb esélyt kínáljon azoknak, 
akik legyintettek törekvéseire. 
Halk beszédű, komoly tekinte-
tű, mértéktartó polihisztorként 
sem felülről szemlélte a világot. 
Közénk tartozott. Amikor 
2001-ben újraálmodta a Dzsesz-
szfesztivált, jó volt látni, hogy 
sztárok hada figyel rá – játszik 
neki. Választott hivatásán túl 
a Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör elnökhelyetteseként 
is a múlt tiszteletére tanított, 
utat mutatott a jelennek a jövő 
felé. Nyugdíjba vonulása után 
is elegáns világpolgárként élt, 
akire figyelt környezete.
Fájdalmas leírni: 73 esztendő 
jutott neki köztünk. Két eszten-
deje a világhálón osztotta meg a 
legendás Chris Rea-Zorán-dalt: 
Kell ott fenn egy ország! Lehaj-
tott fejjel kérjük, hogy legyen…
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Kell ott fenn egy ország

olyan, mint amikor az ember otthon leül, 
és a kezébe vesz egy jó könyvet.”
Az ünnepségen átadták a Vörösmarty 
Társaság és a Gárdonyi Géza Művelő-
dési Ház által alapított Vajda János-dí-
jat, amit az irodalomkedvelő közösség 
és az alkotótársak szavazatai alapján 
ez évben Bartal Klára vehetett át. 
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társa-
ság elnöke hitet tett amellett, hogy 
az olvasás örömét hordozó könyv 
népszerűsége a felgyorsult világban 
is fennmarad a jövő nemzedékének 
is: „Az Ünnepi Könyvhét akkor ünnep, 
ha felelősséggel készítjük elő, és azt 
tesszük, amit eleink tanítottak: segítjük és 
megerősítjük a magyar nyelv szeretetét és 
tiszteletét.”
A Vörösmarty Mihály Könyvtárban 
emlékkiállítással tisztelegtek Supka 
Géza, a könyvhét atyja munkássága 
előtt. A hatvan éve elhunyt régész, 
művészettörténész, akadémikus volt 
az, aki felvetette a könyvhét ötletét, 
amit aztán 1929-ben rendeztek meg 
hazánkban. A polihisztor irodal-
márra, Kazinczy Ferenc és Eötvös 
József leszármazottjára Arató Antal 
emlékezett: „A könyvhét kezdeménye-
zése Supka Géza életében egy epizód, bár 
fontos epizód volt. Régészként világhír-
névnek örvendett, aki szívesen látott 
vendég előadó volt Európa legrangosabb 
egyetemein. Reneszánsz ember volt, aki 

mindent megtett az irodalom szereplőinek 
megbecsüléséért.”
A könyvbemutatók sorában Heiter 
Tamás Fehéregyensúly című verses-
kötete a mai magyar valóság érték-
vesztett, keserű látleletét tárja elénk, 
mintegy diagnosztizálva és kódolva a 
reménytelenséget: „Az én olvasatom-
ban a fehéregyensúly arról szól, hogy 
az értékek nem megvilágítás függvényei, 
hanem az érték az érték, az igen az igen, 
a nem pedig nem. Az ember attól az, 
aki, hogy a saját értékeit képviseli. Nem 
hiszem, hogy olyan kompromisszumokat 
kell kötnie az embernek, hogy a saját 
identitását feladja.”
Deák Mór önéletrajzi ihletésű 
munkája, az Anyakönyv a végtelenül 
leegyszerűsített lét pokolbéli bugy-
raiba űzött ember felnőtté válásának 
szomorú-vidám kórképét tárja elénk: 
„Ez a könyv egy hosszú folyamat eredmé-
nye. Az ember félve nyúl a legnehezebb 
témákhoz, pedig igazán csak ezekkel 
érdemes foglalkozni. Az írások egy része 

már harminc éve kész van. Lázár Ervin 
biztatott, hogy foglaljam kötetbe. Ez az 
én történetem. Igyekeztem az elhagyott 
gyermek mindennapjait némi vidámság-
gal, de hitelesen megmutatni.” 
Saitos Lajos új versei – a Heródes 
testbeszéde – a költő számadása a 
múlt, a jelen és a jövő egységében, 
egyfajta virtuóz lubickolás a köznapi 
és az emelkedett között: „Az eredeti 
szándékom szerint a miniatűrjeimből 

szerettem volna válogatni, végül ciklu-
sokba rendezve inkább az új verseimet 
választottam.”
Káliz Sajtos József, a Vörösmarty 
Társaság tagjának gyermekkönyvét is 
nagy érdeklődés kísérte. Az alkotó – 
folytatva gyermekverssorozatát – az 
Indulj el minden úton! című kötete 
után az Indulj el Erdélybe! verseivel 
Székeklyföld és Partium varázslatos 
szépségű tájait, embereit, történe-
teit mutatja be: „Hat év után tudtam 
megvalósítani dédelgetett tervemet, hogy 
folytassam az indulj el! gyermekversso-
rozatot. Most egy erdélyi barangolásra 
hívom a gyermekeket, olyan kincseskert-
be, amit mindenkinek meg kell ismernie.”
A fehérvári könyvhét vendége volt a 
korondi székely író, Ambrus Lajos. A 
novellista legújabb kötetében eredeti, 
tőröl metszett székely nyelvezetű 
történeteket mesél el olvasóinak. A 
Sírtánc egy olyan virtuális valóságba 
kalauzol el bennünket, amelyben meg 
nem történt események nyomába 
szegődhetünk: „Ha azt mondjuk, hogy a 
próza az ember ruhája, akkor bár a ruha 
itt nem teszi az embert, de jellemzi. A ru-
hájára pedig a becsületes ember nagyon 
vigyáz. Az ebben a kötetben olvasható 
lírai vallomások az én ünnepi öltözékem.”
Az Ünnepi Könyvhét egyik legna-
gyobb érdeklődéssel várt kötete Luká-
csy József munkája, az Agyfogyatko-

zás volt. A fogorvos-irodalmár aki a 
Vörösmarty Társaság alelnökeként 
is a székesfehérvári közélet egyik 
meghatározó alakja, olyan sokszínű, 
az elmúlt negyedszázadban született 
írásokat gyűjtött csokorba, amelyek 
egyfajta összegzést adnak a leírt és 
kimondott szavak fontosságáról, a 
kiművelt emberfő felelősségéről: „Na-
gyobb részben publicisztikai írásokat, po-
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A Vörösmarty Könyvtárban Arató Antal gondozásában, Bényi Eszter segítségével Supka Gézára, 
a könyvhét megalapítójára emlékeztek

Barta Georgina Kata, a Nemzetközi Mese-
író-pályázat történetének első székesfehér-
vári díjazottja

Vujity Tvrtko azt az utat mutatta meg, amely 
az ő különleges igazságaihoz vezet

Kálnay Adél, Adorján Viktor és Sohonyai Edit 235 pályaműből választotta ki azt a tízet, melyek 
alkotói elismerésben részesültek
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Ismét kórusversenyt nyert a Vox Mirabilis

„Rendületlen lelkesedéssel vetettük bele magunkat a művek részleteibe”

lászló-takács kRisztina

Negyvenhét kórus ezerkétszáz énekese mutatta 
be repertoárját három napon keresztül a Mária 
Rádió II. Kórusversenyén. A fehérvári kórus 
arany minősítéssel, kategóriagyőzelemmel 
továbbá első és második helyezéssel gazdago-
dott, s öregbítette Fehérvár hírnevét.

„Rendületlen lelkesedéssel vetettük 
bele magunkat a művek részleteibe, 
nagy alapossággal, kitartó gyakorlással 
igyekeztünk, hogy a lehető legjobb 
formánkat hozzuk.” – mondta a ver-
senyről Zemlényi Katica karnagy. 

A Vox Mirabilis Kamarakórus 
két kategóriában is versenyzett: a 
szabadon választott versenyprog-
ramban és a kötelező kórusműhöz 
kötött versenyprogramban. A zsűri 
olyan nemzetközileg is elismert 
szakemberekből állt, mint Sapszon 
Ferenc, Szebellédi Valéria, Czifra Já-
nos, Kutnyánszky Csaba és Ménesi 
Gergely. A Vox Mirabilis Kamara-
kórus mindkét kategóriában arany 
minősítést szerzett, a szabadon 
választott programban első helye-
zett lett, a kötelező mű programban 
pedig második helyezést ért el.

litikai, közéleti elemzéseket választottam, 
illetve irodalmi, művészeti folyóiratokban 
megjelent írásokat és kultúrpolitikai esz-
széket. Arra törekedtem, hogy bármikor 
is íródtak, valamennyinek legyen ma 
is aktualitása. Az egésznek az volt a 
mozgatórugója, hogy a rendszerváltás 
utáni időszak vágya egy új Magyarország 
felépítésére tükröződjék az írásokból.”
Vujity Tvrtko sokadszor bizonyította, 
hogy rendhagyó és eredeti személyi-
sége garancia arra, hogy olvasótábora 
figyelemmel kísérje lebilincselően 
izgalmas, emberközeli történeteit. Az 
extrém helyzetekbe kerülő világjáró 

krónikás – mint mondja – nem keresi 
az egzakt pillanatokat, azok találják 
meg őt: „Volt olyan, hogy az újságban 
olvastam egy történetet, amit ott hagytak 
abba, ahol nekem elkezdődött. De olyat 
is megéltem, hogy a sombereki kocsmá-
ban két fröccs között valaki elmesélt egy 
történetet, amiből aztán egy szuperfilm 
készült. Engem nem tárgyak, épületek, 
gazdasági vagy politikai folyamatok érde-
kelnek, hanem az emberek. Most kaptam 
egy hívást egy hölgytől, hogy Belgiumban 
él egy több mint százesztendős, első 
világháborús hadiárva, látogassam meg. 
Ott leszek.”

Szombaton ünnepeltek a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban is. Bemu-
tatták A rosszul őrzött homokóra 
című antológiát, amelyben a Tün-
dérszó nemzetközi meseíró-pályázat 
díjnyertes alkotásai olvashatók. A 
kötetet díszítő 82 műből, melyeket 
a Németh László Általános Iskola 
Paletta rajzkörének diákjai készítet-
tek, egy olyan kiállítás nyílt, mely 
színvonalában és gondolatiságában 
is üdítő képet mutat Varga Anikó 
tanárnő tanítványainak tehetségéről: 
„Ezek a gyerekek kezdettől fogva nagyon 
motiváltak voltak erre a feladatra. 
Szívvel-lélekkel azonosultak a mesékkel. 
Próbáltam kiválasztani, hogy melyik 
meséhez melyik gyermek illik, örülök, 
hogy sikerült.” 
Stílszerűen a Hetedhét Játékmú-
zeumban adták át a VII. Nemzet-
közi Meseíró-pályázat díjnyertes 
műveinek elismeréseit. A pályázat-
ra idén 4 ország 88 településéről 

Kálnay Adél József Attila-díjas író 
író, a zsűri tagjaként örömének adott 
hangot, hogy a gyermekek tovább 
éltetik a reményt abban, hogy a nyelv 
megőrizhető: „A gyermekek, ha teljesen 
szabadon tudnak gondolkodni, rendkívül 
kreatívak, és leginkább a saját életükből 
merítenek. Ha népmeséket írnak, akkor 
is beleviszik történeteikbe saját életüket. 

Csodákat keresnek és várnak, és ezeket 
szövik bele meséikbe.”
A pályázat történetében először szé-
kesfehérvári díjazottat is köszönthet-
tünk. Barta Georgina Kata, a Kertalja 
utcai ifjú hölgy Viharos küldetés című 
írását találta elismerésre méltónak a 
szakmai grémium.
„Ez a mesém egy iskolai feladat volt, 
az volt a téma, hogy viharba kerültem. 
Megkérdeztem a tanárnőmet, muszáj-e 
embernek lenni. Azt a választ kaptam, 
hogy nem, így lettem hangya. Így szüle-
tett a Viharos küldetés.” – tudtuk meg a 
győztestől.
Adorján Viktor, a zsűri elnöke 
zárszavában megköszönte a szülők-
nek, a pedagógusoknak mindazt a 
segítséget, ami lehetővé tette, hogy a 
gyermekek történeteikkel megfogal-
mazhassák álmaikat. 
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235 mese érkezett. A határainkon 
túlról Délvidék,  Erdély, Partium 
és Horvátország meseíró gyerme-
kei ajándékoztak meg bennünket 
alkotásaikkal.
„Most már sokadik éve, hogy egyre 
emelkedő színvonalú művekből válo-
gathatunk. Egyre nehezebb a dolgunk. 
Sohonyai Edittel és Kálnay Adéllal sok 
fejtörést okozott a döntés, hiszen minden 
gyermekmese egyedi és különleges.” – 
osztotta meg tapasztalatait lapunkkal 
Adorján Viktor.
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Szelfik, pólók és a Vadvirág

Bella István-emlékest
Tóth Tamás Sándor és kerekesszékes barátja az elfogadás 
fontosságát hangsúlyozzák

A pólók azt hivatottak hirdetni, hogy minden anya képes 
anyatejjel táplálni a Föld bármely élőlényét

Kelemen István, a szerkesztő Bakonyi István és Závodszky Noémi Bella István életművéből adtak válogatást

szabó Petra

vakler lajos

A Szabadművelődés Háza is csatlakozott a 17. Kortárs Művészeti Fesz-
tiválhoz. Június 9-én, csütörtökön egyedülálló programokon vehetett 
részt a nagyérdemű.

A jó szelfi általában mosolygós arcokat ábrázol, a 
legkülönfélébb helyszíneken. A világ azonban közel 
sem ennyire gondtalan. Tóth Tamás Sándor Selfie 
című vándorkiállítását azért hozta el Fehérvárra is, 
hogy erre minél több ember figyelmét felhívja. Az 
alkotásokon látható egy önfotó, és a kép készítésének 
körülményei, ahol hangsúlyt kapnak korunk betegsé-
gei, mint például az alkoholizmus, a gyógyszerfüggő-
ség vagy a depresszió, emellett az adott problémával 
foglalkozó civilszervezetek mobilkódja is megtalálha-
tó a képeken. A látogatók okostelefonjukon egyből 
utánanézhetnek a képeken megjelenő jelenségeknek. 
A fesztivál a magyar képzőművészek és designerek 
által készített különleges pólók tárlatának is helyet 
adott. A kiállított trikók valamilyen művészi projekt-
hez, kiállításhoz vagy performanszhoz készültek. 
Szabó Eszter Ágnes képzőművész, Balázs Kata mű-
vészettörténész folyamatosan bővíti a gyűjteményt, 
hogy bemutathassa a képzőművészet és a design 
gyermekeként létrejött, a ruhadarab-funkción túlmu-
tató darabokat. 
A nap zárásaként a résztvevőknek valóságos transzél-
ményben lehetett részük, hiszen az Ébrenálmodók 
Rituális Színház mutatta be Vadvirág című darabját. 
A társulat leginkább a mozdulatokat, a zenét használ-
ja kifejezőeszközként. Előadásaikat úgy állítják össze, 
hogy inspiráló energiák szabaduljanak fel, valamint 
termékeny változások következzenek be mind a 
nézők, mind a résztvevők életében.

A hetvenöt éve született Kossuth-díjas költő, 
Bella István emlékévének programsorozatához 
kapcsolódva a Vörösmarty Színházban idézték 
meg a magyar kortárs literatúra legendájának 
nagy ívű pályáját.

A Kortárs Művészeti Fesztivál 
bővelkedett a különböző művészeti 
ágak reprezentánsainak székes-
fehérvári fellépéseiben, bemu-
tatóiban, ugyanakkor a színházi 
randevú Bella István verseivel egy 
egészen különleges estét adott a 
költészet értő kedvelőinek. Bakonyi 
István jó szokásának megfelelően 
olyan műsort szerkesztett erre az 
alkalomra, amely körbeöleli Bella 
világát. Ehhez pedig a Vörösmarty 
Színház két kiváló színművészét, 
Závodszky Noémit és Kelemen Ist-
vánt nyerte meg a költő műveinek 
tolmácsolására.
„Mikor hivatásos színészek monda-
nak verset, az mindig különleges pilla-
nat. Závodszky Noémi és Kelemen 
István műsora ilyen szempontból is 
nagy ajándék számunkra. A szer-
kesztő dolga nehéz, hiszen óriási 
az életmű. A kronológiát próbáltam 
betartani, hogy megismerhessük Bella 
István pályája egyes szakaszainak 
műveit.” – fogalmazott lapunknak 
Bakonyi István.
Závodszky Noémi egy olyan világot 
ismert meg Bella István költészeté-
ben, ami megerősíti abban, hogy az 
alkotó ember gondolatai a legna-
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gyobb gondokból is kimenekítik 
a kétségekkel küszködőt: „Érzé-
kenységet, finomságot, játékosságot, 
komolyságot tanultam Bella István 
verseiből. Magával ragadó az az erő, 
amellyel a legtriviálisabb dolgokat is 
megközelíti.”

Kelemen István elkötelezettsége 
tükrözi azt a szándékot, hogy a tisz-
ta forrásból merítkező, archaikus 
nyelvezet fennmaradjon: „Azzal, 
hogy új, archaikus szavakat alkotott, 
magasabb szintre emelte az egyébként 
is egyedi magyar nyelvet. Minden 

verse erős, szófordulatai különlegesek, 
gondolatai messze visznek.”
Tudsz-e még világul? – kérdezte 
tőlünk Bella István. Tudunk-e még 
Bella Istvánul? – kérdezhetnénk mi, 
egy botorkáló másik nemzedéktől. 
Talán igen…
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Tipp

Hamarosan a Fehérvár Televízió-
ban is feltárul az egykori sörház 
és sörházmalom története, hiszen 
már zajlik a filmforgatás, így akik 
lemaradtak a műemléki sétáról, azok 
filmünkből megismerhetik az ősi 
kövek titkait.

Bedeszkázva – a sörházmalom nyugati fala

A bátrabbak a sétán az ászokpincébe is lemerészkedhettek, itt tárolták egykor a söröket. A 
keskeny kis folyosóból három ászokpince nyílik.

Rengetegen érkeztek a műemléki sétára, hogy megismerjék különleges ipari örökségünk történetét
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A táncdal legendáriuma

Amikor az ősi kövek megszólalnak

vakler lajos

látrányi viktória

Az Alba Regia Sportcsarnok adott otthont, 
a Szimfonik Táncdalfesztivál koncertnek, 
amely a Magyarországon első ízben 1966-
ban megrendezett könnyűzenei tehetségku-
tató seregszemlét, a Táncdalfesztivált idézte 
meg rangos szereplők előadásában.

Major István, az Alba Regia Szim-
fonikus Zenekar igazgatója gon-
dolt egy merészet, s a gondolatot 
tett követte. Hitt abban, hogy 
az ötven esztendővel ezelőtti, 
fergeteges táncdalfesztivál dalai 
kiállják az idők próbáját, és ma 
is meghódíthatják a könnyűze-

Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én 
mindig szívesen hallgattam nagyszüleim, 
dédanyám és az idősebb rokonok történeteit, 
amik a városról, a régmúltról meséltek. Ezek 
a történetek más megvilágításba helyezték 
számomra a mostani képet, hiszen láttam a sza-
tócsboltokat, az iparosműhelyeket, a ligetet, 
a fagyizót vagy éppen a sörfőzdét, ami egykor 
ott állt, s kirajzolódtak előttem az akkori élet 
képei. Azért is kedveltem ezeket a beszélgeté-
seket, mert egy-egy séta alkalmával aztán el-
időzhettem a múlt és a jelen „találkozásában”. 
Ilyen élményben lehetett része nemrégiben 
mindazoknak, akik a Fehérvári Topográfiai Mű-
hely legutóbbi műemléki sétáján részt vettek.

legközelebb fekvőt alsó városi, majd 
az új sörház megépülte után sörházi 
malomnak nevezték. A legkorábbi 
írásos feljegyzések egyébként 1689-ből 
származnak. Ebből az derül ki, hogy a 
török hódoltság után a város visszafog-
lalásakor romos állapotba került, és a 
város megjavíttatta. Ez vízimalom volt. 
Kezdetben egyemeletes, később öteme-
letesre építették. A jelenlegi állapota 
a török idők után került kialakításra, 
az 1869-es évek vége felé is már így 
építhették meg.” – mondta beveze-
tőjében Csutiné Schleer Erzsébet 
műemlékvédelmi szakmérnök. 
Már kívülről is varázslatos és sokat 
sejtető az épületegyüttes, azonban 

egyértelműen bizonyítják, hogy azok 
Szent István bazilikájából származnak. 
Fotókon is látható, hogy ezek nagyon 
míves, gyönyörű kövek, faragott osz-
lopfejekkel.” – mondta el az érdek-
lődőknek a műemléki sétán Szakál 
Csaba építész. 
Az egykori sörház és sörházmalom 
most is hordoz értéket. Néhány 
hónapja az utolsó serfőző déduno-
kája, a sörház és a sörházmalom 
történetét precízen feldolgozó 
Honty Katalin ezzel kapcsolatban 
felhívást is közzétett a Fehérvár 
magazinban. Ebben ötleteket fo-

galmaz meg arról, hogyan lehetne 
akár helytörténeti múzeum a 
védett ipari műemlék. 

Székesfehérvár egyetlen műemléki 
védelem alatt álló ipartörténeti 
épületegyüttesét, az egykori sör-
házat és sörházmalmot, azaz a mai 
Kodolányi János Főiskola épületeit 
tekinthették meg az érdeklődők. 
A szakvezetéssel egybekötött mű-
emléki sétán arról is hallhattak a 
látogatók, hogy a leomlott malom-
falból előkerültek olyan kövek is, 
amelyek Szent István bazilikájából 
származtak. 
Székesfehérvár hajdani három, 
városi tulajdonú malma a Gaja-pa-
takból még a középkor folyamán 
kialakított malomárok partján he-
lyezkedett el. „Ezek közül a városhoz 

belépve még nagyobb csoda tárul 
a szemlélődők elé. Siklósi Gyula 
professzor számos emléket, fel-
jegyzést és rajzokat gyűjtött össze, 
amelyek a középkori malommal 
kapcsolatosak. „A Malom utca a 
Szent Erzsébet utca nevet kapta még 
a középkorban, mert itt a Fürdősorral 
szemben a Sörház tér környékén volt a 
Szent Erzsébet-templom.” – mesélte a 
régészprofesszor. 
A középkori falmaradvány és a 
molnárház története beszédes. Az 
ősi kövek mesélnek minderről. 
„A vízimalom 1998-ban leégett. Az 
egyik fala ledőlt, akkor kerültek elő 
olyan gyönyörű faragott kövek, amik 

ne rajongóit. A fél évszázados 
dallamokat Hámori János 2016-os 
hangszerelésében a szimfoni-
kusokat vezénylő Kökényessy 
Zoltán és az est sztárvendégei, 
Malek Andrea, Szulák Andrea, 
Gájer Bálint, Farkas Gábriel és 
egy tündéri fehérvári kislány, Ná-
nási Anna tolmácsolta a nagyér-
deműnek.
Major István örömének adott 
hangot, hogy a klasszikussá 
nemesedett könnyűzene termé-
szetes közegében ma is hódít, 
függetlenül az eltelt időtől: „Ez a 
nap ünnep volt a város és a zenekar 
történetében is. Talán nem túlzás, ha 

azt mondom, hogy ez egy nagyszerű 
koncert volt, ahol egymásra találtak 
a kiváló szólisták, a zenekar és a 
hálás közönség.”
A fél évszázados múlt talán 
legeredetibb és leginkább kedvelt 
szereplője, a magyar háztartások 
nélkülözhetetlen, mindigmo-
solygós barátja Koós János volt, 
aki ezen az estén karmesteri 
erényeit csillogtatta, stílszerűen 
az örökzöld Kislány a zongoránál 
című dalt vezényelve: „Nagyon  jó 
visszaemlékezni, mert ezek a dalok 
örök életűek. Ha most énekelem 
őket, ugyanolyan sikert hoznak, 
mint akkor. Nemrégiben Szerbiá-

ban jártam, énekeltem a Máriát, 
a Kislányt, az Őrültet, és az első 
sorban nyolc-kilenc éves kisfiúk 
álltak, akik végigénekelték az egész 
koncertet – magyarul. Fentről, a 
színpadról látom, hogy milyen 
örömet tudunk szerezni a közön-
ségnek ma is. Szerencsés generáció 
vagyunk, pályatársaimmal együtt 
megannyi feledhetetlen pillanatot 
éltünk át olyan emberekkel, akik ma 
már nagymamák és nagypapák, és 
unokáikkal járnak a koncertjeinkre. 
Mozartot, Beethovent ezer év múlva 
is hallgatni fogják, a mi dalaink, ha 
nem is ezer évig, de hosszú ideig 
fogják szórakoztatni az embereket.”
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Horoszkóp
június 16. – június 22.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A hét eleje némi feszültséggel kezdődik Ön és párja 
között. Azonnal akarja azt, amit épp a fejébe vesz. 
Van, amikor ez a nyerő, azonban érdemes a partnere 
igényeit is figyelembe vennie. Ne okoljon senkit, 
inkább kezelje rugalmasan a helyzetet! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Tegyen meg most mindent, ami erejéből telik, hogy 
beteljesedjen egy régi álma! Jobban kellene ügyelnie 
az egészségére! Titkos csodálókra is szert tehet 
ezekben a napokban, amit leginkább megjelenésének, 
kisugárzásának köszönhet. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A hét eleje apróbb gondokat hozhat a munkájában. 
Ezt egyik kollegájának köszönheti, akivel eltérő 
véleményen vannak szakmailag egy ügy kapcsán. 
Próbáljon meg korrekt és rugalmas lenni! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ezekben a napokban sokkal több szimpátiát és ro-
konszenvet érez mások iránt. Érdemes a gondolatait 
egyensúlyban tartania, hiszen így nyitottá lesz új 
dolgok és személyek megismerésére. Ennek később 
kiemelt szerepe lesz.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ezen a héten szeretne minél többet együtt lenni a 
szerelmével, még akkor is, ha éppen viharos vagy 
nem túl felhőtlen az együtt töltött idő. Sokkal 
sürgetőbben szeretné vágyai beteljesülését az eddig 
megszokottnál.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az elmúlt hetekben egy fiatalabb rokona sorsát 
nagyon a lelkén viseli. Könnyen megeshet, hogy 
azon kapja magát, hogy túlzottan is belefolyik az ő 
magánéletébe. Ésszerű tanácsokat adhat persze, de 
hagyja, hogy ő hozza meg a szükséges döntéseket! 

Kalandpark, Liget mozi és streetball

A projektterveket a városházán adták elő a diákok

bácskai GerGely

Mit fejlesztenének Fehérváron? Ezt a kérdést 
tette fel a városvezetés a diákoknak egy már-
ciusban meghirdetett városfejlesztési pályá-
zaton. Egy projekttervben kellett a fiataloknak 
kifejteniük, hogy 2022-ben milyennek képzelik 
el Fehérvárt.

A Vasvári Pál Gimnázium 9. A 
osztálya „Feláll, kikapcsol, ugrik, 
kosár!” szlogennel nyújtott be pá-
lyázatot az Interspar/OBI áruházak 
mögötti területen egy kosárlabda-
pálya kialakítására, ahol streetball-, 
óriáscsocsó- és horgonyfoci-baj-
nokságok lebonyolítását javasolták. 
Az első évben – Székesfehérvár 
korára tekintettel – 1044 meccset 
terveztek, köztük egy kosárlabdás 
megmérettetést a város vezetése és 
a diákok között. 
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A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 7. A és B osztálya négy napot töltött Délvidéken, a Határtalanul prog-
ram keretében. A kirándulás során a diákok a betyárok és szabadsághősök nyomát követték, ezért megtekintették 
a délvidéki származású aradi vértanúk emlékhelyeit Écskán, Eleméren és Törökbecsén. Meglátogatták a Délvidék 
nagyvárosait, Szabadkát és Újvidéket és felelevenítették a nándorfehérvári csata emlékét. Az adai Cseh Károly Ál-
talános Iskola tanulóival barátságos focimeccset vívtak, és átadták ajándékaikat a helyi diákoknak. A Császár-tavi 
rezervátumban hajókiránduláson vettek részt, és tanulmányozták a változatos helyi madárvilágot. Június 4-én a 
tóthfalusi templomban helyi, karcagi és cecei diákokkal együtt emlékeztek meg a Nemzeti Összetartozás Napjáról.

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 32 hetedikese Erdélyben járt a Határtalanul pályázattal 
2016.május 29-június 4. közt. Jártunk Erdély hagyományőrző és hagyományteremtő vidékein. A népi 
kultúrát tanulmányoztuk Gyergyóban és Gyimesben. A hagyományteremtő Nagybányai Festőiskolát 
egy kortárs festőnő, Győri Kinga segítségével ismertük meg. Gyergyószentmiklósi és koltói testvér- 
iskolánk diákjai örömmelfogadtak, június 4-én velük ünnepeltünk. Adományt vittünk egy gyermek- 
otthonnak. Élményekkel gazdagodva tértünk haza, rajzainkból, fotóinkból kiállítást rendeztünk az 
iskolában. A Határtalanul! program elérte célját.

Álláskeresőknek:
ingyenes ápolási

asszisztens-képzés.
Jelentkezz gyorsan, 

már csak néhány hely maradt!
Érdeklődni a munkaügyi 

kirendeltségeken vagy 
a 06-30/6315-121-as telefonszámon.

A FehérVár mindenkinek jár!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hi-
szen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk 
el  a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 Fehér-
Vár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével 
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak 
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket 
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket 
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár 
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt  
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot, 
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

Alsóvárosi réten egy kalandpark 
kialakításával egészítettek ki. 
„Kitalálhatunk bármit a városházán, de 
azt nem tudjuk olyan szemlélettel tenni, 
mint egy fehérvári diák. Ezért kérdeztük 
meg erről a fiatalokat!” – mondta a 
pályázat eredményeinek kihirdeté-
sekor Cser-Palkovics András, majd 
hozzátette: jövőre már szeptember-
ben meghirdetik a pályázatot.

A Tóparti Gimnázium és Művészeti 
Szakközépiskola 3/11-es osztálya a 
Zichy ligetbe álmodta meg a Liget 
mozit, valamint egy növényház 
kialakítására tettek javaslatot. 

A Vasvári Pál Gimnázium 10. A 
osztálya a palotavárosi tavaknál egy 
középiskolák számára megrende-
zésre kerülő Iskolák napja prog-
ramtervezetét nyújtotta be, amit az 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A múltbéli erőfeszítéseinek most már lassan 
láthatja a kézzelfogható eredményeit is. Otthoni 
körülményeiben felmerülhet változás, főképp, ha 
költözést vagy egyéb nagyobb átalakítást tervezett 
az utóbbi időben.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Már a hét elején válassza ki a megfelelő leendő üzleti 
partnereit, ugyanis nem lehet úgy csinálni semmit, 
hogy mindenkinek csak jó legyen! Két lehetséges vona-
lon is induljon el, és ezt tartsa az egész hét során! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A hét során nem fog hiányt szenvedni fizikai, 
szellemi energiából! Otthoni frontokon békesség 
és harmónia van kilátásban. Egy rokona komoly 
gondokkal néz most szembe, míg az Ön anyagi 
körülményei váratlan pozitív fordulatot vesznek. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezen a héten lényegesen több problémát meg tud ol-
dani, mint amennyit létrehoz a szerelmi életét illetően. 
Vigyázzon a féltékenységgel és a felébredő nyomozói 
ösztöneivel, nehogy olyan helyen is keressen, ahol nincs 
is semmi ok!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Most könnyen kerülhet olyan helyzetbe, hogy alig 
érzékeli az álom és a valóság határát az érzelmek 
terén. Elég nagy dolgot álmodott meg magának, 
ami lehet, hogy részletekben, de mégis teljesülni 
fog. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Barátaival a kapcsolata segítő jellegű, habár az 
utóbbi időben volt ok kisebb neheztelésekre is Önök 
között. Valaki nagyon fontos információkat oszt meg 
Önnel, viszont mielőtt felhasználná őket, érdemes a 
forrást is felkutatnia. 

Itt a vakáció!

A gyerekek a focipályán sem adták fel a küzdelmet

novák rita

A szünidő előtt a Székesfehérvári Családi- és 
Gyermekjóléti Központ vakációnyitó programot 
hirdetett a környéken élő gyerekek számára.

Az intézmény idén hatodik alka-
lommal szervezte meg a programot 
egyrészt azért, hogy a fiatalok jól 
érezzék magukat, másrészt hogy 
példát mutassanak a hasznos 
időtöltésre. Mint azt Tisztl Hen-
rik intézményvezető elmondta, a 
gyerekjóléti központ a szünetben 
hosszabb nyitvatartással várja a 
gyerekeket. Nagy volt az érdeklő-
dés a labdarúgókupa iránt, több tu-
cat fiatal rúgta a bőrt a Palotavárosi 
Központi Parkban. A Székesfehér-
vári Családi- és Gyermekjóléti Köz-
pont vakációnyitóján a lányokra is 
gondoltak, kézműves foglalkozás is 
várta a gyerekeket. A vakációnyitón 
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Beköszöntött a nyár, újra megnyitotta kapuit a 
városi strand is. Az árak és a nyitvatartási idő 
maradt, változás viszont, hogy több vendéglá-
tóhely is kitelepül majd a medencék mellé. Így 
ezen a nyáron fagyizni, pizzázni és koktélozni is 
lehet majd a strand területén.

„Ha újra itt a nyár, és 
meleg az idő”

A gyerekek már birtokba is vették a meden-
céket. Hétvégén nyitotta meg kapuit a városi 
strand. Egy úszó- és két sekélyebb vizű 
medencével várják a látogatókat.

Népszerű volt a gyerekek körében a kerékpá-
ros akadálypálya is

Minden nap reggel nyolctól este hétig várják 
a vendégeket, hőségriadó esetén pedig a 
korábbi évek gyakorlata alapján meghosz-
szabbított nyitvatartással várja a hűsölni 
vágyókat a strand

szabó miklós bence

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terül-
eteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

a kéklámpások is képviseltették 
magukat. Májer Laci bácsi rendőr 
százados kerékpáros akadálypályát 
hozott, a helyszínelők, a mentők és 
a tűzoltók az autóikkal és a felsze-
reléseikkel csábították magukhoz a 
gyerekeket.
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Wéhli Regős DóRa

Az Alcoa ismét Fehérvár mellett tette le a voksát

Avatóünnepség az Alcoánál: a cég globális szolgáltatóközpontja százhatvan dolgozóval Fehérváron működik

A könnyűfémgyártók piacvezetője, az Alcoa 
bejelentette magyarországi Globális Szolgál-
tatóközpontjának megerősítését. Az amerikai 
tulajdonban lévő cég június 14-én avatta fel 
legújabb irodaépületét, ahol csaknem százhatvan 
munkavállaló dolgozhat majd. 

Az Alcoa-Köfém Kft. tíz főt foglal-
koztató vállalatként indult Magyar-
országon, ma pedig kétezer-kétszáz 
embert alkalmaz. A tavaly bejelentett 
globális átszervezést követően a cég 
ugyan kettéválik, de nem szűnik meg, 
és nem költözik el Székesfehérvárról 
– fogalmazott Katus István, az Alcoa 
Szolgáltató Központ magyarországi 
vezetője: „Az Alcoa úgy döntött, hogy 
mind a két cég itt folytatja a tevékenysé-
gét Magyarországon, tehát nem vesztünk 
el munkahelyeket, hanem továbbra is 
folytatódni fog az a fajta konszolidáció, 
amit megkezdtünk két-három éve.” 
Katus István szavaira is bizonyíték 
az a szolgáltatóközpont, amit június 
14-én avattak fel Székesfehérváron. 
Augusztus elsejétől a cég csaknem 
százhatvan munkavállalója dolgozik 
majd a 350 millió forintból felújított 
épületben. 
Az épület avatóünnepségén részt vett 
a Külgazdasági és Külügyminiszter is. 
Szijjártó Péter kiemelte: az elérhető 
munkaerő szempontjából rendkívül 
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Az Alcoa stabilan a száz legnagyobb 
cég közé tartozik Magyarországon. 
Kétezer-kétszáz dolgozót foglal-
koztat, az előállított termékek 97,5 
százalékát külföldön értékesíti. A 
cég 2015 szeptemberében jelentette 
be, hogy két különálló piacvezető 
vállalattá – Alcoa és Arconic – kíván 
szétválni. Ez a terv várhatóan 2016 
második felében valósulhat meg.

gében negyvenezer embernek adnak 
munkát. Szijjártó Péter elmondta azt 
is, hogy a németek után az amerikai 
befektetők jelenléte a legmegha-
tározóbb hazánkban: ezerhatszáz 
amerikai vállalat százezer magyar 
embernek ad munkát. Mint mond-
ta, az Alcoa fejlesztése megerősíti a 
magyar-amerikai gazdasági kapcso-
latokat. 

fontos, hogy a szolgáltatóközpontok 
egyre inkább vidéken jöjjenek létre, 
olyan városokban, ahol a közép- és 
felsőfokú oktatás színvonala rend-
kívül magas. Ez segíti azt, hogy a 
fiatalok helyben tudjanak maradni, 
helyben tudjanak komoly, jól fizető 
munkát vállalni. Ma már kilencven 
ilyen szolgáltatóközpont működik 
Magyarországon, melyek összessé-
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Életmentés nagyobb eséllyel

„Reméljük, más vállalkozások is csatlakoznak a kezdeményezéshez, hogy minél több helyre 
kerülhessenek  életmentő készülékek!” – mondta az átadón Kis-Márton Vidor

bácskai geRgely, látRányi ViktóRia

Ötven százalékkal javítja az újraéleszté-
si esélyeket az a készülék, amit kedden 
adományozott a városnak a Panorama Offices. 
A defibrillátor a Bregyóba került. Az ott dolgo-
zóknak már elsősegély-oktatást is tartottak a 
mentőszolgálat szakemberei.

„Szakmai partnerként az Országos 
Mentőszolgálat közreműködésével 
választottuk ki a helyet és a defibrillá-
tort, ami kompatibilis a mentőautók-
ban használt speciális eszközökkel.” 
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Az egyik leggyakoribb halálok:
érelmeszesedés a szívben és az agyban

Plantis Regenerációs Központ - Törődünk Önnel!
Székesfehérvár, Selyem u. 1. 
Bejelentkezés: H-P: 7-17 óráig
06 70 428 8895  •  06 22  806 148 
www.plantis.hu

Önnek is:
• járás közben lábszárfájdalma van?
• éjszaka sokszor görcsöl a lába?
• szédülése, memóriazavara van?
• magas a vérnyomása?
• a cukorbetegség szövődményeivel kell együtt élnie?
• nehezen gyógyuló sebek borítják lábát?
• mozgásszervi problémákkal, ízületi fájdalmakkal küzd?

Amennyiben bármelyik kérdésre IGEN a válasza,
tényleg nincs mire várnia.

A mérés néhány percet vesz igénybe, teljesen fájdalommentes.                        
Látványos háromdimenziós ábrákon jeleníti meg az egyes szervek működési zavarait.  
(Gyomor-és bélrendszer, csont-izomrendszer, ízületek, gerincoszlop, vese - és 
májfunkció, agy-idegrendszer, szív koszorúserei, tüdő-és légzőrendszer stb.).
Kiderülhetnek betegségre való hajlamai, egészségét veszélyeztető tényezők és a vizsgálat 
magyarázatot adhat olyan tünetek, panaszok hátteréről, amelyek még nem érik el a 
kimutatható betegség határát.

Jelentkezzen be vizsgálatunkra június 23-ig, 
melynek díja 8.000 Ft helyett 6.000 Ft.

ESG 3D-s vizsgálat az egész testre kiterjedően.
70 klinikai paraméter elemzésével

A vizsgálat díja 14.000 Ft 

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL

Nyárindító akciónk 
gyermekek részére (18 éves korig)

 A hirdetés felmutatója 15% kedvezményben 
részesül minden gyermek szakrendelésünk árából 

2016. 06. 20. - 2016. 07. 20.-ig

További szakrendeléseink:

&
&

&

• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia

Vérvétel

h.-c
s.: 8

-9-ig
,

p.: 7
-9-ig

!

• Ortopédia
• Idegsebészet
• Endokrinológia
• Nefrológia
• Gasztroenterológia

• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat • Diabetológia
• Dietetika • Ultrahang diagnosztika

• Fül-orr-gégészet (júliustól)

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

– mondta Kis-Márton Vidor, a 
Panorama Offices ügyvezető igaz-
gatója. A defibrillátor utasításokat 
is ad használójának. 
„A székesfehérváriak nagy számban 
keresik fel a városi sportlétesítményeket, 
de sajnos nem mindegyik rendelkezik 
defibrillátorral. Fontos célunk, hogy a 
sportlétesítményekben legyenek ilyen ké-
szülékek.” – emelte ki Östör Annamá-
ria egészségügyi és sporttanácsnok. 
Az adományátadó ünnepségen 
részt vett Pápai Imre is. A megyei 
vezető mentőtiszt hangsúlyozta, 

A jóga világnapja

A jóga világnapja alkalmából a Magyar 
Király Hotel előtti téren az Öreghegyi 
Jógacsoport tagjai tartanak bemu-
tatót. Ezt követően bárki, aki kedvet 
kap, ingyenes jógaórán vehet részt, 
melynek keretében megismerkedhet a 
mozgásforma alapjaival. Június 21-én 
kedden 18 órától várnak minden 
érdeklődőt!

hogy egy ilyen készülék lényege-
sen javítja az újraélesztési esélye-
ket. A sportcentrum területére a 
közeljövőben tájékoztató táblákat 
is elhelyeznek a defibrillátorral 
kapcsolatban. 
Bozai István városgondnok el-
mondta, hogy a Bregyó közi Regio-
nális Atlétikai Központ átadása óta 
több százan sportolnak itt naponta, 
ezért is szükséges az életmentő 
készülék elhelyezése.
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kurucz tünDe

A káposztás és a tönkölyös-hajdinás volt a legfinomabb

A díjazottak több tízezer forint értékű ajándékokat vihettek haza

Munkában a zsűri

Volt, aki friss cseresznyét is hozott

A legkisebbek táncra is perdültek

Langyos pogácsa illata, friss zene és egy nagy 
kosárnyi szeretet – a Fehérvár Médiacentrum 
nagy pogácsasütő versenyére húsznál is több 
sós aprósüteményt neveztek. A diák kategó-
riában Csonnó Karolina tönkölyös-hajdinás 
pogácsája, míg a felnőttek között Herczegné 
Kiss Anna káposztás pogácsája bizonyult a 
legjobbnak.

Már az eredményhirdetés előtt 
belengte a sajtos illat az Alba Pláza 
előtti teret. A fiatalok, az anyukák, 
de még a nagymamák is csillogó 
szemekkel, nagy konyharuhával 
letakart tálakban hozták a pogácsá-
kat, rudakat, rolókat és kockákat. 
Volt olyan, aki külön pogácsatész-
tából sütötte a kosarat, amit mint 
a mesében a kanalat, meg lehetett 
enni. De volt, aki annyira figyelt 
a tálalásra, hogy nemcsak fehér 
abroszt, de egy csokor kerti virágot, 
mellé friss, piros cseresznyét is 
hozott.
A háttérben gyülekeztek a szür-
ke fellegek, bár a műsort vezető 
Schéda Zoli és tuti időjósa, plusz az 
időjáráselőrejelző appok egyönte-
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A nagy pogácsasütő 
verseny támogatói

 Alba Plaza
 Árpád fürdő
 Cerbona
 Csitáry G. Emil Uszoda
 Ivanics Kft.

tűen este hat órára jeleztek vihart. 
Közben elkezdett szólni a dzsessz 
és népzene érdekes, huszonegye-
dik századi keveréke, amit három 
fiatal, ámde rendkívül tehetséges 
zenész, Csömör Krisztián, Blaskó 
Tamás és Blaskó Norbert játszott 
a vendégeknek. Az öttagú zsűri 
közben tört, kóstolt és szorgosan 
osztotta a pontokat. Már csak 
néhány sós finomság volt hátra, 
amikor leszakadt az ég.

Szerencsére a nevezők és a ven-
dégek nem rettentek meg egy kis 
víztől, ezért vagy a sátor alatt vagy 
az Alba Plaza előtti fedett részen jó-
kedvűen, beszélgetve várták, hogy 
az öttagú zsűri meghozza a döntést.
Az eredményhirdetésen Horváth 
Miklósné önkormányzati képviselő 
kiemelte, hogy a pogácsa szavunk 

a latin focusból ered, ami tüzet 
jelent, és focacciának hívták azt a 
hamuban sült pogácsát, ami aztán 
népmesei karriert is befutott: „A 
hamuban sült pogácsa a hagyományok 
továbbvitelét jelentette. Az érettsé-
gizők hamuban sült pogácsát kapnak 
a tarisznyájukba, aminek az a lényege, 
hogy ha az életben elindulnak a ván-
dorútjukra, akkor vigyék magukkal, 
mert így lesz számukra kerek a világ.”
A zsűrielnök, Németh Péter, a 
Szent István Szakképző Iskola 
pékmestere hozzátette, hogy 
mindegyik kategóriában szoros 
volt a verseny, de végül a zsűri 
az első helyezést és az ezzel járó 
Arany pogácsaszaggatót felnőtt 
kategóriában a káposztás pogácsát 
sütő Herczegné Kiss Annának, míg 
a diákok között a ropogós-leveles 
tönkölyös-hajdinás pogácsával 
induló Csonnó Karolinának ítélte. 
A felnőtt kategória első helyezettje 
egy Tefal Acrify olajsütővel, míg a 
diák kategóriáé egy tablettel lett 
gazdagabb. A felnőttek között a 
különdíjat és egy páros fürdőbe-
lépőt tarjás pogácsájáért Simon 
Antalné kapta, míg a diák különdí-
jas, Rafael Gyula köményes-túrós 
pogácsájával egy tíz alkalomra 
szóló uszodabelépőt nyert. Ezeken 
kívül mindegyik díjazott egy több 
ezer forint értékű Cerbona-aján-
dékcsomagot is hazavihetett.
Végül az érdeklődők a Szent István 
Szakképző Iskola pogácsáról szóló 
énekes-citerás műsorát is meg-
nézték, a sós finomságokat pedig 
– már amelyekből a végére még 
maradt – meg is kóstolhatták.
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A Fehérvár magazin nagy pogácsamelléklete
2016 legfinomabb sós süteményei
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Az élesztőt a cukorral elkevert, lan-
gyosra melegített tejben felfuttatjuk. 
Hozzáadjuk az átszitált liszthez, 
majd alaposan összegyúrjuk a mar-
garinnal, a tejföllel, a tojássárgákkal 

A felszeletelt vöröshagymát az 
olajon megfonnyasztjuk, majd 
rátesszük a lereszelt, besózott 
káposztát. Az egészet készre 
dinszteljük, végül borsozzuk és 
hagyjuk kihűlni. A lisztet egy 
tálba szitáljuk. Hozzáadjuk a 

A lisztben elmorzsoljuk a margarint 
és a zsírt. A tejben megfuttatjuk az 

A lisztet összegyúrjuk a marga-
rinnal, a túróval és a sóval. Majd 
két-három órát hideg helyen pihen-
tetjük. Utána az élesztőt felfuttatjuk 
a cukorral és a langyos tejjel. Majd 
egy tojássárgájával összedolgoz-
zuk a tésztát, és lisztezett deszkán 
másfél ujjnyira nyújtjuk. Ezután kis 

Az élesztőt a tejjel felfuttatjuk, majd 
a lisztet, vajat, olajat, sót, tojást 
hozzáadjuk. A tésztát jól kidolgoz-
zuk, megkelesztjük. Amíg a massza 
pihen, nekilátunk a tölteléknek. A 
tarját ledaráljuk, a besamelt elké-
szítjük, és a fűszerekkel összekever-
jük. A megkelt tésztát kisodorjuk. 
A tölteléket rákenjük és feltekerjük. 
Felszeleteljük az egészet. A tete-
jüket tojássárgával megkenjük, és 
előmelegített sütőben megsütjük. 
Mielőtt teljesen megpirul, a tetejét 
megszórjuk sajttal. 

Hozzávalók:

3 bögre liszt
5 dkg élesztő
fél bögre tej
1 mokkáskanál cukor
10 dkg margarin
2 tojás sárgája
fél bögre tejföl
1 csapott evőkanál piros paprika
1 evőkanál só

A tetejére:
2 tojás fehérje
1 bögre reszelt sajt

Hozzávalók:

fél kg reszelt káposzta (kissé besózott)
1 fej közepes vöröshagyma
fél dl étolaj
késhegynyi őrölt bors

A tésztához:
30 dkg tönkölyliszt
20 dkg fehér finomliszt
5 evőkanál zabkorpa
1 kis pohár tejföl
1 dl tej
1 csomag instant élesztő
1 teáskanál cukor (a tejbe, amiben megfut-
tatjuk az élesztőt)
2 teáskanál só
1 dl olívaolaj
1 tojás a kenéshez

Hozzávalók:

1 kg liszt
30 dkg margarin
15 dkg zsír
1 púpozott evőkanál tengeri só
4 dl tejföl
2 db tojás
1 dl tej
4 dkg élesztő
fél dl olívaolaj
15 dkg füstölt sajt

Hozzávalók:

1 kg liszt
65 dkg margarin
65 dkg áttört túró
10 gramm élesztő
5 csapott kiskanál só
langyos tej
1 kiskanál cukor
5 tojás sárgája
25 dkg trappista sajt

Hozzávalók:

A tésztához:
1 kiló liszt
40 dkg vaj
10 dkg olaj
7 dkg élesztő
3 tojás
3 kiskanál só
tej az élesztő felfuttatásához

A töltelékhez:
50 dkg tarja
30 dkg sajt
ízlés szerint kakukkfű, snidling, majoránna
ízlés szerint őrölt bors
ízlés szerint só

A besamelhez:
5 dkg vaj
2 dl tej
2 dkg liszt

A tetejére:

1 tojás sárgája
ízlés szerint reszelt sajt

Sajtos kifli

Káposztás pogácsa

Ilus pogácsája

Túrós-sajtos pogácsa

Tarjával töltött pogácsa

Készítője: Termő Tímea

Készítője: Herczegné Kiss Anna

Készítője: Borostyán Imréné

Készítője: Egri Gergelyné

Készítője: Simon Antalné

és a fűszerekkel. A tésztát egy órán 
át kelesztjük, majd három cipót for-
málunk belőle, amelyeket egyenként 
kör alakúra nyújtunk. Ezután sugár 
alakban nyolc cikkre vágjuk, és kifli 
formára feltekerjük. A tetejüket 
kissé felvert tojásfehérjével meg-
kenjük. Megszórjuk reszelt sajttal, 
és előmelegített sütőben, közepes 
hőfokon szép rózsaszínűre sütjük.

korpát, a sót, a tejfölt, az olívaola-
jat és a langyos tejben megfutta-
tott élesztőt. Végül beletesszük a 
kihűlt káposztát. A hozzávalókat 
összegyúrjuk. Fél órán át keleszt-
jük. Ha megkelt, körülbelül két 
centi vastagságúra nyújtjuk, és 
egy késsel berácsozzuk. Ekkor 
megkenjük a tetejét a felvert 
tojással. Pogácsaszaggatóval ki-
szaggatjuk, és a nyers pogácsákat 
sütőpapírral bélelt tepsibe tesz-
szük. Negyedórát ismét keleszt-
jük. Az egészet az előmelegített, 
190 fokos sütőben körülbelül fél 
óra alatt készre sütjük.

élesztőt, majd a margarinos liszthez 
adjuk. Hozzáteszünk négy deci tej-
fölt, egy tojást és a sót. Összegyúrjuk 
a tésztát. A végén még hozzáadunk 
fél deci olajat. A masszát nem kell 
nagyon kidolgozni! Körülbelül egy 
ujjnyi vastagságúra sodorjuk, majd 
a következőképpen hajtogatjuk: 
félbe, felülről, balról, alulról, jobbról. 
Ezután a tésztát kelni hagyjuk húsz 
percig. Még kétszer megismételjük a 
nyújtást, hajtogatást húsz percenként. 
Végül ujjnyi vastagra nyújtjuk. Bevag-
dossuk a tetejét, megkenjük a felvert 
tojással, végül megszórjuk a reszelt 
sajttal. A pogácsát kiszaggatjuk, és 
kétszáz fokon 20-25 percig sütjük.

pogácsákat szaggatunk. A tetejét 
megkenjük tojássárgájával vagy a 
maradék fehérjével. Reszelt sajtot 
hintünk rá, majd az egészet forró 
sütőbe toljuk. Közepes tűznél szép 
aranysárgára sütjük. Vigyázzunk, 
hogy ne legyen barna, mert akkor a 
tetején keserű lesz a sajt!
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A lisztet margarinnal elmorzsol-
juk, majd az élesztőt kevés tejjel, 
cukorral felfuttatjuk. A  tejfölt, 
tojássárgáját a lisztes masszával ala-
posan eldolgozzuk, sóval ízesítjük. 
A tésztát fél órát pihentetjük, majd 
ujjnyi vastagra nyújtjuk. A tetejét 
megvagdossuk, és az egész tojással 
megkenjük. Végül a pogácsákat re-

Ez egy régi felsővárosi recept, amit 
télen a savanyúleves mellé készítet-
tek. A hozzávalókat összegyúrjuk 
annyi vízzel, amennyit felvesz. A 
pogácsa hozzávalóit nem szabad so-
káig gyúrni, csak összeállítani, hogy 
könnyen lehessen vele dolgozni. 
Utána három-négy milliméter vas-
tagra kinyújtjuk a tésztát és hatszor 
hat centis négyzetekre vágjuk. A 
közepébe lekvárt töltünk, majd az 

A hozzávalókból összeállítjuk a tésztát, 
aztán másfél-két centi vastagra kinyújt-
juk. A tetejét bevagdaljuk és pogácsa-
szaggatóval kiszúrjuk. Gázsütőben 160 
fokon legalább ötven-hatvan perc alatt 
aranybarnára sütjük. Ez is egy régi 
felsővárosi sváb recept, amit egyben 
sütöttek és nem vágtak darabokra.

A légkeveréses sütőt kétszáz fokra 
előmelegítjük. A hozzávalókat 
összegyúrjuk. Gyorsan dolgozunk 
a tésztával, hogy a zsiradék ne 
melegedjen fel túlságosan a gyúrás 
alatt. Ehhez a mennyiséghez két nagy 
sütőlapot zsírozunk ki, és két részre 
osztva vékony lapot sodrunk. A tete-
jét késsel berácsozzuk, és megkenjük 
a tejföl-tojás felvert keverékével. Az 
előmelegített sütőben piros-ropogós-
ra sütjük, langyosan négyzet alakúra 
vágjuk. Tehetünk a tetejére pirított 
zsályalevelet vagy/és megszórhatjuk 
édes-nemes pirospaprikával.

A lisztet a margarinnal elmor-
zsoljuk, hozzáadjuk az élesztőt, 
a tojássárgát, a cukrot, a sót és a 
tejfölt. Ez utóbbiból annyit teszünk 
bele, amennyit felvesz. Az egészet 
összegyúrjuk, utána húsz percig 
pihentetjük. Ezután lisztezett desz-
kán kinyújtjuk, megkenjük vajjal és 
összehajtjuk. A tésztát a közepéig 
behajtjuk balról jobbra és jobbról 

A hozzávalókat összedolgozzuk, 
majd félóránként háromszor hajto-

Hozzávalók:

fél kg liszt
25 dkg margarin
2 tojás sárgája
1 egész tojás a kenéshez
fél csomag élesztő
2 dl tejföl
2 csapott evőkanál só
ízlés szerint reszelt sajt

Hozzávalók:

fél kg liszt
1 csapott evőkanál só
10 dkg zsír
10 dkg margarin
kevés sütőpor
1 egész tojás
1 tojássárgája
2 dkg élesztő
kevés cukor
fél dl tej
annyi víz, amennyit felvesz a gyúrásnál
ízlés szerint szilvalekvár

Hozzávalók:

50 dkg krumpli
50 dkg liszt
18 dkg zsír
csapott evőkanál só
kevés sütőpor
2 tojás sárgája

Hozzávalók:

10 dkg teljes kiőrlésű rozsliszt
10 dkg Graham-liszt
80 dkg BL-55 fehér liszt
2 púpozott mokkáskanál sütőpor
40 dkg tepertőkrém
20 dkg durvára vágott friss tepertő
4 dkg vaj vagy libazsír
10 mokkáskanál só (a só erősségétől 
függően)
4 közepes méretű tojás
30 dkg főtt, apróbb szemű színes bab
ízlés szerint fekete bors vagy borsikafű
annyi tejföl, hogy a közepesnél kicsit kemé-
nyebb típusú gyúrt tésztát kapjunk

A kenéshez:
1 kanál tejföl
1 egész tojás
zsír a tepsik kikenéséhez

A dekoráláshoz:
néhány darab zsályalevél
ízlés szerint édes-nemes pirospaprika

Hozzávalók:

50 dkg liszt
25 dkg margarin
2 tojás sárgája
2,5 dkg élesztő
1 evőkanál cukor
5 dkg vaj
kis pohár tejföl
ízlés szerint só

A tetejére:
1 egész tojás
ízlés szerint reszelt sajt

Hozzávalók:

A tésztához:
45 dkg liszt
5 dkg margarin
1 tojás
ízlés szerint só
annyi víz, amennyit felvesz

A kinyújtott tésztára kenjük:
45 dkg margarin
5 dkg liszt
só

A tetejére:
1 tojás
ízlés szerint sajt

Juli néni pogácsája

Szilvalekváros pogácsa Krumplis pogácsa

„Vakarcs”pogácsa Sajtos-tejfölös pogácsa

Sajtos rúd
Készítője: Klock Julianna

Készítője: Hegyi Ferencné Mahr Judit Készítője: Hegyi Ferencné Mahr Judit

Készítője: Csurgó Katalin Készítője: Horogné Böjte Margit

Készítője: Tánczos Tiborné

szelt sajttal megszórjuk, és 160-170 
fokon készre sütjük.

egészet félbehajtjuk. Sütőpapírral 
bélelt tepsibe tesszük, mert külön-
ben a lekvár nagyon odaég a tepsi-
hez. A szilvalekváros pogácsát kb. 
harminc-negyven perc alatt gázsütő-
ben 180 fokon készre sütjük. 

gatjuk. A tésztát a végén vékonyra 
nyújtjuk. Tojással megkenjük, a 
tetejét reszelt sajttal megszórjuk, 
majd forró sütőben készre sütjük.

balra. Ugyanezt megismételjük 
lentről felfele a közepéig és fentről 
lefele. Ismét húsz percig pihentet-
jük. A hajtogatást és a pihentetést 
háromszor ismételjük meg. Ezután 
kinyújtjuk, késsel becsíkozzuk és 
közepes méretű pogácsaszagga-
tóval kiszaggatjuk. A pogácsákat 
egész, felvert tojással megkenjük, 
majd a tetejüket megszórjuk sajttal. 
180 fokos előmelegített sütőben 
húsz-huszonöt perc alatt készre 
sütjük.

Fo
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló



17közéleti hetilap FehérVárgasztronómia

A félfogós búzalisztet tálba szi-
táljuk, majd elkeverünk benne 

Először simára keverjük az élesztőt 
a négy evőkanál meleg vízzel egy 
nagy tálban. Utána
három deci meleg vízhez hozzáönt-
jük az olívaolajat. Beletesszük a 
sót, a friss borsot, a cukrot és a 
rozmaringot is. Ezt a folyadékot 
hozzákeverjük a már felhaboso-
dott, élesztős vízhez. A mikróban 
meglangyosított lisztet hozzáad-
juk apránként az olajos-élesztős 
keverékhez, majd  kézzel vagy gépi 
dagasztóval lyukacsos állagúra 
dagasztjuk. Ha a massza túl lágy 
lenne, tegyünk hozzá még egy 

Minden hozzávalót összedolgo-
zunk, majd a tésztát egy mély 
tálban kelesztjük másfél órán 
keresztül. Ezután gyúródeszkán 
kinyújtjuk, megkenjük a tetejét 
tojássárgájával, kiszaggatjuk és 
készre sütjük.

A hozzávalókat összegyúrjuk, pihen-
tetjük. Fél óra után hajtogatjuk, amit 
körülbelül húsz percenként még 
kétszer megismétlünk. Hajtogatás 
közben megkenjük a tésztát vajon 
párolt sonka- vagy szalonnakockák 
és metélőhagyma keverékével. Ha a 
tészta megkelt, kinyújtjuk, kiszag-
gatjuk. A tetejét megkenjük a felvert 
tojással, megszórjuk reszelt sajttal, 
szezámmaggal. 170 fokon előmelegí-
tett sütőben aranybarnára sütjük.

Hozzávalók:

1 kg félfogós búzaliszt
2 csomag bio sütőpor
2 evőkanál Himalája-só
50 dkg hideg vaj
40 dkg reszelt sajt
40 dkg hideg tejföl
 

A tetejére:
1 tojás
ízlés szerint magkeverék

Hozzávalók:

A tésztához: 
7 gramm szárított élesztő
4 evőkanál+3 dl meleg víz
1 evőkanál olívaolaj
1 evőkanál só
fél teáskanál frissen őrölt bors
2 teáskanál cukor
1 evőkanál apróra vágott, friss rozmaring
50 dkg+esetleg 5 dkg liszt

A töltelékhez:
 10 dkg puha vaj (vagy margarin)
1 teáskanál só
3-4 gerezd fokhagyma
20 dkg apróra vágott húsos szalonna
10 dkg reszelt zsíros vagy füstölt sajt

A tetejére:
 1 tojás sárgája
1 evőkanál víz a csigák kenéséhez
20 dkg zsíros sajt reszelve

Hozzávalók:

1 kg liszt
2 egész tojás
2 marék darált tepertő
másfél evőkanál só
2 dl étolaj
2 evőkanál zsír
5 dkg élesztő
3 és fél dl tej

Hozzávalók:

1 kg liszt
1 doboz Csárdás sajt
1 kis pohár tejföl
1 kockamargarin
1 kis vaj
1 tojás
1 evőkanál só
5 dkg élesztő langyos tejben fölfuttatva
ízlés szerint sonka- vagy szalonnakockák
ízlés szerint metélőhagyma

A tetejére:
1 tojás

Ropogós rúd

Fokhagymás-sajtos csiga Tepertős pogácsa

Szalonnás-sajtos pogácsa
Készítője: Kovács Edit

Készítője: Heizerné Gányási Krisztina Készítője: Blaskóné Garaba Andrea

Készítője: Csurgai-Horváth Valéria
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két csomag bio sütőport és két 
evőkanál Himalája-sót. Belemor-
zsoljuk a hideg vajat, beletesszük a 
reszelt sajtot, és összedolgozzuk az 
egészet a hideg tejföllel. A tésztát 
négy cipóra osztjuk, majd lisztezett 
felületen három-négy milliméter 
vékonyra nyújtjuk. Végül egy centi 
széles rudakat vágunk belőlük. A 
rudakat sütőpapírral bélelt tepsibe 
sorakoztatjuk. Kissé felvert tojással 
megkenjük a tetejüket,ízlés szerint 
reszelt sajttal vagy magokkal meg-
szórjuk őket. Míg a sütő 180 fokra 
melegszik, addig a rudak a hűtőben 
várakoznak. Végül az egészet tizen-
öt perc alatt aranybarnára sütjük.

kis lisztet! Egy kelesztőtálat kissé 
kiolajozunk, beletesszük a tésztán-
kat, letakarjuk, és negyven-ötven 
percig meleg helyen pihentetjük. 
Addig előkészülünk a töltelékkel. 
A puha vajba (vagy margarinba) 
belereszeljük a fokhagymagerezde-
ket. Beletesszük a sót. Aztán apróra 
vágjuk a szalonnát és lereszeljük 
a sajtot. A sütőt előmelegítjük 220 
fokra. Meglisztezzük a deszkát, és 
ketté vesszük a megkelt tésztán-
kat. Szépen kinyújtjuk az egyik 
darabot, megkenjük a fokhagymás, 
sós vajjal, megszórjuk a szalonná-
val, sajttal és feltekerjük. Egy nagy 
tepsit kibélelünk sütőpapírral, éles 
késsel két centis szeleteket vágunk, 
és egymástól kicsit távol tesszük 
bele a tepsibe. Ugyanígy megcsinál-
juk a másik tésztával is. Mikor szé-
pen felsorakoztak a csigáink, tojás 
és víz keverékével megkenjük őket. 
A tetejüket megszórjuk reszelt 
sajttal. Huszonöt perc alatt illatos, 
ropogós aranybarnára sütjük őket.

ízlés szerint reszelt sajt
ízlés szerint szezámmag

A tetejére:
egy tojás sárgája



18 2016. június 16.FehérVár gasztronómia

A margarin húsz százalékát, a 
liszt nyolcvan százalékát, a vizet, 
a sót, az ecetet összedolgozzuk és 
lekerekítjük. Hagyjuk az egészet 
húsz percet pihenni, majd bevag-
dossuk a tetejét. Addig a margarin 
nyolcvan százalékát és a liszt húsz 
százalékát téglalap formára alakít-
juk. Mikor lejárt a húsz perc, akkor 
a tésztának füleket nyújtunk majd 
belehelyezzük a margarint. Ezután 
kinyújtjuk a tésztát, hajtunk rajta 
egy szimplát. Ezután még egyszer 
kinyújtjuk és hajtunk rajta egy dup-
lát. Egy órát hagyjuk pihenni, majd 
megismételjük a hajtogatást. Fél 
órát ismét pihentetjük a masszát, 

A finomlisztet a tönkölyös-hajdinás 
liszttel, a sóval és a margarinnal 
összekeverjük. Ezt követően hoz-
záadagoljuk az élesztőt és a vizet. 
A kidagasztott tésztát kinyújtjuk a 
leveles margarinnal, majd egyszerű 
és dupla hajtást végzünk. A behaj-
togatott tésztát kinyújtjuk, kiszag-
gatjuk, kiszúrjuk, majd vízzel vagy 
tojással a felületét lekenjük, és ízlés 
szerint magokkal meghintjük. Az 
egészet sütés előtt huszonöt-har-
minc percig kelesztjük, majd elő-
melegített sütőben 200-220 fokon 
tizenöt-tizenhat percig sütjük.

A túrót a margarinnal összemorzsoljuk. 
A masszát megsózzuk, és hozzágyúrjuk 
a lisztet. A tésztát betesszük a hűtőszek-
rénybe pár órára (esetleg egy éjszakára). 
Másnap lisztezett deszkán az egészet 
nem túl vékonyra kinyújtjuk. A tésztát 
kiszaggatjuk pogácsaszaggatóval.
A tetejét tojással megkenjük, aztán re-
szelt sajttal és köménymaggal megszór-
juk. A pogácsát előmelegített sütőben 
200 fokon megsütjük.

Összekeverjük a lisztet, a sütő-
port, a tojásokat, a kefirt és az 
olajat. Összedolgozzuk a masz-
szát. Beletesszük a reszelt sajtot 
és az apróra vágott zöldséget. A 
tésztát kinyújtjuk, kiszaggatjuk, 
majd harminc-harmincöt percig 
kelesztjük. Előmelegített sütőben 
kétszáz fokon tizenöt-húsz percig 
sütjük.

Hozzávalók:

A tésztához:
36 dkg kockamargarin
25 dkg víz
só
fél kupaknyi ecet
40 dkg liszt
 

A töltelékhez:
30 dkg reszelt sajt
4 dkg tojássárgája
4 dkg liszt
2 dl tejszín
10 dkg margarin

A kenéshez:
1 egész tojás

Hozzávalók:

fél kg BL 55 finomliszt
fél kg tönkölyös-hajdinás liszt
5 dkg élesztő
2 dkg só
5 dkg margarin vagy vaj
32 dkg leveles margarin
fél liter víz
ízlés szerint szezámmag, lenmag
 

A kenéshez:
1 tojás

Hozzávalók:

50 dkg tehéntúró
50 dkg margarin vagy vaj
50 dkg finomliszt
só ízlés szerint
köménymag ízlés szerint
1 tojás kenéshez
15 dkg reszelt trappista sajt

Hozzávalók:

1 kg tönkölybúzaliszt
1 dkg sütőpor
ízlés szerint só
2 evőkanál (hidegen sajtolt) olaj
1 csésze kefir
2 tojás
1 maréknyi zöldség
2 evőkanál reszelt sajt

Sajtos roló Tönkölyös-hajdinás pogácsa

Köményes-túrós pogácsaZöldséges tönkölybúza-pogácsa

Készítője: Termő Dorina Készítője: Csonnó Karolina

Készítője: Rafael GyulaKészítője: Tuza Dániel
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aztán három milliméter vastag-
ságúra nyújtjuk és három centis 
csíkokat vágunk belőle. Egy egész 
tojással megkenjük. Csőre teker-
jük úgy, hogy a tészta egy centire 
takarja egymást. 250 fokon enyhén 
gőzös sütőben készre sütjük. 
Közben elkészítjük a sajtkrémet: 
reszelt sajtot a négy tojássárgával, 
négy dkg liszttel, két deci tejszín-
nel sűrűre főzzük. A kihűlés után 
a krémet tíz deka margarinnal 
habosítjuk. Ha megsült a roló, még 
melegen lehúzzuk a csőről. Amint 
kihűltek, megtöltjük őket sajtkrém-
mel, és a végeit sajtba forgatjuk. 

Diák kategóriában elért

helyezés

első

D
iák

 ka

tegóriában elért

különdíj



A Fehérvár Televízió műsora 2016. június 18-tól június 24-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

2016. 6. 18. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	P.	
Maklári Éva

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Saitos	Lajos

11:45	 Paletta	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Bartal	Klára
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Czigány György

14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Bobory Zoltán

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Krinolin,	turnűr,	halcsont	

– a babák és a divat
17:40 Fény-szín-harmónia
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Pálfalvi	András

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
19:20	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
19:50	 Életcseppek	–	A	padovai	

szalézi	nővérek	és	a	
Béres	csepp	–	dok.	film

20:40	 Im	Memoriam	Vargas	
–	Kubik	Anna	és	a	
Misztrál közös estje 

22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 6. 19. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Pálfalvi	András

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	P.	
Makári Éva

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Saitos	Lajos

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	

archívumából 
13:50	 Fehéredő	múlt	–	

Kereszttől	a	félholdig	
–	dok.	film

14:45	 Fehéredő	múlt	–	Uram,	
maradj	velem	–	dok.	film

15:30 Zorán és barátai
16:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Bartal Klára

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Ifj.	
Horváth Gábor.

17:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Balajthy Ferenc

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)	
20:50	 Székesfehérvár	Rallye
21:25	 A	világ	Koczka	módra	
22:10	 A	hét	hírei	
22:30 Képes hírek – benne 

egész	órakor	A	hét	
hírei ismétlése

2016. 6. 20. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
A	hét	hírei	ismétlése

10:00	 A	hét	hírei	–	ismétlés
10:20	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
10:50	 A	Fehérvár	Tv	

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész	órakor	A	hét	
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Balajthy Ferenc

17:00	 A	szomszéd	vár	–	ismétlés	
17:30	 A	Fehérvár	Tv	archívumából

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Erdei László

18:30	 A	Fehérvár	Tv	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Agrárinfó	
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Suppé	–	Requiem
21:35 Öreghegyi 

mulatságok 2015
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism. 
23:05 Képes hírek

2016. 6. 21. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Agrárinfó	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Erdei László

17:00	 Agrárinfó	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Kovács István

18:30 A	Fehérvár	TV	archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Paletta	–	kulturális	

magazin 
20:15 Hírek
20:20	 Székesfehérvári	királyi	

napok: Zichy színpad 
koncertek I-II.

21:10 Nagyasszonyok – Máder 
Lászlóné, Bodajk

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 6. 22. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45	 Paletta	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Kovács István

17:00	 Paletta	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Kálmán Béla

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 

20:15 Hírek
20:20	 Nagyasszonyok	–	Sárvári	

Józsefné,	Vázsnok
21:10	 Vértes	vitéz	–	Vizi	László	

Tamás	előadása
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 6. 23. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa – ism.
11:15	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Kálmán Béla

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Káliz	
Sajtos	József

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 Nagyasszonyok – Kuti 

Imréné, Györköny
21:10	 Pieta	Signore	–	

Harmonia	Albensis
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:15 Képes hírek

2016. 6. 24. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A	Fehérvár	TV	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Káliz	Sajtos	József

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Kádas István Ottó

18:30 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 Nagyasszonyok – Nádor 

Rudolfné,	Hosszúhetény
21:10 Királyi Napok: Nemzetközi 

Néptáncfesztivál:	
Folkestek	a	Táncházban

22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:55 Köztér – ismétlés 
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 18. 19:50 Életcseppek – A padovai szalézi nővérek és a Béres csepp – dok. film

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. június 18-tól június 24-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2016. 6. 18. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A műsorvezető: 
Horváth-Winter Diána

 Műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp 

09:10 Vidám nyári szombat 
délelőtt Diával

10:00 Válás a gyermek 
szemével. Vendég: 
Somlai Gitta

11:10 Gasztroóra. Vendég: 
Kurucz Tünde

12:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa

 Gazdálkodj okosan! 
Vendég: Galántai Gergely

13:10 Csakrák a 
párkapcsolatban. 
Vendég: Koller Krisztián

14:10 Olajak a konyhában. 
Vendég: Antal Vali

16:10 Iroda a Feng-Shui 
jegyében. Vendég: 
Pocsai Kata

17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 6. 19. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Műsorajánló, hosszú 
távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
horoszkóp, kalendárium, 
névnapok, lottószámok, 
programajánló

09:10 Természetesen 
egészségesen – Az epe. 
Vendég: Supliczné Tóth 
Mária egészségtantanár, 
táplálkozástudományi 
szakember

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA) 

11:10 Katolikus gondolatok. 
Vendég: Tóth Tamás 
esperes, plébános

12:10 Megéltem a rákot. 
II. rész. Vendég: 
Schéda Szilvia

13:10 Házi tündér – háztartási 
műsor. Vendég: 
Boda Kriszta

13:30 Horgászinfó. Vendég: 
Nagy Attila

14:10 Termékenységtudat. 
III. rész. Vendég: 
Cserháti Herold Janka, 
Séllei Györgyi

14:30 Az alga, mint táplálék. 
15:40 Fehérvár TV –

műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató 

16:10 Vörösmarty kocka 
– Informatika. 

Műsorvezető: Barabás 
Ferenc, Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

17:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

21:00 Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 20. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Jóban-rockban. 
Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

21:00 Hangoskönyv

22:00 Aktuális – napi 
hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 21. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00  Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Sasvári Csilla.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés 
programokról, moziról, 
aktualitásokról. Vendég: 
Tornyai Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Érdekességek, 
napi téma

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin

2016. 6. 22. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla. 

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth-

Winter Diával

2016. 6. 23. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Állati dolgok. 
Vendég: Dr. Lorászkó 
Gábor állatorvos

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – 
informatikai műsor. 
Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

12:10 Fehérvár Magazin 
lapszemle. Vendég: 
László-Takács 
Krisztina szerkesztő

13:10 Hivatali óra. Vendég: 
Dr. Bóka Viktor jegyző

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Érdekességek, 
napi téma

15:10 Székesfehérvár 
Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. 
Vendég: Debreczeni 
Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
21:00 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Mindentudás  

Egyeteme

2016. 6. 24. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

08:40 Bűnesetek, felhívások a 
rendőrségtől. Vendég: 
Kiss Z. Edward őrnagy

09:10 Munkaügyi témák. 
Vendég: Pajtók-
Vizsolyi Júlia coach

11:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:00 Hogyan készülnek 
alapvető élelmiszereink? 

16:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihályi Gyula 

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Irodalomról. Vendég: 
Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival  

21:00 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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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Múzeumok éjszakája és KultúrKorzó
Programok június 17-től június 26-ig

szabó Petra

Június 17.
Az Alföld vonzásában
16 óra, Csók István Képtár
Válogatás az alföldi festészet alko-
tásaiból. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 18-ig, hétfőn 13-tól 18, 
keddtől péntekig 10-től 18, szomba-
ton 9-től 18 óráig.

Egri Ferenc – Grafikától az olajfest-
ményig
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A kiállítás megtekinthető július 
31-ig.

Péntek esti hangtárlat a Velen-
cei-tavi Galériában
18 óra, Agárd, Sigray u. 1.
Dudás Márta zongoraművész és 
tanítványai koncertje.

Június 18.
A Hungarian Octavia Klub nagy 
találkozója Agárdon
8 óra, Agárd, Chernel István u. 
51-52.

II. Borsófesztivál
10 óra, Feketehegy-Szárazréti Kö-
zösségi Központ
Sütés-főzés Feketehegy-Szárazréten.

Köss együtt a világgal!
14 óra, Zsuzsanna-forrás
A szervezők várnak minden fonal-
játékost, akár kötni szeret, akár 
horgolni vagy bármi mást. Érde-
mes kempingszékkel és fejfedővel 
készülni!

Mesélő szobrok
18 óra, Országalma
Kinek a bolondja volt Mujkó? 
Milyen volt élőben Kati néni? Miért 
kellett az apácazárda mellől elhe-
lyezni a meztelen lovas szobrát? 
Mi köze van Einsteinnek Székesfe-
hérvárhoz? Többek között ezekre a 
kérdésekre is választ kaphatnak az 
érdeklődők a program során.

Esti kenuexpedíciók
21 óra, Agárd, Hajóállomás (Tópart 
u. 1.)
Kb. kétórás kenutúra. Bejelentke-
zés Simon Györgynél a 30 271 3292 
telefonszámon.

Június 19.
Botanikai séta a fehérvárcsurgói 
Károlyi-kastély parkjában
14 óra, Fehérvárcsurgó, Káro-
lyi-kastély
A látogatók felfedezhetik a 22,5 
hektáros történeti kertet – amely 

Gyereksarok
Mi a téMA? – Majdnem Tábor a múze-
umban
Június 17. 8 óra, Szent István Király 
Múzeum
Kreatív és ismeretterjesztő foglalkozá-
sokkal várják a 7 és 12 év közötti gyere-
keket a Szent István Király Múzeumban, 
ahol a foglalkozások során megismerked-
hetnek a múzeum több kiállításával is.

Mesés várlátogatás a Bory-várban Csu-
kás István meséiből
Június 19. 9 óra, Bory-vár
Ez alkalommal Csukás István meséi 
elevenednek meg, tizenkét mesehely-
színen teljesíthetnek a gyermekek 
apróbb feladatokat, amiért jutalomban 
részesülnek.

Terembura nyári tábor: Sosem volt 
mesék – saját meséket írunk!
Június 20-tól június 24-ig, Öreghegyi 
Közösségi Ház
A mesealkotás drámajátékokon és 
zenés-mozgásos feladatokon keresztül 
történik.

Kisfaludi Kézművestábor
Június 20-tól június 24-ig, Kisfaludi 
Közösségi Ház
A tábor első napján a korongozással és 
az agyagozással ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők.

Nyári tábor a Koronás Parkban
Június 20-tól június 24-ig, Koronás Park
A résztvevők visszautazhatnak a lovagok 
korába, megismerhetik a királyok legen-
dáit, a régi találmányokat és kézműves 
mesterségeket, a középkori játékokat

Programozás tábor
Június 20-tól június 24-ig, Mátyás király 
krt. 11
Általános iskolás gyerekeknek progra-
mozást, sakkot oktató napközis tábor 
szabadtéri programokkal.

Korszak-alkotó
Június 20-tól június 24-ig, Szent István 
Király Múzeum
Múzeumtábor.

Öt nap alatt a föld körül
Június 20-tól június 24-ig, Kincses Sziget 
Játszóház
Ismerkedés új földrészek természeté-
vel, a szokásokkal, az állatvilággal, a 
játékokkal és azzal, mit esznek-isznak az 
ott lakók.

Kispasik tábor
Június 20-tól június 25-ig, A Ház
Tábor kiskamaszoknak és kamaszok-
nak. Ez a foglalkozás 13 év körüli fiúk-
nak szól és a felnőtté válás témakörét 
boncolgatja.

Nép-mese-zene-tánc tábor – hagyo-
mányőrzés kicsit másképp
Június 24-től június 28-ig, Balinka, 
Tölgyes Tábor
A program célja: a hagyományőrzés, 
az elődeink által használt mintakincs 
megismerése és megőrzése. A tábor 
témanapjai a kéz kiművelésén kívül 
a gondolkodásról, a kreativitásról, a 
zenélésről, a táncról, a meséről, az alko-
tásról szólnak.

Legyél hőse a mesédnek!
Június 25. 18 óra, Museum Café
Mesejátszó, mesehallgató és kézműves 
foglalkozás. A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

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

Molycsapdák fogási adatai 2016. 06. 13.-án:
Barackmoly: 10 db
Szilvamoly: 92 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 16 db
Almamoly: 31 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

10-18 óráig

a Fehérvári Kézművesek egyesülete szervezésében • www.fehervarikezmuvesek.hu

Agárdi OldTimer Weekend

Június 24-26. Agárd, Park Strand 
Kemping
Programok: Pannonia Mgtsz klubta-
lálkozója, Danuviások Országos Már-
katalálkozója, Riga Klub találkozója, 
esti tábortűz, szombati Mgtsz-túra a 
környéken.

Fehérvári KultúrKorzó

A Fehérvári KultúrKorzó rendezvény-
sorozatának köszönhetően június 
17-től augusztus 6-ig ismét zenés 
produkciók várják a belvárosban az 
idelátogatókat.
A sorozatot a Muck Ferenc–Horváth 
Dávid-duó nyitja június 17-én, pén-
teken 19 órakor a Mátyás király-em-
lékműnél. Június 18-án, szombaton 
Petruska András lép színpadra. A 
dalszerző-énekes a magyar folk-
lórmotívumokat az angolszász rock 
valamint a tánczene elemeivel ötvözi. 
Június 19-én, vasárnap a Fehérvári 
KultúrKorzó első hétvégéjét a Horváth 
Dávid–Mike Krisztián-duó zárja.

egyben természetvédelmi terület – 
és a rekonstrukció kapcsán frissen 
telepített növényeket.

Június 20.
SZÉNA Baba-mama Klub
10 óra, Csibészke és Zöldliget Csa-
ládi Napközi
A kisgyerekes szülők ezúttal a 
nyári melegre vonatkozóan kap-
hatnak információkat, így szó lesz 
a bőrápolásról, a folyadékfogyasz-
tásról és a megfelelő táplálkozásról 
is. A programon Simonné Korvin 
Márta védőnő ad tanácsokat az 
érdeklődőknek. További információ 
és jelentkezés a szenaegyesulet@
gmail.com e-mail-címen vagy a 30 
356 59  07-es telefonszámon.

Június 21.
Gerinctorna
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctré-
ning gyógytornász segítségével.

Esti tücsökzene Dinnyésen
20 óra, Dinnyés, Rózsa utca–Rákó-
czi utca sarok
Információ: Fenyvesi László (30 663 
4630).

Június 24.
Szent Iván-éji est avagy spirituáli-
sok találkozója!
17 óra, Jancsár Hotel

KoncerTó – komolyzenei progra-
mok
17 óra, Velence, Szent István ki-
rály-templom
A Harmonia Caelestis Barokk 
Zenekarral, Tóth-Vajna Gergellyel 
és Zsomborral és kamarazeneka-
rukkal, a velencei Szent István 
király-templomban találkozhat a 
közönség.

Helytörténeti kiállítás és múltidéző 
beszélgetés Sukorón
18 óra, Sukoró, Sukorói Néprajzi 
Ház
Beszélgetés a régmúlt dolgos 
hétköznapjairól, ünnepekről, boros 
hagyományokról.

IV. Emlékparki Nyár összművészeti 
programsorozat – Nyáresti koncert
18 óra, Pákozd, Mészeg-hegy
Ezredorvos a tűzvonalban – ki-
állítás dr. Kemény Gyula, az I. 
világháború 37. gyalogezredében 
szolgálatot teljesített katonaorvos 
olasz fronton készült fényképeiből.

Szent Iván-éjszaka a Velencei-tónál
19 óra, Gárdony, Üdülők útja 27.
Napjainkban is él a nyárközépi 
tűzgyújtás szokása. Csillagné-
zés a mécsesekkel megvilágított 
csónakból. Érdeklődni lehet: 70 
637 4224.

Június 25.
XIII. Tűzzel-vassal fesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete
Késes és késkészítő mesterek, 
kovácsok és fegyverkovácsok 
Országos Találkozója a Fehérvári 
Kézművesek Egyesülete szervezé-
sében. 

Szőlős Pákozd Gasztrotalálko-
zója
10 óra, Pákozd, Hősök tere
Halfőző verseny, kulturális prog-
ramok, hagyományőrző progra-
mok várják az érdeklődőket.
A Vörösmarty Rádió Panorama 
Stúdiója a helyszínről jelentke-
zik élő műsorával.
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A Barátság mozi műsora

A foci Eb menetrendje

Látogatható kiállítások

Egy szó, mint száz: szerelem!
Június 17. és 18. 20 óra, június 21. 
18 óra
Feliratos dán romantikus vígjáték.

Liliom ösvény
Június 17. 18 óra, június 23. 18 óra
Magyar film.

Angry Birds
Június 17. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai-finn 
családi animációs film.

Szenilla nyomában 3D
Június 18. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film.

Rendes fickók
Június 18. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai kri-
mi-vígjáték.

Szenilla nyomában
Június 21. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film.

Tiszta szívvel
Június 21. 20 óra
Magyar akció-vígjáték.

Robinson Crusoe
Június 22. 10 óra
Magyarul beszélő belga-francia 
családi animációs film.

Zootropolis – Állati nagy balhé
Június 23. 10 óra
Magyarul beszélő amerikai családi 
animációs film.

Hurok
Június 23. 20 óra
Magyar thriller.

Évszakok
Június 24. 10 óra
Francia-német természetfilm.

Mielőtt megismertelek
Június 24. és 25. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.

Neon démon
Június 24. és 25. 20 óra
Feliratos francia-amerikai-dán 
thriller.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Illés-Fonográf 
Emlékzenekar-koncert

Június 17., 19 óra, Alba Regia Sportcentrum

Múzeumok Éjszakája – Programok A Szabadművelődés Házában

Június 25.
18.30: késharcbemutatót tart a Heitor Chalarge Damiao capoeira csoportja
19 óra: a debreceni Lovász Késesműhely kiállítása nyílik meg
19.30: a TáncolKodó Táncegyüttes ad műsort
20 óra: a Hősök koncertezik
21.30: Medvegy András installációja lesz látható.
Éjfélig távcsöves bemutató a Terkán Lajos Csillagvizsgálóban.

Nippon weekend – japán autók és motorok találkozója Velencén

Június 18-19. Velence, Drótszamár Park és Kemping
Japán autók és motorok minden mennyiségben.

Múzeumok éjszakája a H2O Akvá-
riumházban
16 óra, Agárd, H2O Akváriumház
A résztvevők közösen fedezhetik 
fel a Velencei-tó víz alatti élővilágát.

Múzeumok Éjszakája 2016 Mór
Mór, Lamberg-kastély
8 óra: A Lásd BAROKKban a világot 
című kiállítás megnyitója
A kiállítást megnyitja: Sevella Zsu-
zsanna, a vizuális szakkör vezetője
Megtekinthető július 31-ig az intéz-
mény nyitvatartási idejében.
Helyszín: Lamberg-kastély, 12-es 
terem
18.30-21.30: Művészkedő – barokk 
alkotófoglalkozások
Helyszín: Lamberg-kastély, 1-es terem
18.30-21.30: Esti barangolás a Lam-
berg-kastélyban izgalmas feladatok-
kal, barokktánctanítással, megújult 
kiállításokkal
20 óra: Koccintás 2016
20.30: Tompos Kátya és a Fugato 
Orchestra koncertje: Ha ezt Bach 
hallaná...

22 óra: 250 éves a Lamberg-kastély 
– születésnapi köszöntő meglepe-
téssel
22.30: Canarro-koncert
24 óra: Tűzgyújtás, tűzugrás
A Móri Emléktár és Művészeti 
Kiállítás állandó tárlatai (Sváb 
tájház, Barokk szoba, Helytörténeti 
kiállítás, Vasarely-szoba, Wekerle 
Sándor-kiállítás) a programok ideje 
alatt ingyenesen megtekinthetők.

Múzeumok éjszakája a Gárdonyi 
Géza Emlékháznál
19 óra, Agárd, Gárdonyi Géza 
Emlékház
A Bandiera zászlóforgató cso-
port, Agárdi Kongások, Molnár 
Hajnalka és a tűzzsonglőrök va-
lamint Csapó Botond, a gárdonyi 
rönkvár kapitánya is ellátogat a 
helyszínre. 

Június 26.
Nyári Zenei Estek 2016 Mór
18 óra, Mór, Lamberg-kastély 
udvara
Móri Ifjúsági Fúvószenekar és 
a Rédei Lion Majorette Csoport 
előadása.

Fűszerelem
Fekete Sas Patikamúzeum
Fűszereink egykor és ma. Meg-
tekinthető: július 10-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

A seregélyesi kincs – Főúri aszta-
lok ékessége
Szent István Király Múzeum, Rendház
A kiállítás megtekinthető: 2016. 
július 24-ig, keddtől vasárnapig 
10-től 18 óráig.

Mackókiállítás
Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
Szóda Józsefné magángyűjtő 
ezerhatszáz macit számláló gyűj-
teményéből illetve Varga Mag-
dolna kézműves kézzel készített 
mackóiból álló kiállítás. A tárlat 
augusztus 31-ig látogatható.

Gyöngyházfényű ragyogás (Szol-
noki Művésztelep 1900-1950)
Időszaki tárlat a Városi Képtár–
Deák-gyűjteményben. Meg-
tekinthető szeptember 11-ig, 
keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig.

LUNA
Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épülete
iSKI Kocsis Tibor képzőművész 
kiállítása. A tárlat szeptember 
18-ig látogatható.

Kiállítás a képtár múzeumpe-
dagógiai foglalkozásain készült 
alkotásokból
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető október 30-ig, 
keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig.

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

Június 17., péntek
15 óra: Olaszország–Svédország
18 óra: Csehország–Horvátország
21 óra: Spanyolország–Törökország

Június 18., szombat
15 óra: Belgium–Írország
18 óra: Izland–Magyarország
21 óra: Portugália–Ausztria

Június 19., vasárnap
21 óra: Svájc–Franciaország
21 óra: Románia–Albánia

Június 20., hétfő
21 óra: Szlovákia–Anglia
21 óra: Oroszország–Wales

Június 21., kedd
18 óra: Ukrajna–Lengyelország

18 óra: Észak-Írország–Németország
21 óra: Horvátország–Spanyolország
21 óra: Csehország–Törökország

Június 22., szerda
18 óra: Magyarország–Portugália
18 óra: Izland–Ausztria
21 óra: Olaszország–Írország
21 óra: Svédország–Belgium

Június 25., szombat
15 óra: Nyolcaddöntő
18 óra: Nyolcaddöntő
21 óra: Nyolcaddöntő

Június 26., Vasárnap
15 óra: Nyolcaddöntő
18 óra: Nyolcaddöntő
21 óra: Nyolcaddöntő



A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 
Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

munkatársat keres

GÉPKOCSIVEZETŐ
munkakörbe 

Feladatok:

• Daruzási és csőszállítási feladatok ellátása

Elvárások:

• C, E kategóriás jogosítvány
• Emelőgépkezelő jogosítvány (kivéve targonca) mini-

mum 7 tonna teherbírású darura
• Erkölcsi bizonyítvány

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2016. június 22-ig!

. ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• VILLANySZErELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI Őr
• ÚTELLENŐr

• rENDEZVÉNyTECHNIKAI 
MUNKATÁrS

• ÚSZÓMESTEr
• PÁLyAGONDNOK

• LAKATOS
• fESTŐ

• ASZTALOS
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az

oneletrajz@varosgondnoksag.hu 
e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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Amikor az otthonod a munkahelyed
lászló-takács kRisztina

Virtuális asszisztens, kereskedelmi mun-
katárs, helpdesk to helpdesk munkatárs, 
grafikai tervező, online ügyfélszolgálati 
munkatárs, online marketing vezető – 
jelenleg ilyen munkalehetőségek lelhetők 
fel az álláspiacon, de egyre több cég ismeri 
fel a lehetőséget a home office-ban, vagyis 
az otthonról végezhető munkában. Tapasz-
talat ugyanis, hogy nemcsak a munkatársak, 
hanem a cég is jól jár azzal, ha engedélyezi a 
távmunkát.

Van, ahol egyáltalán nincs kötött 
munkaidő, és az összes felada-
tot otthonról, internetes kap-
csolattartással végzik. Máshol 
heti egy vagy két napon otthoni 
íróasztaluk mellől dolgozhat-
nak a munkavállalók. Egy-egy 
nagyobb, elmélyülést igénylő 
munka esetében kifejezetten jól 
jön, ha távol marad az ember az 
iroda zajától, és persze jól jön az 
a plusz félóra-óra is, amit azzal 
lehet megspórolni, hogy nem kell 
a város másik végébe utaznunk. 
Ha túlórázni kell, az nem megy a 
szabadidő rovására. 
Az otthoni munkavégzés Nyu-
gat-Európában és az Egyesült 
Államokban egyre népszerűbb, 
és itthon is egyre kedveltebb. Bár 
a Központi Statisztikai Hivatal 

Hatékony-e az otthoni 
munka?

Megoszlanak a vélemények. 
Egy amerikai felmérés pél-
dául arra mutatott rá, hogy  
aki otthonról dolgozik, több 
dolgot csinál egyszerre, és 
ez csökkenti a munka haté-
konyságát. Az is kiderült, 
hogy egy részük a szokásos 
nyolc helyett mindössze 
négy-hét órát dolgozik. 
Ennél jóval kedvezőbb ta-
pasztalatai vannak a nagy-
vállalatok HR-szakembere-
inek. Szerintük a szabadabb 
időbeosztás miatt kollégáik 
elégedettebbek, ez pedig 
kifejezetten jó hatással van 
a munkájukra. Sőt a táv-
munka a munkavállaló és a 
munkáltató közötti bizalmat 
is erősíti. A pszichológiai 
szakemberek is úgy lát-
ják, hogy az időnként vagy 
állandóan otthon dolgozók 
elégedettebbek az állásuk-
kal, mint azok, akik hétfőtől 
péntekig reggel nyolctól 
délután ötig bent ülnek az 
irodában. A távmunkások 
ráadásul lojálisabbak is a 
munkaadójukhoz.

Szigorú időbeosztás 
otthon is

A CareerBuilder felmérése 
szerint az otthon dolgo-
zó férfiak 41 százaléka, a 
nőknek pedig 21 százaléka 
hajlamos arra, hogy ott-
hon pizsamában végezze a 
munkáját. Jellemző, hogy az 
ember megfőzi kávéját, leül 
a laptop elé, aztán délután 
háromkor ráébred, hogy még 
mindig ugyanúgy ül a gép 
előtt. Otthonról is csak úgy 
lehet hatékonyan dolgozni, 
ha óráról órára beosztjuk az 
időnket, így a napunk pont 
olyan, mint ha bent ülnénk 
az irodában.
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Előnyben részesítjük, ha Ön 
laminator, vagy műanyagipari 
ismeretekkel rendelkezik, vagy 
szakképzettsége karosszéria 
lakatos, autófényező, asztalos, 
kárpitos, vagy szabó!

(KSH) utoljára 2011-ben végzett 
felmérést a távmunkáról – ebből 
az derült ki, hogy rendszeresen 
40 500-an, míg alkalmanként 53 
600-an dolgoznak otthonról – a 
Magyar Távmunkaszövetség 2012-
ben is készített kutatást a témáról. 
Arra voltak kíváncsiak, hány cég 
engedélyezi az alkalmazottaknak 
az otthoni munkát. Az eredmé-
nyek azt mutatják, hogy a cégek 
több mint kétharmada alkal-
manként használja a távmunka 
valamely formáját.

Fontosabb, mint a jobb fizetés

Az okoseszközöknek és az 
egyre kiválóbb mobilinternetnek 
köszönhetően ma már bárhol 
és bármikor lehetőség nyílik a 
munkavégzésre, amivel a ma-
gyar munkavállalók többsége 
szívesen élne is, ha tehetné. Erre 
azonban sokuknak még várni 
kell – derült ki a Telenor 2300 
fő részvételével végzett online 
kutatásából. A felmérésből az is 
kiderült, hogy a magyar szellemi 
munkavállalók közel negyven 
százaléka sosem szokott munka-
helyén kívül dolgozni, pedig ha 
tehetné, többségük, vagyis több, 
mint ötven százalékuk szívesen 
dolgozna otthonából vagy más, 

irodán kívüli helyszínről, rugal-
mas beosztásban. A dolgozók 
legnagyobb részének ez már egy 
új munkahely kiválasztásánál is 
kiemelt szempont, és még egy 
esetleges előléptetésnél vagy egy 
céges autó használatánál is hatá-
sosabb ösztönző eszköz. Sőt a ha-
zai munkavállalók döntő többsége 
(67,1 százaléka) akár még egy öt 
százalékos béremeléssel szem-
ben is a rugalmas munkavégzést 
választaná munkahelyén.
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Az előző rejtvényükben arra voltunk kíváncsiak, hogy hívják a Vasvá-
ri Pál utca udvari bolondját: Mujkó. A második megfejtés egy városi 
rendezvényt rejtett, amelyre készítették: Kortárs Művészeti Fesztivál. 
A harmadik megoldásból kiderült, kik voltak az alkotók: Kocsis Balázs 
szobrászművész és Molnár László ötvösmester. A negyedik megfejtésben 
arra a kérdésre kerestük a választ, hogy milyen anyagokat használtak az 
elkészítéséhez: Rezet és a talpához ólmot.
Kitört a vakáció, a legtöbben már megszervezték nyaralásukat, és utá-
nanéztek a nyári programkínálatoknak. Fehérváron évek óta kínálnak a 

gyerekeknek táborozási lehetőséget, a legismertebb ezek közül az önkor-
mányzat napközis tábora a Bregyóban. Milyen nevet visel ez a tábor?
Idén tizenharmadszor rendezik meg a Rác utcában a Tűzzel-Vassal Fesztivált. 
Második feladványunkban arra keressük a választ, hogy melyik az a fehérvári 
szervezet, amely évről évre azért dolgozik, hogy ez a rendezvény létrejöhessen.
Végül egy kis sport: öttusázóink nagy sikerrel vettek részt a világbajnok-
ságon, most viszont Székesfehérvár is otthont ad egy rangos öttusa-meg-
mérettetésnek, igaz ezúttal országos szinten. Melyik ez a verseny? A 
választ a harmadik megfejtésben találják.
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Szász Attila és a teremtő erő

Szász Attila és a Félvilág sikere nem véletlen, eszközrendszerében olyan új elemekkel hozza közelebb hozzánk mindenkori történetét, ami a kritikusok szerint is csak a legnagyobbak sajátja

vakler lajos

A Kortárs Művészeti Fesztivál vendége volt 
Szász Attila filmrendező, aki A berni követ című 
első filmjének átütő sikere után Félvilág című 
alkotásával a Montreali Filmfesztiválon aratott 
nemzetközi sikert, bizonyítva, hogy a magyar 
filmművészet kifogyhatatlan a korszakos 
egyéniségekből.

Ha egy életrajzot olvasok, akkor szá-
momra mindig fontos az első mondat. 
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tam, hogy nem magától vannak a 
dolgok, hanem meg kell szervezni 
mindent, és hogy mindennek ára 
van. Forgalmazóként megtanultam 
a dolgok mögé látni, megértettem, 
hogy a film vége nem a the end 
felirat. Nekem szerencsém volt, 
betekinthettem minden függöny 
mögé, és összeállt a kép. Ezzel a 
tapasztalattal felvértezve indultam 
neki a rendezésnek. Kicsit későn, 
de sebaj!

Volt olyan vágyott ötleted, amit nem 
sikerült megvalósítani, illetve bizo-
nyos voltál abban, hogy A berni követ 
forgatókönyvéből jó film készülhet?
A berni követet megelőzően elég 
sok játékfilmes projekten dolgoz-
tam. Én is írtam néhány forgató-
könyvet, és évekig vártam, hogy 
megvalósíthassam őket valahogy. 
De valamin mindig elcsúsztunk. 
Köbli Norbival elég régóta ismer-
jük egymást, és alkotóként bíztunk 
egymásban, így amikor megkap-
tam a könyvet, tudtam, itt a lehető-
ség, hogy egy olyan filmet csinál-
hassak, amire vágytam. Benne volt 
a lehetőség, hogy egy izgalmas, 
közönségbarát filmet forgathassak, 
miközben azért mégiscsak törté-
nelmi témájú a sztori. Szerettünk 
volna snittelésében, vizualitásában 
egy mozifilmet csinálni a saját 
tévéfilmes eszközrendszerünkkel.
A siker pozitív megerősítést hozott?
Amikor összeraktuk A berni köve-
tet, nem tudtuk, hogyan fogadja a 
közönség. Csak reménykedtünk, 

hogy szerintük is van „húzása”, van 
benne feszültség, de azt a fogadta-
tást nem gondoltuk, ami tőlük és a 
kritikusoktól érkezett. Meghatáro-
zó a pályámon, hogy ilyen szeretet 
fogadta az első filmemet. Nem 
gondoltam, hogy ez megismétel-
hető egy tévéfilmmel, és a Félvilág 
még messzebb jut. Azt hittem, ez a 
film lassan hömpölyög, hiszen ha 
lesarkítom, voltaképpen három nő 
beszélget egy órán keresztül egy la-

kásban, és bár a végén felpörögnek 
az események, de mégsem gondol-
tam, hogy mindez ilyen nyomot 
hagy a nézőkben.
Menjünk vissza a forgatókönyvhöz! 
Ezt is Köbli Norbert jegyzi. Egy külön-
leges történet, ami száz éve, 1914-ben 
játszódik, és alaposan felkorbácsolta 
Pesten a kedélyeket. Egy ismert 
kurtizán meggyilkolása látszólag 
egyszerű, ugyanakkor mégis rendha-
gyóan izgalmas lélektani dráma. Ezt 
ötvözted a kaméliás hölgy és Jeanne 
d’Arc vonásaival. Kivételes megoldá-
sok sorozata!
A szereplőválogatásnál Norbival 
együtt halálra rémültünk, nem tud-
tuk, hogy Mágnás Elzát, a legendás 
kurtizánt ki tudja ma Magyaror-
szágon eljátszani úgy, ahogy mi 
azt megálmodtuk. Annyira nem 
volt favoritunk, hogy egy széles 
palettáról válogassunk, majdnem 
mindenkit megnéztünk, aki ebben 
a korosztályban számít. Szűkebb 
volt a kör a másik két szerepre, de 
aztán kitisztult minden.

Nos, nálad az első úgy hangzik, hogy 
nyolcesztendős korodban eldöntöt-
ted, mindenképpen filmmel szeretnél 
foglalkozni, ha törik, ha szakad. Ehhez 
képest elég kacskaringós volt a pályád, 
hiszen voltál producer, kritikus, 
főszerkesztő, reklámfilmrendező, 
hogy aztán elérkezzen az a pillanat, 
amire mindig is készültél. Nehéz volt 
kivárni?
Volt olyan pillanat, amikor úgy 
éreztem, hogy talán soha nem 
jön el az én időm, de a különutak 
biztosan hozzájárultak ahhoz, 
hogy amikor végre megkaptam 
a lehetőséget, tudtam vele élni. 
Az, hogy a reklámfilmrendezés jó 
megélhetést, biztonságot és rutint, 
képi látásmódot adott, az, hogy 
filmkritikus voltam tíz évig, mind 
formálta az ízlésemet, hiszen az 
a rengeteg film, amit megnéztem, 
megtanította azt is, hogyan kell ezt 
jól csinálni. Én az első pillanattól 
tudtam, mitől működik valami és 
mitől nem. A produceri diplomám 
is más szemléletet adott, megtanul-

Magam is elolvastam az 1914-es Kisúj-
ság tudósításait – ezekben napról-nap-
ra beszámolnak a különleges történet-
ről – hogy megértsem, mitől bolydult 
fel a város, és ennek tükrében mit 
nyújt a film. Mi az, amitől a székhez 
szögez a rendezői koncepció?
Minket elsősorban nem az ér-
dekelt, hogy krimit csináljunk, 
hanem három nő drámáját sze-
rettük volna hitelesen bemutatni, 
kapcsolatrendszerüket feldolgoz-

ni, azt a nyomasztó atmoszférát 
megmutatni, ami ezt a történetet 
egyedivé tette. A három nő törté-
nete voltaképpen a teljes társada-
lom hű lenyomata – a különböző 
osztályok között feszülő ellenté-
tekről, az ország körül forrongó 
Európáról.
Tehát a film olyan lett, ahogy azt 
megálmodtad. A filmszemléken siker, 
Montrealban díj – elérted a szintet, 
ami már kötelez. Ilyenkor fontos a 
hogyan tovább?
Először is fontos, hogy nem maradt 
bennünk hiányérzet. Kielégítő 
filmélményt nyújtottunk, kinyíltak 
előttünk kapuk. A következő fil-
münk már jövőre foroghat, ez már 
„igazi” mozifilm lesz. A műfaja 
romantikus thriller, ami azt jelenti, 
hogy egy nagyon feszült történet 
két férfi és egy nő között, szerelmi 
szálakkal. Nagyon erős karakterek 
a szereplők, s egyelőre fogalmunk 
sincs, kik játsszanak ebben az új 
moziban. Egy biztos, tiszta gondo-
latokkal készülünk!
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Több száz liter víz és tonnányi homok kellett a gázolaj semlegesítéséhez

Betonoszlopnak csapódott a kamion, a roncsok között halt meg a román állampolgárságú sofőr

A hűtőkocsiban bicikliket szállítottak, a kamionból csak a kerékpárok fém vázát lehetett felismerni

novák rita

Hét órán keresztül nem lehetett az autópályán 
közlekedni kedden a Balaton irányába Lepsény 
közelében, mert hajnalban az egyik gyalo-
gos-felüljáró tartóoszlopának ütközött egy 
kamion. A becsapódás után a vontatmány ki-
gyulladt, a sofőr a helyszínen életét vesztette, 
az utas csuklótörést szenvedett. A gépkocsive-
zető valószínűleg elaludt a volán mögött.

Hangos robbanással durrantak ki 
a lángoló kamion kerekei azután, 
hogy a jármű a felüljáró tartóosz-
lopának csapódott, és a vontat-
mány elszakadt a vezetőfülkétől. 
A katasztrófavédelmi igazgatóság 
munkatársai eloltották a tüzet és 
szétvágták a roncsot, hogy a román 
állampolgárságú sofőr holttestét 
ki tudják emelni. A vezetőfülke a 
felismerhetetlenségig összeroncso-
lódott, a hűtőkocsi pedig, amiben 
kerékpárokat szállítottak, szinte 
porrá égett. A kamion utasa a 

Halálos kamionbaleset

Amíg a mentő megérkezik – stabil oldalfekvés
Ha a beteg eszméletlen, de jól lélegzik, és nincs jele durva sérülésnek, a 
fulladás megelőzése érdekében helyezze stabil oldalfekvésbe, és hívja a 
mentőket! 

becsapódáskor kirepült a fülkéből, 
könnyű sérülésekkel szállították a 
mentők kórházba. Szemtanúk sze-
rint a férfi sokkos állapotba került, 

a kéklámpások kiérkezésekor a 
tűz közelében a roncsok darabjait 
szedegette össze az úton.
A kamionból több száz liter 
gázolaj folyt az aszfaltra. Az útzár 
az oltás, a műszaki mentés, a 
helyszínelés és a roncsok elszál-
lítása miatt több mint hét órán át 
tartott. Szalkai Ernő, a közútke-
zelő balatonvilágosi mérnökség-
vezetője a baleset helyszínén úgy 
nyilatkozott, hogy tisztítás után a 
sztrádát vissza lehet adni a forga-
lomnak, azonnali helyreállításra 
nincs szükség. Később azonban a 
baleset miatt száz négyzetméternyi 
útburkolatot ki kell javítani, mert 
az aszfalt megégett, és az ütközés 
miatt a felüljáró tartópillérét is 
meg kell erősíteni. Ezeket a mun-
kákat néhány héten belül elvégzik 
a szakemberek. 
A baleset miatt kilométeres sorok 
alakultak ki az autópályán és a 
7-es, 71-es főúton. A forgalom az 
autópálya ezen szakaszán kora 
délutánra állt helyre.
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Legendás kép egy legendás csapatról: Puskásékat senki nem tudta legyőzni Helsinkiben

Világrekorderként érkezett, vitte a magyar 
zászlót, majd bajnokként távozott Londonból 
Németh Imre

1938-ban egy gránát letépte Takács Károly 
jobb kezét. Megtanult ballal lőni – és kétsze-
res olimpiai bajnok lett.

Volt gond a pontozókkal Londonban, de Papp László (középen) azt mondta: fekvő ellenfelet 
úgysem hoznak ki győztesnek...

somos zoltán

Diadalmas olimpiáink
Az olimpiák története – 10. rész

A második világháború az olimpiai mozgalmat 
sem kímélte. Amellett, hogy nagy bajno-
kok vesztek oda a pusztításban, a játékok 
megrendezéséről sem lehetett szó. Tizenkét 
évvel Berlin után, Londonban lobbant fel újra 
az olimpiai láng. Ez, és a következő ötkarikás 
játékok a magyar sporttörténelem aranylapjai-
ra kívánkoznak.

London, 1948
Két olimpia maradt el a világhá-
ború miatt, melyeknek utólag a 
sorszámukat meghagyták, így ami-
kor 1948-ban ismét találkoztak a 
világ legjobb sportolói, a XIV. nyári 
olimpiai játékokat rendezték. A 
Berlint követő kettőnek Helsinki és 
London lett volna a házigazdája – a 
brit főváros aztán négy amerikai és 
egy lausanne-i pályázattal szem-
ben, szavazás nélkül kapta meg a 
rendezési jogot a háború utáni első 
olimpiára. Ennek mezőnye persze 
nem lehetett teljes, hiszen, a „ha-
gyományok szerint” Németország 
az újabb vesztes háborút követően 
nem kapott meghívást, de a győztes 
nagyhatalom Szovjetunió sem 
küldte el sportolóit Londonba. Ha 
ehhez hozzávesszük a meghívást 
szintén elutasító Japánt, akár több 
ezer távol maradóval is számolha-
tunk – és mégis, először az olimpi-
ák történetében az indulói létszám 
meghaladta a négyezer főt. „A jövő 
a fiatalságé, és feladatuk lesz az is, 
hogy jóvátegyék a mi hibáinkat és 
tévedéseinket. Ahhoz, hogy céljainkat 
elérjük, szükséges, hogy egy-egy ország 
ifjúsága minél jobban megismerje a 
szomszédos országok sportolóit. Ennek 
nagyszerű eszköze az olimpia...” – állt 
többek között a NOB elnöke, Sig-
frid Edström levelében, a patetikus 
gondolatok pedig szerencsére sok 
helyen nyitott fülekre találtak. Így 
London megrendezhette második 
olimpiáját ötvenkilenc nemzet rész-
vételével, melyek közt Dél-Korea, 
Irak és Irán is elsőbálozó volt.
Magyarországot semmilyen szank-
ció nem sújtotta – a hazai politika 
pedig remekül kihasználta a sport 
propagandaerejét. Merthogy olyan 

nagyszerűen sikerült a mieink 
szereplése Londonban, hogy a 
„fordulat évében” ez remek muní-
cióval szolgált a kiépülő pártállam 
számára. A példaképnek állítható 
fiatal sportolók között a magyar 
sport igazi és (korszaktól függet-
lenül) örökös legendáit találjuk. 
Londonban lett először olimpiai 
bajnok az ökölvívó Papp László, 
és szintén először nyert Gerevich 
Aladár – mármint egyéniben. Mert 
legeredményesebb olimpikonunk 
csapatban már harmadszor lett 
olimpiai bajnok, megvédve a berlini 
címet. Egyéni számban Elek Ilona 
tudta ezt a bravúrt véghezvinni: 
tizenkét évvel az előző diadal 
után ismét ő lett a legjobb tőrvívó. 
Atlétikában a magyar kalapácsvetés 
csodálatos sikereinek első darab-
jaként Németh Imre, távolugrás-
ban pedig Gyarmati Olga szerzett 
aranyat. Mindkettejüket a világ 
egyik legnagyobb stadionjában, a 
Wembley-ben ünnepelték. Ha-
gyományosan sikeres sportágaink 
közül a birkózás ezúttal Bóbis Gyu-
lának köszönhette újabb diadalát. 
A bokszversenyek sem csak Papp 
Laci miatt lettek emlékezetesek: az 
ellenfeleit cséphadaróként püfölő 
(védekezni állítólag nem nagyon 

pályázó közül kapta meg a rendezés 
jogát, és ha csak egyetlen érvet kel-
lett mondani mellette, a megnyitón a 
lángot meggyújtó sportoló neve meg-
tette: Paavo Nurmi… A „repülő finn” 
az atlétikai verseny díszpáholyából 
méltó utódot is láthatott a csehszlo-
vák Emil Zatopek személyében, aki 
három aranyat nyert. Közte a mara-
tonfutásét, pedig ebben a számban 
korábban nem is indult versenyen.
Hogy az éremtáblát az említett két 
nagyhatalom uralta, az nem igazán 
lepett meg senkit – az olimpia szen-
zációja a magyar szereplés volt. Hel-
sinki éremtermése, a tizenhat arany, 
tíz ezüst, tizenhat bronzérem egye-
dülálló, alighanem örökre megköze-
líthetetlen csúcs sporttörténelmünk-
ben. A diktatúra Magyarországon 
kivételes lehetőségeket teremtett a 
sportnak, a sportolók pedig kitörési 
és felemelkedési esélyt kaptak ezál-
tal – de a történelmi háttér minden 
fontos hozzátevője mellett hihetetle-
nül tehetséges sportemberek kellet-
tek elsősorban a helsinki csodához. 
Hogy Gerevichcsel a soraiban a 
kardcsapat nyer (egyéniben most 
éppen Kovács Pál volt a „soros”), 
hogy Papp László ismét elszórakozik 
minden ellenfelével, vagy hogy az 
Aranycsapat az olimpián is megmu-
tatja, mitől a világ legjobbja labdarú-
gásban – ezek olyan tételek voltak, 
amiket előre bekalkulálhattak a 
szurkolók. A pólósok is visszake-
rültek az őket megillető magaslatra. 
De hogy az uszodában az egyetlen 
világcsúcsot a magyar női gyorsvál-
tó ússza, miközben Székely Éva, 
Szőke Kató és Gyenge Valéria egyéni 
számban is olimpiai bajnok lesz, ez 
a legszebb álmokat múlta felül. Két 
tornásznő (Keleti Ágnes, Korondi 
Margit), két birkózó (Hódos Imre, 
Szilvásy Miklós) és egy kalapácsvető 
atléta (Csermák József) hagyomá-

tudó) Csík Tibor péntek tizenhar-
madikán bizonyította, hogy nem 
babonás alkat. És szólt a Himnusz 
a sportlövő Takács Károlynak (aki 
megtanult ballal lőni, miután egy 
hadgyakorlaton kézben maradt 
gránát letépte a jobbját…), valamint 
a tornasportba gyerekartistaként 
beleszerető Pataki Ferencnek is.

Helsinki, 1952
Talán senki nem hitte volna, de a tíz 
arannyal, öt ezüsttel, tizenkét bronz-
zal zárult londoni játékokat négy 
évvel később sikerült felülmúlnia 
a magyar csapatnak a számunkra 
mindeddig legsikeresebb olimpi-
án! Pedig Helsinkiben aztán volt 
konkurencia, hiszen a németek és a 
szovjetek is részt vettek, majdnem 
ötezer volt az indulói létszám. Ez 
volt az első olimpia, amely már (nem 
függetlenül persze a hidegháború 
kulisszáitól) a szovjet-amerikai vetél-
kedés jegyében (is) telt. A két nagy-
hatalom összesen 62 aranyérmet 
szerzett – a többi nyolc „aranyos” 
nemzet 87-ig jutott. Helsinki tíz 

nyos sikersportjainkban bizonyított, 
miközben olyan új dinasztia alapját 
is letették legjobbjaink, mint a ma-
gyar öttusáét, amely először szerzett 
olimpiai aranyat, csapatban. Takács 
Károly pedig ismét tökéletesen 
célzott, hogy újra elővehesse előre 
megírt győzelmi nyilatkozatát...
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Mintha egy nagy fesztivált rendeztek volna a Zichy ligetben, és ami azt illeti, az is volt. A fesz-
tivált a magyar válogatott „csinálta” Bordeaux-ban, Fehérváron pedig óriási tömeg ünnepelt a 
kivetítő előtt. És ez csak az egyik közösségi helyszín volt!

Apukák, anyukák, gyerekek, nemzeti színek és érzelmek. Bebizonyosodott: a futball is tud 
valódi, boldog közösségi élményt adni, ehhez persze győzelem kell és egy nagy torna. Talán 
ezután sűrűbben kijutunk...

Egy szurkoló a sok közül? Igen is, nem is... Spek-
ker Katalin ugyanúgy izgult és szurkolt, mint 
mindenki, talán Kleinheisler Lászlóért egy kicsit 
jobban, hiszen az ő kedvese a fiatal hölgy.

Piros-fehér-zöld szakáll, magyar zászló, a pólón 
a teljes magyar válogatott – ennél felkészül-
tebben egyszerűen nem lehet érkezni közös 
meccsnézésre!

Volt, aki lányos apaként sem hagyta otthon 
a gyerekeket, a nagy tömegben egyébként is 
jól jött a kicsiknek egy ilyen „magasles”

A zenepavilon is megtelt a Zichy-ligetben. A város más pontjain is voltak közös meccsnézések, 
és így lesz ez a további találkozókon is, köztük remélhetőleg minél többször a magyar váloga-
tott mérkőzésén.

Eb-varázs Székesfehérváron
kaiser tamás

Megszokott dolog, hogy egy-egy világ- vagy 
Európa-bajnokságon sörsátrakban, parkokban 
felállított nagy kivetítőkön figyelik a magyar-
országi szurkolók a meccseket. Csak éppen 
korábban mindig „választott kedvenceknek” 
szurkolva vagy semleges nézőként. Idén azonban 
– negyvennégy év után – ott van a magyar csapat 
is az Eb-n, és ez már önmagában őrületet indított 
el. Hát még a keddi produkció, Ausztria 2-0-s 
legyőzése! Fehérváron is több ezren ünnepeltek, 
és nagyszerű hangulatban várjuk a folytatást!
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Fiers Gábor

Azért, mert mi vagyunk 
a magyarok!

Sose gondoltam volna, hogy 
ez az írás egyszer meg fog 
születni. Meg voltam győződ-
ve arról, hogy az én életem-
ben már biztosan nem jön el 
az a pillanat, amikor a ma-
gyar válogatottért szoríthatok 
egy nagy nemzetközi tornán. 
Harminchat éves vagyok, és 
valljuk be, az elmúlt harminc 
évben kőkeményen megdol-
gozott a magyar labdarúgás 
azért, hogy így gondolkozzak. 
És feltehetően nemcsak én, 
hanem több ezer, talán több 
tízezer, a focit egyébként 
nagyon is kedvelő honfitár-
sam van hasonló véleményen. 
Vagy volt.
A magyar–osztrák Euró-
pa-bajnoki meccs előtt is úgy 
ültem le a tévé elé, hogy ak-
kor jöhet az újabb pofon! Sőt 
direkt kértem is azt a pofont. 
Gyertek, osztrákok, gyere, 
Alaba, rúgjatok egy hármast 
vagy még inkább egy négyest! 
De a pirosak csak nem jöttek. 
A pofon a másik oldalról jött!
Mi? Gól? Hogy a Szalai lőtt 
egy gólt? Eleve: Szalai? Na 
és a kis Stieber hogy emelte 
már át? Ennek nem kellett 
volna bemennie. Ez normális 
körülmények között kimarad. 
Fölé megy vagy mellé vagy 
alá, tök mindegy, de a kapuba 
biztosan nem. Nekünk tessék 
hármat, négyet, ötöt rúgni, 
vagy amennyi belefér! Azért, 
mert mi vagyunk a magyarok! 
Nekem mindegy, én úgysem 
fogok sírni, mert megszoktam 
már az elmúlt harminc év 
alatt. Majd nevetek, ahogy 
szoktam.
De nem, új élmény van: 
kicsit könnyezek, miközben 
ezt írom. Nem azért, mert 
vesztettünk, hanem mert 
nyertünk! Úgy ahogy, de 
nyertünk. Fontos meccsen, 
százmilliók szeme előtt. Büsz-
keség van! És hála, amiért 
kiírhatom magamból ezt az 
egész keserves harminc évet.
Egyáltalán nem békültünk ki, 
nem vagyunk még kvittek. 
Nagyon mélyen vagyok, de 
szokom a gondolatot, hogy 
néha már mi is nyerhetünk. 
És irigylem azokat, akik most 
gyerekek, tizenévesek. Meg 
azokat az apukákat és anyu-
kákat, akik szeptembertől 
focizni viszik a gyerekeiket. 
Mert én is gyerek vagyok 
újra, én is akarok focizni 
megint! 
Te rohadt, mocskos magyar 
foci, mi a francért csinál-
tad ezt velem? És hol voltál 
eddig? Ki csinálta ezt veled és 
miért? Most pedig elmegyek 
és veszek egy magyar címeres 
mezt, ha lehet még valahol 
kapni. Izlandiak, portugálok: 
kapaszkodjatok, mert jövünk!
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Sofron István jó feltételekkel tért haza nevelőegyesületéhez

Sofron István hazatért
kaiser tamás

Régi ismerős tért vissza az Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokba: Sofron István három év után 
hazatért Székesfehérvárra.

Sofron István, a magyar jégko-
rong-válogatott támadója több mint 
két éves krefeldi légióskodás vala-
mint egy rövid klagenfurti kaland 
után a jövőben ismét nevelőegyesü-
lete, a Fehérvár AV 19 mezében rio-
gatja majd az ellenfelek kapusait.
„Egy nagyon jó csapatba jövök haza, 
ahol sok játéklehetőséget kaptam az 
elmúlt években, és bízom benne, hogy 
a jövőben is sok időt tölthetek majd a 
jégen. Mindenképpen úgy gondoltam, 
hogy a fejlődésemet az szolgálja, ha 
egy ilyen jó bajnokságban, egy ilyen jó 
csapatban játszom majd ennyit. Ezért 
is nem fogadtam el azokat a lehető-
ségeket, amiket picivel jobb bajnok-
ságokból kaptam, de talán nem adtak 
volna ennyi játékidőt. És azt is hozzá 
kell tenni, hogy meg tudtunk állapod-
ni minden téren, úgyhogy nagyon jó 
feltételek mellett tudok hazajönni.” – 
mondta el a döntés hátterét Sofron 
István, aki hozzátette: nagyon sokat 
jelent neki a klub, a város, hiszen 
családja, barátai is Székesfehérvá-
ron élnek.
A támadó 1+1 éves szerződést írt alá 
a Volánnal. A klubnál cél, hogy mi-

Sikerek ritmikus gimnasztikában

Remek gyakorlatok, kiváló rendezés, hazai sikerek

Újabb triatlonos érmek

kaiser tamás

kaiser tamás

Nyolc egyesületből százhetven versenyző vett 
részt a II. Alba RG Kupán, ami azt jelenti, hogy a 
fehérvári verseny indulói létszáma megduplá-
zódott az előző évi, első versenyhez képest.

„Nagyon örülünk annak, hogy idén is 
megrendezhettük a versenyt, és annak 
is, hogy tavalyhoz képest megdupláz-
tuk a résztvevők számát. – mondta 
el lapunknak Simon Orsolya, a 
fehérvári ritmikus gimnasztikázók 
vezetőedzője. – Zalaegerszegről, 
Paksról, Velencéről és Budapestről is 
érkeztek hozzánk sportolók. Egyre 
nívósabb az Alba RG Kupa!”

Az idén alakult Alba Triatlon SE igazán jó 
lendülettel veszi az akadályokat. Minden 
versenyükről érmes helyezésekkel térnek haza. 
Június 11-én Fonyódon a sprint távú ranglista és 
rövidtávú ob-n mérte össze tudását a csapat az 
ország legjobbjaival. 

A délelőtti kellemes balatoni időjárás 
kedvezett a sprint távon indulóknak. 
Az egyetemi és főiskolás bajnoksá-
gon Mester Dóra folytatta a duatlon-
ban megkezdett sikeres szériáját, és 
másodikként zárta a versenyt. Csa-
patban pedig első helyett szerzett.
A fehérvári hölgyek sikeres szereplé-
se ezzel nem ért véget. A 750 méter 
úszásból, húsz kilométer kerékpáro-
zásból és öt kilométer futásból álló 
sprint távon a felnőtt 1-es kategóri-
ában Pató Zsófia, míg a senioroknál 
Nagy Zsuzsanna hozta el az arany-
érmet. Slett Emese az öttusa után 
a triatlonban is letette névjegyét: a 
felnőtt nők közt a Top10-ben végzett, 
8. helyével értékes pontokat szerzett 
új egyesületének.
A rövidtávon (1500 méter úszás, 
negyven kilométer kerékpározás, 
tíz kilométer futás) indulókhoz már 
nem volt kegyes a Balaton. Erős 
hullámzás és viharos szél kísérte 
az egész versenyt, nagy kihívás elé 
állítva a közel kétszáz versenyzőt. A 
férfi 3-as korcsoportban Deák Zoltán 
nyolcadik helyével újabb pontokat 
szerzett a klubnak. Az Alba Triat-
lon SE vezetőedzője, Janota Zoltán 
sem maradt ki a küzdelemből, aki a 
felnőtt 4-es korcsoportban harmadik 
helyezést szerzett.
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Az Alba RG minden korosztály-
ban képviseltette magát saját 
rendezésű versenyén, több újoncot 
is avatva. Délelőtt a fiatalok álltak 
szőnyegre.
„Egészen pontosan huszonhat 
fehérvári kislány lépett szőnyegre, 
közülük négynek ez volt az első 
versenye, így teljesen újoncok 
voltak. Mindenki nagyon szépen 
teljesített, nagyon elégedett vagyok 
a lányokkal, beérett az elmúlt másfél 
év munkája. A közel harminc ver-
senygyakorlatból szinte mindenki 
hibátlan, magabiztos gyakorlatot 
mutatott be.” – foglalta össze 
Simon Orsolya.

A miniknél a hétéves Simon Ber-
nadett az előkelő második helyen 
végzett. Gyermek és serdülő 
kategóriában fehérvári aranyérem 
született, Schmölcz Rebeka és Pá-
kozdi Réka is nagyon magabiztos, 
hibátlan versenyzéssel szerezte 
meg az első helyet. A junior kor-
csoportban az idei év legjobb ver-
senyzésével a szintén Alba RG-s 
Rendek Panna lett a legjobb.
A fehérvári ritmikus gimnasztiká-
zók még néhány hétig edzenek, 
aztán jöhet a jól megérdemelt 
pihenő, hogy aztán augusztus-
ban újult erővel kezdjenek bele a 
munkába.

nél több válogatott játékos játsszon 
a jövőben is Székesfehérváron.
„Sofi az egyik alapember a váloga-
tottban, szerencsére vannak mások is, 
Rajna Miki, Bartalis Isti. Sok váloga-

tott játékosunk van, és lesz is! Bízom 
benne, hogy a héten, a jövő héten is 
lesz bejelenteni valónk. Szeretnénk 
továbbra is azt az utat járni, hogy 
a csapat minimum 75-80 százaléka 

magyar játékosokból álljon.” – közölte 
Ocskay Gábor, a Fehérvár AV 19 
szakosztály-igazgatója, aki elmond-
ta, örül, hogy Sofron István szemé-
lyében igazi példakép tért haza.
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Visszatérés a magyar elitbe

Még nem tudni, ez volt-e Simon Balázs utolsó szezonja, vagy folytatja a kapitány

Myles a falon is átment volna, Kovács és a Szolnok azonban megálljt parancsolt a döntőben

Ezüst a nyakban, csalódottság az arcon, pedig Dzunics és Lóránt is megtett mindent 

somos zoltán

Véget ért a kosárlabdázók 2015/16-os szezonja. 
Az Alba Fehérvár két rosszul sikerült bajnokságot 
követően ismét a mezőny meghatározó csapata 
lett, a döntőben azonban nem bírt a Szolnokkal.

Ha csak a Szolnoki Olaj elleni mérlegét 
nézzük az Albának, egyetlen fehérvári 
szurkoló sem fog jó képet vágni a most 
véget ért idényhez. Mondhatjuk, a 
címvédő most kamatostul fizetett meg 
a 2013-as döntőért, amely végén extá-
zisban ünnepelt Fehérvár. Akkor az ősi 
rivális búslakodott, most azonban a két 
csapat összesen nyolc meccséből hatot 
megnyert, így kétséget sem hagyott 
afelől, hogy jobb az Albánál. Az utolsó, 
a bajnoki döntő negyedik találkozó-
ja a téthez méltó horrort hozott, de 
hiába állt fel mínusz húszról Dzunics 
Braniszlav csapata, a legvégén nem 
tudott kiegyenlíteni. A csapatkapitány, 
Simon Balázs sok nagy csatát megnyert 
már pályafutása során, a sors fintora, 
hogy ezúttal kihagyta a legfontosabb 
büntetőt, és lehet, hogy szó szerint az 
volt pályafutása utolsó dobása…
A fehérvári csapatnak azonban egészen 
biztosan nem. Megszoktuk az elmúlt 

németH zoltán

Szépen csillog

Hogy rohan az idő! Lassan egy hete 
volt, az ember mégis úgy érzi, szinte 
csak percek teltek el azóta, hogy teli 
torokból kiabálva űztük-hajtottuk az 
Albát a bajnoki döntő negyedik mecs-
csén. Űztük-hajtottuk, mert az első 
félidő gyengélkedése után jött fel a 
csapat, ott lihegett a Szolnok nyakán, 
már-már a vezetést is átvette....
De nem, nem sikerült. Nyert az Olaj, 
bajnok lett, a fehérvári csapatnak és 
közönségének pedig be kellett érnie 
az ezüstéremmel.
Én megbarátkoztam az eredménnyel. 
Megbarátkoztam, mert ebben most 
ennyi volt. Emlékszem: egy éve, 
amikor még a legjobb nyolcba sem 
jutott a csapat, mekkora döbbenet, 
milyen letargia lett úrrá minden-
kin. De felállt a padlóról a klub, és 
bebizonyította: az Alba meghatározó 
része a hazai kosáréletnek!
Idén ezüst jutott nekünk. Nem 
baj, ez a medál is szépen csillog. 
Értékeljük, örüljünk neki, és egy kis 
nyári szusszanás után várjuk az új 
szezont, ahol neki lehet vágni egy új 
útnak, egy ezüstből aranyba hajló 
menetelésnek! Mert nem lehet kér-
dés: az ezüst most szépen csillog, de 
hinnünk kell benne, hogy arannyá is 
varázsolható!
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Jól zárult a rögbiszezon
németH zoltán

Érmekkel alaposan felpakolva zárta a 
2015/2016-os olimpiairögbi-szezont 
az FRC. A fehérvári piros-kék Vadkanok 
a nem is oly rég még hetes rögbi néven 
ismert szakág legjobb hazai műhelyének 
bizonyultak.

Vác városa adott otthont a férfi 
junior és kadett olimpiairög-
bi-bajnokság zárófordulójának. 
A férfi mezőnyben az utolsó 
körben a második helyet sike-
rült megszereznie a fehérvári 
gárdának, ami jelentősen növelte 
az összesített pontok számát. 
Ezzel az eredményével együtt 
a Fehérvár Rugby Club férfi 
csapata a Kecskemét és az Exiles 
mögött a 3. helyen végzett Antal 
Benjámin, Bobrovniczki Péter, 
Krepsz Áron, Kendi André, Hor-
váth Bence, Őrsi Dávid, Szabó 
András, Révfalusi Bálint, Kerék 
Ádám, Bárdfalvi Tamás, Dezső 
Dávid, Czimmermann Bálint, 
Csörgei István összetételben. A 
junior korosztályban 2. lett a Fe-
hérvár, míg kadett korosztályban 
az 5. helyet szerezte meg az FRC.
A női éremosztót május 28-án 
rendezték. A fehérvári lányok 
két korosztályban is aranyér-
mesként zártak. Összesítve a 
Fehérvár lett a legeredménye-
sebb klub az olimpiai rögbiben 
Magyarországon. A hét-hét fős 
mérkőzéseket már az augusztusi 
riói olimpián is láthatjuk, bár 
ott még a magyar válogatottnak 
nem szurkolhatunk. 

két évtizedben, hogy mindig éremért 
küzd az Alba, ezért is esett nagyon 
rosszul a tavalyi betli, a rájátszás nél-
küli szezon. Amikor Dzunics egy éve 
visszatért, személye garanciának tűnt, 
hogy nem ismétlődik meg a blama. 
Aprólékos, olykor éppenséggel lassú-
nak tűnő csapatépítés kezdődött – de 
ennek lett eredménye, hogy a legfonto-
sabb időszakra valóban ütőképes lett 
a Fehérvár. „Szerintem nekünk állt össze 
legkésőbb a keretünk, ötödik légiósunk 
csak februárban csatlakozott hozzánk. De 
folyamatosan fejlődtünk, és a középsza-
kaszban már jók voltunk, meg is szereztük a 
második helyet.” – értékelt a vezetőedző, 
aki folytatja a munkát a következő 
idényben is.
A számok nem hazudnak: hazai pályán 
2016-ban többnyire hengerelt az Alba. 
Nem véletlenül: Dzunics ismét a dina-
mikus, atletikus, egyéni képességekre 
építő kosárlabdára szavazott, melynek 
ellenszerét Fehérváron nem nagyon 
találták az ellenfelek. A légiósok nem 
mindegyike volt igazi húzóember, de 
fizikálisan Myles, Pearson, Spurlock és 
Wright is a legerősebbek közé tartozott. 
Jellemzően nagyon megverte ellenfeleit 

lepattanózásban az Alba – ha még-
sem, annak az eredményben is nyoma 
maradt. És itt jön a képbe az idei csapat 
kétarcúsága, mert idegenben sokszor 
mintha egy másik társaságot láttunk 
volna. Még a döntőben is volt olyan 

érzése az embernek, hogy csak egy 
kicsi hiányzik, de az mindig – és nem is 
tudott nyerni Szolnokon az Alba, hiába 
volt meg az esély nem is egyszer.
Ami az igazi húzóembereket illeti, 
Lóránt Péter megfelelt a vele szemben 

támasztott elvárásoknak, egész idény-
ben vezéregyéniség volt. A külföldiek 
közül Kenny Chery az irányítójátékba 
kicsit lassan jött bele, de a rájátszásban 
már több mint négy meccsenkénti 
gólpassza is volt, miközben a legjobb 
dobóként is tündökölt. Ő nagyon 
hiányzott az utolsó meccsen. Simon Ba-
lázs többször fel tudta idézni fénykorát. 
Tristan Spurlock remek alapszakaszt 
produkált, és később is igen hasznos 
volt, Ryan Pearson pedig ragyogó 
képességekről, de olykor túl labilis 
idegrendszerről tett tanúbizonyságot. 
A Szolnok – ahogy Dzunics fogalma-
zott – több apróságban is jobb volt, 
a kupa negyeddöntőjében egyetlen 
ponttal, a bajnokságban többször is 
kevéssel nyert – de nyert. A feladat, 
hogy ezt a keveset eltüntesse az Alba a 
következő idényre! Persze egyéb riváli-
sok is lesznek a képben… 
Ami biztos, hogy megint lesznek vál-
tozások a keretben. Supola távozását 
bejelentették, a fehérvári nevelésű 
hátvéd Pécsre igazolt. Csorvási Kör-
mendre ment, Simon visszavonulása 
„belengetett opció”. A Lóránt–Mar-
kovics–Filipovics magyar trió szer-
ződéssel rendelkezik – a többi pedig 
egyelőre találgatás. De bárki marad a 
jelenlegi keretből vagy érkezik Fehér-
várra, tudnia kell: itt nem két rossz 
szezonból indulnak ki a szurkolók, ha-
nem sok-sok jóból. És egy ezüstérem-
ből, amelyre összességében mindenki 
büszke lehet, aki tett érte.
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Barczi Dávid (fehér mezben) a grúz negyedik helyezett ellen mutatkozott be a Vidiben, de első fehérvári játékosként aratott győzelmére még 
várnia kell. Remélhetőleg csak a lengyel ezüstérmes látogatásáig!

Ők otthon lesznek az országos bajnokságon: Demeter Bence, Kovács Sarolta, Alekszejev Tamara, Málits István

Fehérváron folytatódik a felkészülés

Öttusa ob: Fehérváron mindenki színre lép!

németH zoltán

somos zoltán

Nyugodt körülmények között készül a Videoton 
a 2016/2017-es szezon megmérettetéseire. 
Mivel a piros-kékek számára az Európa Liga 
selejtezője miatt korán kezdődik az idény, 
Henning Berg vezetőedzőnek kevés ideje van a 
csapat arculatának kialakítására.

A fehérváriak egy edzőmérkőzést 
játszottak Ausztriában, az ellen-
fél a legutóbbi grúz bajnokság 
negyedik helyén záró SZK Csihura 
Szacshere volt, amit akár ellenfél-
ként is megkaphat a Vidi az EL 
első selejtezőkörében.
A találkozón Henning Berg veze-
tőedző a szünetben cserélve két 
különböző sort játszatott, ráadásul 
több játékost is új szerepkörben 
próbált ki. Sejben Viktor jobb-, 
Zsótér Donát balhátvédként 
szerepelt, míg Stopira a védelem 
közepén kapott helyet. A találko-
zót végül a grúzok nyerték, a talál-
kozó egyetlen találatát Mumladze 
jegyezte az 58. percben.
A Videotonban a két új igazolás, 
Barczi Dávid és Bódi Ádám is 
pályára lépett. De ahogy Kovács 
Zoltán sportigazgató a vidi.hu-nak 
adott nyilatkozatában elmondta, 
hamarosan akár újabb érkezőkkel 
is bővülhet a keret: „Nem mon-
danám prioritásnak, hogy magyar 
játékos érkezzen. Az a prioritás, hogy 
minőségi játékosokat igazoljunk. Ez 
eddig sikerült, és ne felejtsük el, hogy 
a kölcsönből visszatérő játékosok 

Szombaton és vasárnap rendezik a NU Skin öt-
tusa országos bajnokságot, melynek keretében 
hetven versenyző érkezik Székesfehérvárra. A 
friss világbajnok Kovács Saroltának világbajnok 
csapattársai ezúttal ellenfelei lesznek.

Pálvölgyi Miklós szövetségi kapi-
tány az öttusa országos bajnokság 
sajtótájékoztatóján kiemelte, 
mindig nagy presztízse volt ennek 
a viadalnak. Jellemző, hogy a férfi-
aknál Balczó Anrás, a nőknél Vörös 
Zsuzsanna személyében olimpiai 
bajnokok a rekorderek, vagyis akik 
legtöbbször nyertek magyar bajnok-
ságot. A Volán Fehérvár szakosz-
tály-igazgatójaként tevékenykedő 
Vörös Zsuzsa ma már az utódok 
eredményeiért felel, s persze remé-
li, a volános versenyzők hazai pá-
lyán kitesznek magukért. Hiszen a 
Kulcsár Antal emlékverseny, vagyis 
a női döntő mezőnyében ott lesz 
Kovács Sarolta, aki tavaly életében 
először lett felnőtt magyar bajnok, 
most pedig megvédené címét. 
„Ha valami nagy baki nem jön közbe, 
akkor világbajnok csapattársaimmal, 
Alekszejev Tamarával és Földházi 
Zsófival fogunk küzdeni a dobogós 
helyekért. Remélem, meg tudom vé-
deni a címemet! Tavaly nagyon sokat 
jelentett, hogy sérülések és hiányzások 
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is bizonyíthatnak most. Várható 
még akár külföldi érkező is, de nem 
szeretnék semmilyen konkrétumba 
belemenni. A nemzetközi piacon még 
nagyon korán vagyunk, nehézséget 
okoz a magyar csapatoknak, hogy 
ilyen korán kezdünk, hiszen a nyugati 
bajnokságokban szereplő játékosok 

ilyenkor jellemzően éppen pihenőjüket 
töltik. Meggyőződésem, hogy a két, 
már említett játékossal erősödött a 
támadójátékunk, de ettől függetlenül 
szeretnénk még egy minőségi csatárt 
szerződtetni. Azt azonban tudni kell, 
hogy az egész világ góllövő csatárt 
keres, mi pedig nem félmegoldásban 

gondolkodunk, hanem ténylegesen a 
megfelelő játékost keressük.”
A Videoton a hét második felében 
hazatér Ausztriából, június 22-én 
pedig már a felcsúti Pancho Aréná-
ban játszik felkészülési mérkőzést 
a lengyel ezüstérmes Piast Gliwice 
ellen.

után végre nyerni tudtam.” – mondta 
Kovács Saci. 
A hölgyek szombaton 9.20-kor 
kezdenek az uszodában, a többi 
számot az Alba Volán öttusatele-
pén rendezik. A férfiaknál is ez a 
menetrend vasárnap, és itt is nagy 
csata várható. Olimpiai indulóként 

Demeter Bencének meg kell mutat-
nia, valóban jó formában van. Mint 
elárulta, a fizikai számokkal nem 
is lehet gond, bár javában tart az 
olimpiai felkészülés is. 
A felnőttek mezőnyét a legjobb 
juniorok egészítik ki, így a Volán 
és az Alba Öttusa színeiben is 

több reménységet láthatunk. A vá-
logatottak számára az Európa-baj-
nokság lesz a következő meg-
mérettetés, bár Pálvölgyi Miklós 
elárulta, az olimpikonok az Eb-n 
csak váltóban kapnak szerepet. De 
hétvégén, Fehérváron mindenki 
színre lép!
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Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámokon!

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
•	 Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;
•	 Honvéd u. 1 . szám alatt 11 m2 és 17 m2 irodák

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(148 m2) használaton kívüli hőközpont;
•	 Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)

Rendezvényhelyiség:
•	 Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;

Garázs, parkolóhely:
•	 Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó

 
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu


