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Bővül a térfigyelő-hálózat

Steigerwald Tibor, a Depónia Kft. igazgatója is beszámolt cége tavalyi eredményeiről. A ko-
rábbi önkormányzati érában privatizált cég pár évvel ezelőtti köztulajdonba való visszavétele 
jó döntés volt, hiszen a Depónia szolgáltatási színvonala, eszközparkja folyamatosan javul, 
jelentős eredményt ér el évről évre, s ma már Székesfehérvár városát gazdagítja.

Wéhli Regős DóRa

Választókerületi programok

Az önkormányzati cégek éves beszámolóinak 
elfogadása mellett a múlt pénteki közgyűlé-
sen döntöttek a térfigyelőkamera-rendszer 
bővítéséről, zöld utat kapott a középiskolai 
campus, és a KÉPES program is folytatódhat. 

Bővül a térfigyelő rendszer 
Székesfehérváron: újabb húsz 
kamerát szerelnek fel hamaro-
san a városban. A közbiztonság 
javítását szolgáló intézkedés 
fontosságában egyetértettek a 
képviselők, de Márton Roland 
önkormányzati képviselő a 
rögzített szabálysértések miatt 
kiszabott büntetések miatt szót 
emelt. A város polgármestere 
szerint a térfigyelőkamera-rend-
szert bővíteni szükséges a rend 
fenntartásának érdekében, de a 
bírság összege szerinte is eltúl-
zott. Azonban ezt nem a város 
önkormányzata határozza meg. 
Cser-Palkovics András éppen 
ezért arra kérte az illetékes 
minisztériumot, hogy csökkentse 
a szabálytalanságokért járó bír-
ságok összegét. Levelére válasz 
még nem érkezett. 
Elfogadta a testület a tavalyi zár-
számadást is. A város költségve-
tési helyzete biztonságos – hang-
zott el a napirend tárgyalásakor. 
A Continus Nova, a Depónia, a 
Fejérvíz, a Székesfehérvári Tu-

Felsőváros

Földi Zoltán

Június elsején elmarad Földi 
Zoltán, Felsőváros önkormány-
zati képviselőjének fogadóórája. 
A képviselő a körzetében élőket 
egy héttel később, június 8-án, 
csütörtökön 17.30-tól várja. A 
fogadóóra a Királykút Emlék-
házban (Mikszáth Kálmán utca 
25.) lesz.

 

Köfém-lakótelep, Ráchegy, 
Búrtelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

Fogadóórát tart június 6-án, 
kedden 17 és 19 óra között 
Dienesné Fluck Györgyi önkor-
mányzati képviselő a Köfém 
lakótelep 1. szám alatt. Lakatos 
Gábor körzeti megbízottal vár-
ják a lakosságot.
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Felújítják a rendelőt és a Zobori utat

Az óvoda- és útfelújítás mellett a város megoldást keres a közvilágítási problémákra is

Bácskai geRgely

Lakossági fórumot tartott Dienesné Fluck Györ-
gyi, a 14. számú választókörzet önkormányzati 
képviselője a Köfém Művelődési Házban, ahol 
beszámolt az idei év első felében megvalósult 
fejlesztésekről. A Köfém-lakótelepen lakók 
újabb térfigyelő kamerák elhelyezését és a 
közterület-felügyelet megerősítését kérték.

Dienesné Fluck Györgyi a fórumon 
elmondta, hogy 2016-ban számos 
összekötőutat újítottak fel, és elkez-
dődött a járdaszakaszok biztonsá-
gossá tétele. Lépcső épült a Budai 
út 163-as számú házzal szemben, és 
bővült a közvilágítás a garázssoron. 
Idén és jövőre folytatódik a járdák 
felújítása, és döntöttek a rendelőin-
tézet rekonstrukciójáról is.
Utóbbi kapcsán Cser-Palkovics 
András polgármester kiemelte, 
hogy a rendelőben külső, belső és 
tetőfelújítás is lesz, a nyílászárók 
és a padlózat cseréjével együtt. Azt 
is megtudhatták a körzetben élők, 
hogy a megújult rendelőben heti két 
alkalommal gyermekorvosi rendelés 
lesz, és a védőnői szolgálatnak is he-
lyet ad majd az akadálymentesített 
épület. A munka jövőre indul el.
A Szivárvány Óvodában is lesznek 
intézmény-felújítási munkák: a 
tetőszerkezet újul meg, és homlok-
zatfelújítás is lesz. Szintén jelentős 
beruházást jelent majd a körzetben 
a Zombori út korszerűsítése, mely-
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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.

nek tervezése már elkezdődött, jövő 
tavasszal pedig szeretnék átadni 
a munkaterületet a kivitelezőnek. 
A rendelőintézet és a Zombori út 
felújítása közel nyolcszázmillió 
forintos beruházást jelent.
A város polgármestere arról is 
tájékoztatott, hogy megállapod-
tak egy száz autó befogadására 
alkalmas parkoló megépítéséről az 
Arconic-kal, és ötlet van két másik, 
egyenként ötven férőhelyes parkoló 
kialakítására is. Az új Budai úti ren-
dezvénycsarnok építésekor is lesz 
parkolóbővítés, mintegy ezer autó 
számára készül hely az épület előtt.
Székesfehérvár polgármestere szólt 

arról is, hogy a Köfém-csarnokot 
„kiváltja” a város, épülni fog egy 
közepesen nagy központ, mely 
háromezer fő befogadására lesz 
alkalmas, és legalább annyira szol-
gálja majd a Corvinus Egyetemet és 
az oktatást, mint a sportot. Várható-
an 2019 végére valósulhatnak meg 
ezek a tervek. Az önkormányzat 
javaslatokat vár a környéken élőktől 
arra vonatkozóan, hogy mi legyen a 
Köfém-csarnok helyén.
A fórum résztvevői többek között a 
közvilágítási problémák megoldásá-
ról, a Köfém uszoda szolgáltatásai-
nak bővítéséről kérdeztek, és újabb 
térfigyelő kamerák elhelyezését 

valamint a közterület-felügyelet 
megerősítését javasolták.
A válaszokban elhangzott, hogy a 
közvilágítási problémákat elsősor-
ban az E.ON tulajdonában lévő ká-
belhálózat okozza, a közel ötvenéves 
kábelek cseréjére lenne szükség. Az 
ügyben a városgondnok tárgyal a 
céggel. A Köfém uszodával kapcso-
latban elhangzott, hogy mintegy 
száz-kétszáz millió forintba kerülne 
a felújítása, és nem oldaná meg a 
városi szintű problémákat az uszoda 
csekély vízfelülete.

Lakossági fórum a Köfém-lakótelepen

risztikai Kft., a Székesfehérvári 
Városfejlesztési Nkft., a Város-
gondnokság valamint a Fehérvári 
Programszervező Kft. 2016. évi 
éves beszámolójára is rábólintot-
tak a képviselők.
Hozzájárulását adta a város, mint 
a Koch László utcai Kormányab-
lak épületének tulajdonosa, hogy 

ott napelemeket szerelhessenek 
fel a tetőre a felújítás során.
A képviselőtestület zöld utat 
adott a középiskolai campus 
kialakításának is, mely 2020. 
őszén nyithatja meg kapuit. A 
Hosszúsétatéri Óvoda és a Tóvá-
rosi Bölcsőde felújításával pedig 
folytatódik a KÉPES program is.
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A fehérváriak döntik el, pályázzon-e a város 
az Európa Kulturális Fővárosa címre

2023-ban Magyarország és az Egyesült Ki-
rályság egy-egy városa lehet Európa Kulturá-
lis Fővárosa. Székesfehérvár önkormányzata a 
lakosság véleményét kéri, hogy pályázzon-e 
a város a rangos nemzetközi cím elnyeré-
sére. Cser-Palkovics András polgármester 
szerint fontos, hogy minél többen mondják el 
javaslataikat, foglaljanak állást a kérdésben, 
hiszen csak közösségi összefogással lehet jó 
döntést hozni.

Kik pályázhatnak az Európa Kul-
turális Fővárosa címre, és hogyan 
születik döntés arról, melyik magyar 
város viselheti azt 2023-ban? 
A pályázatot már kiírták, minden 
magyar város indulhat rajta. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma egy független, az Európai Unió 
intézményei által kijelölt szak-
értői testület közreműködésével 
választja ki azt a települést, amely 
2023-ban jogosult lesz az Európa 
Kulturális Fővárosa kitüntető cím 
viselésére.
Ön sajtótájékoztatón jelentette be, 
hogy Székesfehérvár is fontolóra ve-
szi az indulást. Milyen szempontokat 
vesznek figyelembe a végső döntés 
előtt?
Jogi értelemben a város közgyű-
lése hozhat majd döntést arról, 
hogy Székesfehérvár pályázzon-e. 
De sokkal fontosabb kérdés, 
hogyan gondolkodnak erről a 
fehérváriak, éppen ezért az ő 
véleményüket szeretnénk első-
ként kikérni. Széleskörű lakossági 
megkeresést indítottunk: szavaz-
hatnak a város honlapján, és több 
újságban kivágható válaszlapokat 
teszünk közzé. Itt nemcsak támo-
gató vagy nem támogató vélemé-
nyüket, hanem a cím elnyerését 
segítő fejlesztésekre vonatkozó ja-
vaslataikat is megírhatják nekünk 
a fehérváriak.
Több fórumon felmerült, hogy nem 
egyértelműek az előírások vagy ép-
pen a lehetőségek. Mit kell felvállal-
nia Székesfehérvárnak anyagi köte-
lezettségben és egyéb vonatkozásban 
az Európa Kulturális Fővárosa cím 
elnyeréséért? 
Nincsenek „kőbe vésett” kritéri-
umok. Minden városnak magá-
nak kell megfogalmaznia egy 
jövőképet: hogyan tudná méltón 
képviselni kulturális fővárosként 
az európai közösséget, és ehhez 
milyen épületek, rendezvények, 
kezdeményezések megvalósítá-
sát vállalja 2023-ban. Nem titok, 
hogy kollégáimmal megnéztük a 
pécsi pályázatot és annak tapasz-
talatait – legutóbb ők viselhették 
ezt a címet –  de külföldi városok 
anyagait is. Szerintem a legfonto-
sabb nálunk megvan: szeretjük 
Székesfehérvárt, és azt valljuk, 
hogy több mint ezeréves törté-
nelmünk, kulturális örökségünk 
révén, valamint a város átlagon 
felüli gazdasági erejére alapozva 
alkalmasak vagyunk a címre. 
Ami a feladatokat illeti, ha – a 
fehérváriak többségének vélemé-

nye alapján – úgy döntünk, hogy 
belevágunk, akkor mindenkép-
pen fenntartható beruházásokat 
szabad csak elindítani, és olyan 
kezdeményezéseket, melyek 
nemcsak egy esztendőben, hanem 
hosszú távon szolgálják Szé-
kesfehérvár kulturális életének, 
értékeinek gyarapodását. 
Kicsit konkrétabban mit jelent ez?
A közösségi oldalamon már eddig 
is kaptam pozitív és a pályázati 
indulást nem támogató vélemé-
nyeket is. Az egyik hozzászóló 
írta, hogy inkább intézményfelújí-
tásokra költsünk. Ennek fontos-
ságával egyetértek, de Székesfe-
hérvár évek óta nagy figyelmet 
és milliárdos nagyságrendű 
saját forrást fordít arra, hogy az 
oktatási-nevelési intézményekben 
folyamatosak legyenek a felújítá-
sok. Idén hirdettünk meg egy, az 
egészségügyi intézmények felújí-
tását célzó programot, és ne feled-
kezzünk meg az útfejlesztésekről 
szóló Saára Gyula-programról. 
Ezeket a feladatokat mindentől 
függetlenül a jövőben is fel fogja 
vállalni a város! Úgy, ahogy azokat 
a nagyberuházásokat is megva-
lósítjuk, amelyek uniós forrásból 
és a Modern Városok Program 
keretében már nevesítettek. Ilyen 
az Alba Aréna multifunkcionális 
csarnok, a középiskolai campus, 
a Sóstó Természetvédelmi Terület 
megmentése vagy éppen az újabb 
hétmilliárdos kórházfejlesztés. 
Az Európa Kulturális Fővárosa 
pályázat szerintem pont arra ad 

lehetőséget, hogy mindezeken túl 
tekintsünk. Régóta beszélgetünk 
különféle fórumokon arról, hogy 
mennyire hiányzik egy jó akusz-
tikájú, tágas hangversenyterem 
Székesfehérvárról. Egy modern 
könyvtárra is többször születtek 
már elképzelések, amiket jó lenne 
megvalósítani. Emellett fontos 
évfordulókra is készülünk: 2022-re 
az Aranybulla-emlékmű környéké-
nek megújítását tervezzük, és már 
gondolkoznunk kell azon is, Szent 
István városa mivel emlékezhet 
meg méltón 2038-ról, államalapí-
tónk halálának ezredik évforduló-
járól. Ez a kezdeményezés fontos a 
helyi közösségépítés szempontjá-
ból is, hasonlóan a 2013-as Szent 
István-emlékévhez, amikor egy 
közös cél, Fehérvár fejlesztése 
összehozta az embereket.
Az eddig felsorolt épületek, közösségi 
terek megvalósításához ki biztosítja 
a forrást? 
A cím elnyeréséhez számos olyan 
beruházást kell megvalósítanunk, 
amit már egyébként is tervezünk, 
és biztosan szükség lesz ezen 
felül olyan vállalásokra, amelyek 
célzottan a 2023-as programokat 
szolgálják majd. Az Európa Kultu-
rális Fővárosa cím nem jár együtt 
automatikusan anyagi támogatás-
sal, bár a nemzetközi szakértői 
testület egyben a Melina Mer-
couri-díj odaítélésére is javaslatot 
tehet, aminek összege maximum 
másfél millió euró. Nem biztos, 
hogy ezt a teljes támogatást 
megkapná a város, abban viszont 
biztosak lehetünk, hogy a beruhá-
zások és a kulturális programok 
sora ennél jelentősebb forrást 
igényel – amit a városnak kell 
biztosítania. Tudjuk, hogy egy 
nemzetközi fesztivál, művészeti 
projekt életre hívása és megrende-
zése, egy minőségi hangverseny-
terem megépítése nagy költséggel 
jár. A pályázaton való indulás 
kapcsán éppen a város stabil 
anyagi helyzetére és a gazdaság 
teljesítményének köszönhető 
saját bevételekre tudunk alapozni. 
Ezek a kiadások egyébként nem – 
vagy nem most – merülnének fel, 

pont ezért kérjük ki a fehérváriak 
véleményét, és gondolkodunk 
olyan fenntartható fejleszté-
sekben, amelyek utána a városi 
közösségek számára jól használ-
hatók.
A város gazdasági ereje megvan 
ahhoz, hogy fenn tudja tartani és 
tartalommal megtölteni a pályá-
zat kapcsán megvalósuló kultu-
rális beruházásokat – nemcsak 
2023-ban, hanem azt követően a 
jövőben is.
Az épületeken túl milyen kezdemé-
nyezések indulhatnának el?
A fehérváriakkal szeretnénk 
ebben is közösen ötleteket felvá-
zolni. Természetesen vannak saját 
elképzeléseink is, amelyek egy 
kulturális koncepcióban körvo-
nalazódnak, és amelyek a tradí-
ciók mellett éppen azt célozzák, 
hogy ne csak gazdasági, hanem 
kulturális szempontból is nem-
zetközileg ismert város legyünk. 
A pályázat célja éppen ez: Európa 
kulturális sokszínűségének meg-
őrzése és támogatása. Abban is 
biztos vagyok, hogy a megvalósuló 
fejlesztések és az európai figye-
lem révén városunk hosszú távú 
fejlődése biztosítható, nemzetközi 
arculata erősödhet. Olyan stra-
tégiai feladatok következnek a 
mostani döntésből, amelyek 2023-
ig meghatározzák Székesfehérvár 
életét. Éppen ezért kérdezzük 
meg a fehérváriak véleményét 
a döntés előtt. Az elkövetkező 
napokban számítsanak telefonos 
megkeresésre, a város honlapján 
is szavazhatnak, és az újságokban 
megjelenő válaszlapokon is várjuk 
véleményüket, javaslatukat. Eze-
ket feldolgozzuk és nyilvánosság-
ra is fogjuk hozni, hogy mindenki 
megismerhesse a fehérváriak 
elképzeléseit városunk kulturális 
fejlődésének lehetőségeiről.
Az EKF nem cél, hanem eszköz – 
eszköz a város szellemi erejének 
további erősítéséhez. Ahhoz, hogy 
az itt és a város környékén élők 
még jobb körülmények között, 
még többféleképpen és tartalma-
san tudják eltölteni szabadidejü-
ket. 

Válaszát szíveskedjen megküldeni
személyes leadással a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, portáin, vagy postai úton az alábbi címre:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Stratégiai Főosztály
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

Javaslataim:

VÁLASZLAP

IGEN, támogatom, 
hogy Székesfehérvár nyújtson be pályáza-
tot a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa 

cím elnyeréséért.

NEM támogatom, 
hogy Székesfehérvár nyújtson be pályáza-
tot a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa 

cím elnyeréséért.
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Jaj, de jó!

Talán húsz éve történt, hogy hosz-
szas halogatás után, lendületből 
betolattam egy ménkű kombival a 
Skála üvegvisszaváltójához. Percekig 
pakoltam ki a göngyöleget, lehajtott 
fejjel, nehogy valaki ismerős észre-
vegyen. Egy kissrác lapos szatyorral 
állt ott türelmesen, talán még át is 
számolta a palackjaimat ügyesen 
forintra, végül nem állhatta meg szó 
nélkül: Jaj, de jó a bácsinak!
Régen volt. Más idők jártak. Erre 
ma a frissen háziasított kutyánk 
szinte áttörve a lépcsőház ajtaját, 
üvöltve vetette ki magát az utcára, 
jelezvén, hogy valaki behatolt az ő, 
pontosabban a mi területünkre. Egy 
ember volt az ugatás tárgya, kezében 
néhány precízen összenyomott sö-
rösdobozzal. Stimmel, ez a cucc a mi 
szelektív kukánkban lakott. A kutya 
acsargott a póráz végén, én pedig 
kétségbe esetten pénzt kotorásztam a 
játszós nadrágom lyukas zsebeiben, 
hátha vissza tudnám vásárolni azo-
kat a szuper alumínium dobozokat. 
Pénzem se volt, az ember is inkább 
menekülőre fogta. Ugye milyen jó 
a kutya a háznál? Tudja helyettünk 
is, mi a miénk. No meg mennyire jó 
nekem, a bácsinak – vagy inkább a 
másik bácsinak nem is annyira jó?

Távolról is gigantikus a mérete, pedig még fel sem épült

A régi gépcsodák ma is felkeltik a repülés szerelmeseinek érdeklődését

Új magyar turisztikai látványosság lesz a maga 
nemében egyedülálló alkotás, mely száz tonna 
betonból készül ólom- és színesfém-borítással.

Vlaszák Mihály, a Metalloglobus 
Fémöntő ügyvezetője egy álmatlan 
éjszakán azon gondolkodott, hogy 
a cég tevékenységéhez kapcsoló-
dó, látványos teljesítményt érjen 
el, ami egyrészt a cég hírnevét is 
öregbíti, másrészt felejthetetlen 
élményt nyújt a benne részt vevő 
személyeknek. Mivel érdekelték a 
régi játékok, a hagyományos érté-
kek, kipattant a fejéből a kézenfek-
vő javaslat: csináljuk meg a világ 
legnagyobb ólomkatonáját! Így 
kezdődött Miska huszár története. 
Most pedig már az öntési folyamat-
nak lehetett szemtanúja a Fehérvár 
Televízió stábja.

Sétarepülés, oldtimer repülőgépek, vitorlázó-
repülés, ejtőernyős ugrás és számos érdekes 
bemutató várta mindazokat, akik kilátogattak 
az idei repülőmajálisra.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az 
Albatrosz Repülőegyesület által 
szervezett légiparádé az idén is 
sok érdeklődőt vonzott. A börgön-
di repülőtéren kicsik és nagyok 
együtt pásztázták a levegőt, ahova 
11 óra 45 perckor érkezett meg a 
közönség kedvence, Veres Zoltán 
műrepülő Európa-bajnok, aki 
látványos attrakciókkal köszönt 
a repülés szerelmeseinek. Nagy 
sikert aratott a szívet formáló ma-
nővere és a föld közvetlen közelé-
ben történő repülése. 
A látogatókat az izgalmas bemu-
tatón kívül sok élmény várta a 
földön is: jó néhány légi járművet 
fedezhettek fel testközelből, vala-
mint megcsodálhatták az Albat-
rosz Repülőegyesület különböző 
szakágait is: a modellezőket, az 
ejtőernyősöket, a vitorlázókat és 
a sárkányrepülőket. A bátrabbak 
mindezeket ki is kipróbálhatták.
A rendezvény megnyitóján Szi-
lády Dezső, az egyesület elnöke 
bejelentette, hogy döntöttek az 
1936-ban Székesfehérváron meg-
született Nemere vitorlázógéppel 
kapcsolatban, amit Rotter Lajos 

lászló-Takács kRiszTina, szűcs-MolnáR Diána
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Készül a világ legnagyobb ólomkatona-szobra

Újra megépítik a Nemerét

és mérnökcsapata tervezett, és a 
sóstói repülőtéren építették meg. 
Az addig ismeretlen technikai 
újításokkal felszerelt, húsz méter 
fesztávolságú, együléses vitorlázó 
géppel Magyarország világrekor-
dot ért el a 1936-os berlini olim-
pián. Szilády Dezső úgy fogalma-
zott: adósai vagyunk elődeinknek, 
és ezt a repülőgépet az eredeti 
tervek alapján a Magyar Régi 
Vitorlázórepülő-sport Alapítvány 
és az Albatrosz Repülőegyesület 
megépíti. A projekt fővédnöksé-

gére Székesfehérvár polgármes-
terét kérte fel. Köszöntőjében 
Cser-Palkovics András elmondta: 
ezt a tervet becsülettel és tisztes-
séggel végig kell vinniük, aminek 
végeredményeként a Nemere 
megépülhet.
A köszöntő gondolatokat köve-
tően a város polgármestere és az 
egyesület elnöke koszorút helye-
zett el a székesfehérvári repülés 
századik évfordulója alkalmából 
tavaly felavatott emlékműnél, 
Kocsis Balázs alkotásánál. 

A gigantikus huszárszobor Pákoz-
don épül fel, hiszen ez az a hely, 
ahol leginkább őrzik a magyar hu-
szárhagyományokat. A településen 
élők és a látogatók már láthatják a 
munkálatokat, hiszen a tizenkét és 
fél méteres szobor vázát már felállí-
tották, jelenleg az öntési munkála-
tok zajlanak.
A tervek szerint ez lesz a világ leg-
nagyobb huszárszobra, ami bekerül-
het majd a Guinness-rekordok közé.

Példát mutatni a világnak

Nem csupán magának az ólomkato-
nának a megalkotása a cél, ez csak az 
eszköz ahhoz, hogy elérjük az igazi 
célunkat: példát mutatni a világnak, 
hogy sok lelkes ember összefogása 
nagy teljesítmények létrehozását 
teszi lehetővé – vallják az alkotók.

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• DARUKEZELŐ

• ÚSZÓMESTER

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!
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Mind egy szálig Majális Feketehegy–Szárazréten

Szersén Gyula volt a Mind egy szálig jótékonysági programsorozat vendége A majális főszereplői a gyerekek voltak

A Mind egy szálig című jótékony célú prog-
ramsorozatot 2013-ban indították útjára a 
magyar honvédelem napjához kapcsolódóan. 
A fővédnök, Vargha Tamás honvédelmi minisz-
terhelyettes kezdeményezésére az adomány-
gyűjtés ez évben kiegészült egy kulturális 
programsorozattal.

A kulturális események sora a 
Vörösmarty Társaság dísztermében 
kezdődött. Az est vendége Szersén 
Gyula, a „nemzet szinkronhangja” 
volt. A Jászai Mari-díjas színmű-
vész A gondolat a fegyelmével lá-

Először rendeztek majálist a megújult Feke-
tehegy–szárazréti Közösségi Központban. A 
településrész lakói színvonalas programmal 
köszönthették az ünnepet.

Hamisítatlan majálishangu-
lat fogadta városunk legújabb 
ékszerdobozában, a Feketehegy–
szárazréti Közösségi Központban 
a székesfehérvári polgárokat. Az 
ünneplő közönség apraja-nagyja 
először vette ilyen eseményen 
birtokba a megszépült intéz-
ményt.
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Éljetek boldogul!

A selmeci hagyományokat városunkban is méltóképpen őrzik

Valete!, azaz Éljetek boldogul! – a selmeci 
diákhagyományok szerint ezzel az üzenettel 
vettek idén is búcsút a geoinformatikai kar 
végzős hallgatói iskolájuktól és Székesfehér-
vártól.

Szombaton este a kar Pirosalma 
utcai épületéből indultak a végzős 
hallgatók fáklyákkal és lámpások-
kal Székesfehérvár belvárosába a 
fáklyát tartó balekok és kohlen-
brennerek sorfala között. A menet 
elején vitték Magyarország és 
az intézmény zászlaját, amit a 
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láTRányi VikTóRia

Ezer lámpás mutatta az utat

A léggömbök üzenete: várunk haza!

Az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódó-
an idén hetedik alkalommal rendezték meg Az 
ezer lámpás éjszakáját családi és gyerekprog-
ramokkal valamint a hazai könnyűzenei élet 
meghatározó szereplőinek fellépéseivel.

Székesfehérváron hagyománya 
van Az ezer lámpás éjszakájához 
kapcsolódó rendezvényeknek. 
A város hatodik éve ad otthont 
a programoknak. Cser-Palkovics 
András polgármester megnyitó-
beszédében köszönetet mondott 
a szervezőknek, hogy ismét itt 
vannak, és egy szép délutánt, estét 
varázsolnak a belvárosba. Kiemel-
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zad című előadói estjén klasszikus 
és kortárs költők verseivel igazolta 
elkötelezettségét a magyarság 
iránt. 
A Művészetek Házában Berecz 
András a magyar népmesék cso-
dálatos világával ajándékozta meg 
hallgatóságát. A nagyszerű nap 
befejezéseként a Városház téren 
Agócs Gergely és a Fonó zenekar 
koncertjét hallgathatták meg az 
érdeklődők. A programot követően 
az adományokból befolyt összeget 
a Szent Sebestyén-templom előtti 
téren felállítandó II. világháborús 
emlékmű felállítására fordítják.

szalamander és a májusfa követett. 
A végzősök után a volt hallgatók, 
veteranissimusok, a tanári kar és a 
vendégek csoportja vonult. 
Mészáros Attila alpolgármester 
Székesfehérvár nevében búcsúz-
tatta a valétálókat, megköszönve 
nekik, hogy ezt az egyetemet és 
ezt a várost választották, és hogy 
tanulmányaik alatt a város ifjúsági 
életét is színesítették. 
A valétálók nevében Mosoni Gel-
lért “Gege” köszönt el a várostól, 
kiemelve, hogy a Geóban az egye-
temi évek után is fennmaradó, erős 
közösséggé kovácsolódtak.

te, hogy a rendezvény hosszú 
évek óta arra hívja fel a figyelmet, 
hogy egy család életében mekkora 
tragédia, ha a gyermek eltűnik, 
elveszik. 
A Palotai kapu téren, a civilszer-
vezetek sátraiban a gyermekek el-
tűnésével kapcsolatos felvilágosító 
programokra és látványos rendőrsé-
gi bemutatókra került sor. Fellépett 
a Szabyest, a Bryan Adams Tribute 
Band, Kökény Attila és a Kistehén 
zenekar.
Az est fénypontjaként több száz 
világító léggömböt engedtek a 
magasba annak szimbólumaként, 
hogy megmutassák az eltűnteknek 
a hazavezető utat.

Megnyitóbeszédében Szigli István, 
a városrész önkormányzati képvi-
selője bejelentette, hogy az új nyári 
évadban a Vörösmarty Színház 
Nyári színháza ezentúl Szárazréten 
tartja előadásait. 
A szervezők a majális és az újjáva-
rázsolt ház rangjához méltó műsor-
ral kedveskedtek a látogatóknak. A 
legkisebbek varázslatos korosztálya 
ismét bizonyította, hogy kiváló 
szakmai munka folyik a szárazréti 
óvodában. 
Az este már a felnőtteké volt: Pos-
tás Józsi és Vikidál Gyula szórakoz-
tatta a szépszámú közönséget.
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Hetedhét Játékfesztivál

Ötödik születésnap, ötemeletes torta Hetedhétország fővárosában 

A vándor valaha volt csodái ma is varázslatosak

Álmodj hintát, homokozót! Álmodj rétet, kis patakot...

„A Hetedhét Játékfesztivált ezennel megnyitom!”

VakleR lajos

Ötödik alkalommal rendezték meg a Hetedhét 
Játékfesztivált a gyermeknapon. A belvárosba 
látogató családokat színes, változatos programok 
fogadták a májusi napsütésben.

Ötödik éve ünnepeljük együtt a He-
tedhét Játékmúzeum születésnapját 
és a gyermeknapot Székesfehérvá-
ron. Cser-Palkovics András polgár-
mester a fesztivál megnyitóján ezért 
az egyedülálló gyűjteményt létrehozó 
Moskovszky Évára emlékezett, majd 
az ovisokat képviselő Kovács Hanná-
val és az iskolások részéről Marton 
Bendegúzzal megnyitotta a kétnapos 
Hetedhét Játékfesztivált. Marton 
Bendegúz egy autentikus népdal 
eléneklésével is kedveskedett a gyer-
meknapra látogató családoknak. 
A korábbi évek hagyományait 
követve a gyermeknapon adták át a 
város ajándékát a legkisebbeknek. 
Cser-Palkovics András Dudás Patrí-
cia szépségkirálynő segítségével adta 
át az óvodák képviselőinek Mits 
Péter Játsszunk együtt! című zenés 
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CD-jét és a Barangolás Székesfehér-
váron, a királyok városában című 
kifestőt. 
A polgármester köszönetet mondott 
mindazoknak, akik segítségével 
sikerült létrehozni az országban 
egyedülálló gyermeknapi ünnepet: 
„Nagyon szép hagyomány a város 
életében, hogy május végén, a gyermek-
napon egy egész hétvégét szentelünk a 
gyerekeknek, és átadjuk nekik Székesfe-
hérvár belvárosát. Sikerült a babamúze-
um köré egy nagyon szép – nyugodtan 
mondhatjuk, hogy az országban is 
egyedülálló – fesztivált létrehozni. Jó 
látni a sok ezer gyermeket, akik önfeled-
ten mosolyognak, játszanak, és örülni 
annak, hogy együtt ünnepelhetnek a 
családok.”

Nagy Veronika muzeológus mun-
katársaival együtt az első pillanat-
tól kezdve gondozza a Hetedhét 
Játékmúzeum mindennapjait és 
ünnepeit: „Mindig nagy örömmel 
nézünk a gyermeknap elé, az ötödik 
születésnap pedig számunkra egy 
felemelő ünnep. Amikor 2012-ben 
megnyitottuk a Hetedhét Játékmúzeu-
mot, bizonyosak voltunk benne, hogy 
Székesfehérvár számára is nagy aján-
dék a gyűjtemény közkinccsé tétele.”
A családok együtt vették birtokba 
a belvárost május utolsó hétvé-
géjén. A gyermekeket megannyi 
virgoncoknak való játék, kézműves 
foglalkozás, színpadi műsor várta 
a Városház téren és a Fő utcán. 
Gólyalábas felvonulás, felhőva-
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Álmélkodni kényelmesen...

Itt vagyok, ragyogok, avagy gólyalábon napközelben

Hölgyem, ön gyönyörű!Gyuszi ül a fűben

dászat, népi játékok garmadája, 
körhinta, lovagi torna, kézműves 
játszóház – megannyi csoda várta a 
lurkókat. 
A Városház téri színpadon Vitéz 
László mellett Laci királyfi, Mátyás 
király és Együgyű Mihók is sze-
rephez jutott. A MárkusZínház, a 
Ládaifia Bábszínház, a Bábszíntér 
pedig kacagtató bábműsoraikkal 
a felnőtteknek is jó szórakozást 
ígértek. Vasárnap délelőtt meg-
hallgathattuk a játékfesztiválon 
műsorvezetőként is közreműködő 
Kossuth-díjas gitáros-énekest, a 
Kaláka együttesből is ismert Huzel-
la Pétert, este pedig a világzenét 
játszó Bognár Szilvia és együttese 
varázsolt a színpadon.
A két csodálatos nap végén jöhetett 
a születésnapi óriástorta, amit meg-
kóstolhatott a város apraja-nagyja, 
mert Székesfehérváron gyermek-
nek lenni is jó!
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8500 Pápa, Várkert út 5. 
 Tel.: 89/512-600   ·   E-mail: info@varkertfurdo.hu

www.varkertfurdo.hu   ·   www.facebook.com/varkertfurdo

A pápai Várkertfürdő strandján 
gyermekpancsolók, élmény- és pihenőmedencék, 
óriáscsúszdák és ezernyi élmény
gondoskodik az egész család szórakozásáról!

Csobbanj velünk
a nyárba!   

T E R M Á L F Ü R D Ő   U S Z O D A   S T R A N D   G Y Ó G Y Á S Z A T

VakleR lajos szűcs-MolnáR Diána

Aranyalma-díj Hirtling Istvánnak Egy nap, ami a régészetről szól

A Vörösmarty Színház társulatának színészikonja természetesen nyáron sem pihen. További 
szerepekkel készül a nyári színház és a következő évad feladataira. A középkori páncéling ma is menő a fiatalok körében

A Fejér Megyei Hírlap tizenhárom éve alapítot-
ta az Aranyalma-díjat. Az elismerést az olvasók 
szavazatai alapján az a színész kaphatja meg, 
aki az évadban a legtöbb örömet szerezte a 
színházrajongóknak.

Ebben az esztendőben az ezerfejű 
cézár Hirtling Istvánt találta mél-
tónak a díjra, amit Elekes András, 
a lap főszerkesztője adott át az 
ünnepeltnek.
Hirtling István az elmúlt évadban 
is főszerepek sokaságát játszotta. 

A régészet napja célja, hogy minél szélesebb 
körben adjon bepillantást a régészeti munkába, 
a feltárások során szerzett tapasztalatokra, az 
ebből nyert történelmi tudásra.

A fehérvári programsorozat Nemé-
nyi Réka előadásával kezdődött, 
aki régészeti forrásokra támasz-
kodva igyekezett közelebbi képet 
festeni a keresztény közösségek 
életéről a késő római kereszténység 
titkai iránt érdeklődők számára. 
Az előadó kitért a kereszténység 
kialakulására: a keresztényüldöző 
rendeletekre és arra is, miként 
államosították a vallást. 
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Bácskai geRgely

Mi köze van Arany Jánosnak a finnekhez?

Októberben egy egész napos finn témakörű rendezvényt szervez a Vörösmarty Mihály Könyvtár

Erre a kérdésre adott választ Szíj Enikő, a 
nyelvtudományok doktora, a Magyar-Finn Tár-
saság elnökének előadása a Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Olvasótermében. A rendezvény a száz 
éve független Finnországhoz és kétszáz éve 
született költőóriásunkhoz kapcsolódott.

Finnország idén ünnepli függet-
lenségének századik évfordulóját, 
az ünnepségek központi témája az 
„Yhdessä – Együtt”. A finn nemzeti 
identitás kialakításában a magyar 
és a finn nyelv rokonsága fontos 
tényező volt, így a centenárium 
programjai közül több fókuszál 
erre a kapcsolatra. 
A másik jubileum egyik hazai em- 
lékévünkhöz köthető: kétszáz éve 
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született a magyar költészet köz-
ponti alakja, a magyar nyelv utol-
érhetetlen mestere, Arany János, 
akinek költői eszmélése, egyéni 
hangjának kibontakozása éppen a 
Kalevala megjelenésének idejére 
esik. Ahogy Szíj Enikő mondta, a 
18. század végén voltak arra próbál-
kozások, hogy példaként tekint-
sünk a Kalevalára, és Arany János 
is foglalkozott a gondolattal, hogy 
nemzeti eposzt alkosson. Az előa-
dás során a finn-magyar találkozási 
pontokat foglalta össze az előadó.
A város képviseletében Róth Péter 
köszöntötte a hallgatóságot. Az 
alpolgármester a nyelv, mint kap-
csolat fontosságát hangsúlyozta, 
de beszélt a magyar és a finn nyelv 
közös gyökereiről is.

Alakításai a Rejtélyes viszonyok-
ban, a Figaro házasságában, a 
Csókos asszonyban és az Anconai 
szerelmesekben is osztatlan sikert 
arattak. 
A fehérvári gyökerekkel rendelkező 
színész számára öt esztendeje ismét 
a királyi város jelenti az otthont: „A 
Hirtling őseim fehérváriak, a dédnagy-
apámnak a Tolnai utcában volt kocsi- 
és hintógyártó ipara. Amikor öt évvel 
ezelőtt Székesfehérvárra szerződtem, 
kicsit hevesebben dobogott a szívem: 
hazajöttem, és remek játszótársakat 
találtam a Vörösmarty Színházban.” 

Szombaton nyitva állt a Szent 
István Király Múzeum: egész napos 
tárlatvezetésekkel, interaktív prog-
rammal várták az érdeklődőket. 
A résztvevők megismerhették a 
16-17. század folyamán kibocsátott 
érmekből álló tallérgyűjteményt, és 
betekintést nyerhettek az Erdé-
lyi Fejedelemség éremverésének 
történetébe. Ezenkívül miniatűr 
ásatáson is részt vehettek a Szent 
István Király Múzeum régészeinek 
vezetésével. Földbe rejtett kincsek 
és Samu, a csontváz várta a bátor 
jelentkezőket. A szórakozni vágyók 
kipróbálhatták a rómaiak körében 
is nagy népszerűségnek örvendő 
tábla- és kockajátékokat.
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Házhoz menő ÜVEGHULLADÉK gyűjtés

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz menő rend-
szerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a jövőben negyedéven-
te kerül begyűjtésre. 

Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:  
• befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek,  

sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra: 

• ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek, 
porcelán, kerámia, autószélvédő.

A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!

Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll módjá-
ban azokat elszállítani!

Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017.
Székesfehérvár

kommunális hulladék szállítási nappal megegyezően

Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.

Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig 
műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a járműforgalmat 
ne akadályozza.

Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon tájékozódhat.
További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412
E-mail: ugyfel@deponia.hu

Köszönjük együttműködését!
Depónia Nonprofit Kft.

június szeptember december
06-09. 12-15. 12-15.

Bácskai geRgely

Mindenünk a zászló!

A Kárpát-medence minden szegletéből érkeztek pályaművek Magyarország szimbólumáról. A 
legtöbb gyereknek a zászló a szabadságot, a közösséget jelenti.

Pénteken rendezték a Mindenünk a zászló! 
mottóval meghirdetett kárpát-medencei gyer-
mekrajzpályázat anyaországi eredményhirde-
tését és bemutatóját a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban.

A versenyt a Honvédség és Társa-
dalom Baráti Kör Székesfehérvári 
Szervezete és a nagyváradi Tanoda 
Egyesület hirdette meg a törté-
nelem iránt érdeklődő és alkotni 
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Fotóstalálkozó a tóparton  

A fotózás nézőpont kérdése

Munkatársunk, Horváth Renáta Odaát című képével elnyerte a Fotóbícs fődíját

VakleR lajos

Hatodik alkalommal rendeztek fotózással egy-
bekötött játékos, szórakoztató szakmai napot 
a Szabadművelődés Házában. A fotózás iránt 
érdeklődőket modellek várták, és lehetőség 
nyílt arra is, hogy magas szinten elsajátítsák a 
képkészítés tudományát.

A dagerrotípia világából eljutni a 
digitalizált fotótechnikáig nem min-
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dennapi, időigényes feladatot jelen-
tett. Ma már azonban természetes, 
hogy ily módon örökítjük meg 
fontos pillanatainkat. A 6. Fotóbícs 
ezt az egyre inkább elterjedt hobbit 
erősíti évről évre a Szabadművelő-
dés Házában. 
Szabó Márta fotóművész egy 
régi álmát valósította meg azzal, 
hogy életre hívta a találkozót, 
melynek népszerűségét mi sem 

jelzi jobban, mint hogy az ország 
valamennyi szegletéből érkeznek 
fotósok a játékos-komoly szakmai 
napra. Idén is valóságos stí-
lusparádét láthattunk a piros szín 
jegyében, és a Szabadművelődés 
Házában berendezett rögtönzött 
kiállítás bizonyította a látogatók-

nak, hogy a fotózás varázslata 
reneszánszát éli napjainkban. A 
Fehérvár Médiacentrum munka-
társa, Horváth Renáta pedig külön 
örülhetett a nap végén, hiszen a 
szakmai grémium döntése alapján 
az ő képe nyerte el a Fotóbícs 
fődíját.

vágyó fiatalok számára. A program 
keretében műsort adott a gyergyó-
szentmiklósi Széchenyi Alapítvány 
ifjúsági csoportja és a nagyváradi 
Szacsvay Általános Iskola diák-
jai is. A felhívásra összesen 848 
alkotás érkezett, melyek közül 
499 hazánk településein készült, 
nagy részük Székesfehérváron. A 
legszebb munkák alkotói számára 
Bronz-, Ezüst- és Aranyceruza díja-
kat osztottak ki illetve különdíjakat 
adtak át.
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Tudta-e?

Az egyik leggyakoribb sérülést okozó 
probléma a túl hosszú lépéses futó-
technikából adódik. A sarok ilyenkor 
ugyanis jóval a test egyensúlyi 
középpontja előtt ér földet. Minden 
lépésnél egyre nagyobb erővel 
csapódunk a talajhoz, és ez részleges 
megállást okoz. Az állandó fékhatás 
korai fáradtsághoz és komoly sérülé-
sekhez vezethet.

A kép illusztráció!

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

ITT AZ IDEJE,
hogy vegyél egy 
jó matracot!

Táskarugós matracok 
most 25%-al 
olcsóbban!
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Egészségnap Feketehegyen

Merjünk életet menteni!

Veszélyes füstjelek

Látványos flashmobbal hívták fel a székesfehérváriak figyelmét az újraélesztés fontosságára hétfőn 
a belvárosban. A villámcsődületben több tucat fiatal vett részt. Általános és középiskolás diákok, ta-
náraik és a Fehérvár Enthroners csapatának játékosai felfújható tojáslabdák segítségével mutatták be 
az újraélesztés létfontosságú lépéseit. Az akció célja az volt, hogy minél többen tudjanak cselekedni a 
mentők megérkezéséig, merjenek közbelépni szükség esetén, és mentsenek életet!                             L. V.
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Így hangolódj a futásra!

A futás élménye nagy hajtóerő, de kezdőként jó, ha körültekintőek vagyunk, hiszen sok 
sérüléstől megóvhatjuk magunkat. A legtöbb kezdő futó gondolkozik azon, hogy elinduljon egy 
futóversenyen, hiszen a siker nagy motivációt adhat.

láTRányi VikTóRia

láTRányi VikTóRia, Wéhli Regős DóRaláTRányi VikTóRia

A mozgás felszabadít, jókedvre derít, segít 
kiüríteni a fejem. Ráadásul jó társaságba kerül 
az ember, hiszen ahogy elkezdesz futni, egyre 
több ismerősödről derül ki, hogy ő is szívesen 
jár kocogni, illetve egyre több új ismerősre 
teszel szert. Persze nem mindegy, hogy állunk 
neki teljesen kezdőként a futásnak! Ehhez 
kértünk tanácsokat Hirt Károlytól, az ARAK 
elnökétől. Reméljük, sikerül kedvet csinálni 
mindenkinek, így akár már a TESZ-futáshoz is 
csatlakozhatnak!

A legtöbb kezdő futó gondolkozik 
azon, hogy elinduljon egy futóver-
senyen, sikeres teljesítése pedig 
nagy lökést és motivációt ad. Persze 
fontosak az alapok, hogy aztán szép 
élményekkel gazdagodjunk. Bár a 
TESZ-futás időpontjáig már egy hét 
sincs hátra, így külön edzésbe kez-
deni már nem tudnak a vállalkozó 
kedvűek, de még így is van értelme 
elindulni, s kipróbálni magunkat. 
„A kezdő futók figyelmét mindenkép-
pen arra hívnám fel, hogy megfelelő 
futócipőben induljanak el! Tudni kell, 
hogy itt aszfalton kell futni, amihez a 
puha talpú cipő a megfelelő. Az utcai 
aszfaltos futásokhoz alkalmas cipők 
igen könnyűek, rugalmasak, kellően 
puhák, hogy jól csillapítsák a lábra 
ható becsapódások erejét.” – mondta 
el Hirt Károly. 

1988. óta minden évben május 31-én a dohányzásmentes 
világnappal hívják fel a figyelmet a cigaretta veszélyeire. A 
dohányzás világszerte évente hatmillió ember halálát okozza.  
A WHO szerint hatékony szabályozás hiányában ez a szám tovább 
emelkedhet. Ma a magyarok harmincnyolc százaléka dohányzik. 
Ezzel harmadik helyen állunk az európai átlagot tekintve.

„A dohányzásról leszokni borzasztóan nehéz, 
nehezebb, mint a kábítószerről. Viszont nem 
kötelező rászokni!” – fogalmazott Pásztor 
László, aki azt is elmondta, kiemelt feladata 
a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Főosztályának a dohányzás 
megelőzése. A dohányzás elutasítását meg 
kell tanítani – vallja a szakember. Tizenéves 
korban rendkívül nagy a kortárs nyomás, 
míg a szülői-tanári tekintély csökken.

Egészségnapra várják Feketehegy-Szárazrétre 
a fehérváriakat június 10-én, szombaton. A 
rendezvényt az önkormányzat és az Alternatíva 
Közhasznú Mozgássérült-egyesület közösen 
szervezi. Lesz lehetőség bőrgyógyászati, 
kardiológiai szűrővizsgálatra, állapotfelmé-
résre és dietetikai tanácsadásra, de interaktív 
előadások is helyet kapnak a programok között.

A rendezvény folytatása a hagyo-
mányos városrészi szűrővizsgá-
latoknak, amit az ott élők ingyen 
vehetnek igénybe, sőt nagy előnye, 
hogy itt előjegyzés sem szükséges 
a vizsgálatokon való részvételhez. 
Kilenc és tizenhárom óra között 
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rendezik a Vörösmarty Mihály 
Általános Iskola Farkasvermi úti 
Tagiskolájában az egészségnapot. 
„Újdonság, hogy ezúttal az Alternatíva 
Közhasznú Mozgássérült-egyesülettel 
közösen szervezzük az egészségnapot. 
Az akadálymentes intézmény erre 
kiválóan alkalmas. Szeretettel várjuk a 
városrészben lakókat, és azokat a moz-
gássérülteket, akik más helyszínekre 
nem tudnak könnyen eljutni. Székesfe-
hérvár, mint az Egészséges Városok ha-
zai és nemzetközi szervezetének tagja 
ezzel is képviseli a fenntarthatóságban 
és az egészséghez való esélyegyenlőség-
ben maghatározott célokat.” – mondta 
el lapunknak Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok.

A tapasztalatok szerint a hagyományos mód-
szerek nem segítenek, az érzelmek azonban 
bevésődnek. Ezért dolgozik a népegészségügy 
interaktív órákkal, és ezért mutatja be az úgy-
nevezett Bagós bábut. 
A Székesfehérváron indult érzékenyítő 
program első, interaktív óráját a Táncsics 
Mihály Általános Iskolában tartották hétfőn. A 
program folytatódik: „A Szabadművelődés Házá-
ban május 31-től június végéig előzetes jelentkezés 
alapján lehet menni rendkívüli osztályfőnöki órára, 
ahol mindent megtudhatnak a diákok.” – hívta fel a 
figyelmet Keresztury Lászlóné egészségfejlesz-
tő, a Humán Szolgáltató Intézet munkatársa. 
Kató Ernő tüdőgyógyász megkeresésünkre 
elmondta, hogy a tüdőgondozóban minden 
csütörtökön térítésmentes dohányzásleszoktatási 
programot tartanak 13 és 14 óra között, melyre a 
22 314 566-os telefonszámon lehet jelentkezni.

Egy jó cipő kiválasztása számos 
sérüléstől védheti meg a sportolót. 
Az sem mellékes, hogy ismerjük a 
határainkat, ne tűzzünk ki olyan 
célokat, amiket aztán nem tudunk 
teljesíteni! Ha például belevá-
gunk és kezdőként elindulunk a 
TESZ-futáson, akkor elégedjünk 
meg a táv teljesítésével! Figyeljünk 
az időjárásra, hiszen a nagy me-

legben gondoskodni kell a folya-
dékpótlásról. „Sok futó alulbecsüli 
a folyadékpótlás fontosságát. Nem 
isznak futás közben, pedig a dehidra-
táltság károsan hat a teljesítményre 
és az egészségre. Itt nem feltétlenül 
csak tiszta vízre gondolok, hiszen az 
elvesztett ásványi anyagok pótlásához 
sportitalra is szükség lesz.” – tette 
hozzá Hirt Károly. 

Bár a TESZ-futás rendezvényének 
kezdő időpontjára, a 17 óra utáni 
időszakra nem jellemző a tűző nap, 
de ha szükséges, védjük a fejünket 
is. Arra is érdemes odafigyelni, 
hogy kerüljük a túlzott tempót, 
ezzel sokat tehetünk a biztonságos, 
panaszmentes sportolásért! Ne 
akarjunk lépést tartani a tapasztal-
tabb futókkal, mert ez a későbbre 
tartalékolt energiát is felemészti, jó 
ha tartjuk a megszokott tempót, és 
fokozatosan gyorsítunk! Ha pedig 
kedvet kapunk a futáshoz, érdemes 
szakemberhez fordulni tanácsokért. 
Az ARAK szabadidő-szakosztályán 
belül működik futóklub. Hétfőn, 
szerdán 18 órától, szombaton 9 
órától Woth Klárát kereshetik a 
Bregyóban a részletekkel kapcso-
latban.
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Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat.  
A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal, 
hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron. 

Székesfehérvár, Szent Flórián körúti üzletünkbe

A pozícióban  

elérhető, pótlékokkal  

(kivéve a vasárnapi  

pótlék*) növelt  

legmagasabb  

havi bruttó fizetés:  

194.438 Ft  

(heti 25 órában)

Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
• megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
• a vevők kiszolgálása modern, vonalkódolvasóval ellátott   
 pénztárgéprendszerünk segítségével
• árufeltöltés
• különböző takarítási és tisztítási tevékenységek  
Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók 
 (heti 20, 25 vagy 30 órában)
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése 
• *vasárnapi pótlék a Munka törvénykönyve szerinti mértékben

karrier.aldi.hu

Bolti eladókat keresünk

Készen áll a sikerre?

Amennyiben  

hirdetésünk felkeltette 

érdeklődését, fényképes 

önéletrajzával és végzettségét 

igazoló dokumentumainak 

másolataival  

a karrier.aldi.hu weboldalon 

keresztül tud jelentkezni.

Jelentkezését  

köszönjük!

Egészségpiac a Jancsárkertben

A szűrővizsgálatokkal sok betegség megelőzhető

Az egészséges életmód alapja a tudatos étkezés

VakleR lajos

Az egészséges életmód jegyében rendezték meg a 
Jancsárkertben az immár hagyományos egészség- 
piacot. Az érdeklődőket ingyenes szűrővizsgálatok 
és igazi vásári hangulat fogadta.

A rendezvény célja, hogy a fehérváriak 
megismerjék az egészséges életmód 
alappilléreit, az egészséges élelmiszere-
ket, a gyógyfüvek jótékony hatásait, és 
felismerjék a mindennapi testmozgás 
fontosságát. Östör Annamária egész-
ségügyi és sporttanácsnok fontosnak 
tartja, hogy a fehérváriak egyre többen 
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csatlakozzanak a kezdeményezéshez: 
„A város egészségprogramjának vannak jól 
megszokott részei, ezek a térségi szűrővizs-
gálatok, egészségnapok, egészségfejlesztési 
események. Ez a mostani az egészséges 
táplálkozáshoz kapcsolódik, összevonva 
a piaccal, így még inkább tudatosabbak 
lehetnek a látogatók. Megtudhatják, hogy 
melyik áru mennyi kalóriát tartalmaz, 
milyen mennyiségeket együnk egy-egy 
adagból, ami szintén nagyon fontos, 
hiszen a minőség mellett a mennyiségre 
is figyelni kell. Igyekszünk minél több 
helyszínre eljutni, mert az egészségről nem 
lehet elégszer beszélni, s ha elérünk egy új 

csoportot, akkor már elmondhatjuk, hogy 
megérte!”
A termelői piacon a vásár keretében le-
hetőség nyílt arra is, hogy az árubemu-
tatók mellett a fogyasztók megvásárol-
ják azokat az élelmiszereket, melyek a 
mintegy ötven székesfehérvári és Fejér 
megyei őstermelő portékáit reprezen-
tálják. Schultz György a Jancsárkert 
vezetőjeként kötelességének érzi, hogy 
segítsék az egészséges életmóddal 
kapcsolatos rendezvényeket: „Az 
egészség alapja a helyes táplálkozás, ennek 
meghatározó súlya van. Ezt próbáljuk 
képviselni és a vásárlóknak továbbadni. 

De rá kell döbbennünk arra is, hogy nem 
elegendő egészségesen táplálkozni, hanem 
mozogni is kell. Egyszerű mozgásformákat 
választottunk ez alkalommal: egy városi 
kerékpártúrát, egy nordic walking túrát 
és meridiántornát, melyek egyszerűek és 
mindenki számára könnyen elsajátíthatók. 
A mostani vásáron a gyógynövényeké volt 
a főszerep, hiszen fontos kiegészítői az 
egészség megtartásának.”
A rendezvényen a résztvevők ingye-
nes, széleskörű egészségügyi szűrő-
vizsgálatokon illetve fogyókúrázókat 
és cukorbetegeket érintő konzultáció-
kon vehettek részt.

Bácskai geRgely

Megnyitott Fehérvár első vérplazmaadó-állomása

Szolnoky Miklós, a Biotest Hungaria Kft. ügyvezető igazgatója a megnyitón elmondta, azért 
van szükség a vérplazma adására, mert bizonyos gyógyszereket nem lehet szintetikus úton, a 
vegykonyhában előállítani

Hivatalosan is megnyílt az első székesfehérvári 
Plazmapont. A korszerű eszközökkel felszerelt 
egészségügyi központ a Jancsár közben kapott 
helyet.

A plazmaadás során nyert vérplaz-
mából többféle orvosságot állítanak 
elő, melyek általában igen súlyos, 
életveszélyes betegségek gyógyítá-
sára szolgálnak. Plazmából állítják 
elő a bárányhimlős betegek vagy a 
cytomegalovírus-fertőzöttek kezelé-
sére szolgáló gyógyszereket is.

A székesfehérvári Plazmapontban a 
plazmaadás egy rendkívül korszerű 
készülék segítségével történik, így 
az orvosi vizsgálattal együtt mind-
összesen egy órát vesz igénybe. 
Hasonlóan zajlik, mint a véradás, 
hiszen szintén szakaszosan vesznek 
vért egy vénából, melyből egy 
korszerű készülék elszeparálja a 
plazmát, a vörösvértesteket pedig 
visszajuttatja a donornak. A steril, 
egyszeri használatra alkalmas 
eszközökkel levett, legfeljebb 750 
milliliter plazmát gyógyszeralap-
anyag-gyártáshoz használják fel.
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Egy nap álmaid munkájával

Huszonkét székesfehérvári fiatal vágya vált valóra, s töltött el egy napot az álommunkahelyen

Őrsi Gábor a munkagépekhez vonzódik, ezért a Városgondnoksággal a Petőfi parkban töltötte a napot

Pázmándi Niki és Lendvai Balázs a múzeumban folyó munka után érdeklődött

Tóth Lajost a tévézés világa érdekelte

A szerkesztőségi élet korántsem olyan egy-
szerű, mint ahogy azt Lajos gondolta

láTRányi VikTóRia

Neked munka, nekem álom! – ez volt a 
szlogenje annak az országos akciónak, melynek 
részeként a megváltozott képességű emberek 
egy napot tölthettek el álmaik munkahelyén. 
Huszonkét székesfehérvári fiatal álma vált ezzel 
valóra. A program célja nem a munkaközvetítés, 
hanem a lehetőség egy személyes találkozásra, 
a kölcsönös tapasztalatszerzésre. A Katolikus 
Karitász úgy látja, hogy az integráció és befo-
gadás ügyét legjobban a személyes találkozá-
sok szolgálják. A vágyak pedig szerteágazóak. A 
program nemcsak a fiatalok, de a munkáltatók 
számára is élmény. Ezt saját bőrükön tapasztal-
ták meg a Fehérvár Médiacentrum munkatársai 
is, hiszen egy napot töltött el a televízió 
szerkesztőségében egy siket fiatalember. Tóth 
Lajos álma az volt ugyanis, hogy megismerje a 
szerkesztői, újságírói, műsorvezetői munkát.

Igyekezett szerkesztőségünk mara-
dandót adni, s mégis a végén úgy 
éreztük, mi sokkal többet kaptunk. 
Kedves Lajos, köszönjük, hogy 
velünk voltál egy napot! Nyitottab-
bá és elfogadóbbá tettél minket. 

Fo
tó

: n
zp

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar
Ké

p:
 K

ör
tv

él
ye

s T
iv

ad
ar

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Megtudtam azt is, hogy a siketek 
írásban sokkal jobban törekednek 
az egyszerűsítésre, más a nyelv-
használat. Évek óta ismerünk téged 
és a sorstársaidat, de erről eddig 
még sosem hallottam. Kellett egy 
kis idő, hogy rájöjjünk, lassan és 
tisztán kell beszélnünk hozzád, 
hiszen ez megkönnyíti a szájról 
olvasást. Vagy hogy célravezetőbb 
rövid mondatokban beszélni. 

Tóth Lajos jelnyelvi tolmáccsal 
érkezett szerkesztőségünkbe, aki 
folyamatosan segített a kommuni-
kációban, azonban bátran magunk-
hoz ragadtuk a kezdeményezést, 
és hamar rájöttünk arra, hogyan 

kommunikálhatunk újdonsült 
munkatársunkkal. 
„Különleges embereket és egy nagyon 
barátságos csapatot ismerhettem meg a 
Fehérvár Televízióban. Nagyon örülök, 
hogy eltölthettem egy napot itt. Kíván-
csi voltam arra, hogy a filmkészítés, 
a vágás, a szerkesztői munka vagy az 
interjúkészítés hogy működik, ezért is 
választottam a Médiacentrumot álom-
munkahelynek. Amikor megérkeztem, 

nagyon laza voltam, aztán amikor 
beültem a stúdióba, nagyon izgultam, 
nem is gondoltam, hogy ennyire feszült 
tudok lenni. Nehéz ez a munka, sokkal 
egyszerűbb dologra számítottam.” 
– összegezte a nap tapasztalatait 
Tóth Lajos, vagy ahogy a barátai 
nevezik, Lui. 
Azt is elárulta, hogy nem könnyű 
elhelyezkedni, neki már hat éve 
nincs munkája. Érettségivel ren-
delkezik, de a legtöbb helyen nem 
tudják foglalkoztatni. 

a konyhai munkában, az állat- és 
növénygondozásban, a televíziós 
szereplésben, az újságszerkesztés-
ben, a nyomdai munkában illetve 
az egészségügyben próbálta ki 
magát. A megváltozott munkaké-
pességűek között értelmi, látás- és 
hallássérültek valamint mozgá-
sukban akadályozottak egyaránt 
voltak. 
A munkáltatók örömmel, nyitottan 
csatlakoztak a kezdeményezéshez. 
„Képességeinket illetően nem vagyunk 
egyformák, de az emberi méltóság 
mindannyiunk számára ugyanazt jelen-
ti, és mindenkit egyformán megillet.” 
– mondta el Spányi Antal megyés 
püspök, karitászelnök a program 
tájékoztatóján. 
Nagy Lajosné egyházmegyei 
karitászigazgató azt is elmondta, 
hogy az Alba Caritas Hungarica 
Alapítvány számára nem volt új 
a feladat, hiszen a szervezet tíz 
éven át közvetítette a megváltozott 
munkaképességű embereket a nyílt 
munkaerőpiacra, jó eredmények-
kel. Így nagy örömmel csatlakoztak 
a mostani kezdeményezéshez is. 
A programban többen is részt 
vettek a székesfehérvári Szent 
Kristóf Ház gondozottjai közül. 
Magyar László intézményvezető 
úgy fogalmazott: mindennap rácso-

Az álomnapot Budapesten és 
mind a tizenkilenc megyében 
megszervezték. A cél, hogy 2017-
ben legalább kétszáz fogyatékos 
ember próbálhassa ki magát 
kétszáz különböző, a fogadásukra 
nyitott munkáltatónál. A jelent-
kező sérült emberek a számukra 
érdekes munkahelyen, munkakör-
ben töltik a napot, és megtapasz-
talják, hogy valójában milyen az 
az álommunka, amit elképzeltek 
maguknak. A sikeres találkozáso-
kat felkészített mentorok segítik a 
helyszíneken. 
Fejér megyében a Székesfehérvári 
Egyházmegyei Karitász munkáját 
támogató Alba Caritas Hungarica 
Alapítvány közreműködésével 
huszonkét fogyatékossággal élő 
embert tudtak tizennyolc munkál-
tatóhoz közvetíteni. Az álommun-
kák közt szerepelt a cukrász, az 
autó-, telefon- vagy éppen harisnya-
értékesítő, de akadt olyan is, aki 

dálkoznak arra, hogy gondozottjaik 
nagyon különleges képességekkel 
rendelkeznek, és részt kívánnak 
venni a társadalomban. A lényeg 
azon van, hogy ezt mennyire hagy-
ják.
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Örökségvédelmi konferencia a bazilika megmentéséért

A Szent István-székesegyház nemcsak Székesfehérvár, hanem az ország egyik legfontosabb 
épülete. A következő lépés a belső tér felújítása

Wéhli Regős DóRa

A Szent István-székesegyház műemléki 
kutatásáról és helyreállításáról értekeztek 
örökségvédelemmel foglalkozó szakemberek 
Székesfehérváron. A bazilika restaurálása 2014 
óta kiemelt feladat nemcsak a város, de az 
ország számára is. 

Örökségvédelmi szakügyintézők 
kaptak meghívást arra a konferen-

A kereszténység erejéről

Június elsején, csütörtökön este 
hat órakor Miben áll a keresz-
tyénség ereje? címmel hittudo-
mányi párbeszéd kezdődik a 
Vörösmarty Színház aulájában. 
A római katolikus, a reformá-
tus és az evangélikus teológu-
sok közreműködésével megva-
lósuló rendezvény a reformáció 
emlékévéhez kapcsolódik. 
A beszélgetésben Nagypál 
Szabolcs római katolikus, 
Kodácsy Tamás református 
valamint Béres Tamás evangé-
likus teológusok vesznek részt, 
a rendezvényt Cser-Palkovics 
András polgármester köszönti. 
A jubileumhoz kapcsolódó 
programra a belépés ingyenes, 
felekezettől függetlenül minden 
érdeklődőt szeretettel várnak!

Zene a Püspöki palota 
kertjében

Zeneiskolás diákok adnak 
koncertet június másodikán, 
pénteken este hatkor a Püspöki 
palota megújult kertjében. A 
zenei est a június másodika és 
ötödike között megrendezendő 
Pünkösdi Virágálom program 
része. A Püspökkerti koncert 
című esten a Hermann László 
Zeneiskola növendékei adnak 
hangversenyt. A koncerten Ko-
dály Zoltán, Gárdonyi Zoltán, 
Bach, Telemann és más zene-
szerzők művei csendülnek fel, 
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Pünkösdi
virágálom

2017. június 2-5.
VIRÁGKOMPOZÍCIÓK

A BELVÁROS TÖBB PONTJÁN
szavazatával ajándékcsomagot nyerhet!

„KISINASOK VERSENYE” 
látványépítés diákcsapatokkal szombaton a Fő utcán

VIRÁGKÖTÉS ÉS ÁRVERÉS
a bevétel a Herosz Fehérvári Állatotthonát segíti

CSALÁDI PROGRAMOK, GYEREKMŰSOROK
a Mátyás király-emlékműnél

PÜNKÖSDI KONCERT PÉNTEKEN A PÜSPÖKI 
PALOTA KERTJÉBEN, SZOMBATON A CISZTERCI 

NAGYBOLDOGASSZONY-TEMPLOMBAN

NYUGALOMSZIGET A VARKOCS-SZOBORNÁL
ehető és gyógyvirágok, kézműves foglalkozások

PÜNKÖSDI KÉZMŰVES VÁSÁR MINDEN NAP
10.00-18.00 ÓRÁIG A VÁROSHÁZ TÉREN

A bővebb programot és a szavazólapot keresse kiadványainkban, valamint az alábbi elérhetőségeken!
www.szekesfehervar.hu · facebook.com/fehervariprogram

ciára, amelyen a Szent István-szé-
kesegyház műemléki kutatásait és 
helyreállításának menetét vitatták 
meg. A bazilika felújítása azután 
kezdődött, hogy 2014. július 2-án 
kiderült: a templom szétnyíló te-
tőszerkezete azonnali beavatkozást 
igényel. 
Amikor a székesegyház megrop-
pant és veszélybe került, láttuk az 
aggodalmat, ami azt mutatta, hogy 

a fehérváriak szeretik ezt a 
templomot – mondta Spá-
nyi Antal megyés püspök. A 
kormányzatnak és a város ön-
kormányzatának köszönhetően 
a segítség azonnal érkezett, és 
megújult a külső tér. A resta-
urátorok most azt kutatják és 
próbálják meghatározni, hogy 
mit és milyen ütemben, milyen 
technológiával kell elvégezni a 
templom belső terében. 
Spányi Antal elmondta: a leg-
fontosabb most a feladatokat 
meghatározni, és kijelölni az 
időpontot, hogy mikor kez-
dődhet a székesegyház belső 
felújítása. Ehhez azonban meg 
kell találni a forrást is. 
Cser-Palkovics András la-
punknak elmondta, hogy az 
önkormányzat hozzá szeretne 
járulni a munkálatokhoz, ezért 
a bazilika előtti tér hamarosan 
megszépül. A munka az Arany 
János utca teljes felújításával 
kezdődik. 
A konferencia résztvevői meg-
ismerkedhettek a projekt jogi 
és szervezési feltételeivel, az 
épület történetével, a kutatás 
szakmai tapasztalataival és a 
négy különböző restaurátori 
szakág kutatásának eredmé-
nyeivel.

Pünkösdi programok
zongorán közreműködik Vasvá-
ri Tamás művésztanár. Az estre 
ingyenes a belépés. Szeretettel 
várják a zenebarátokat!

Zenés, gitáros pünkösdi 
dicsőítés

Június harmadikán, szombaton 
az este hétkor kezdődő misét 
követően zenés, gitáros dicsőí-
tő estet hirdetett az Öreghegyi 
plébánia. Az imával, énekkel 
kísért alkalomra mindenkit 
szeretettel várnak. A dicsőítés 
nyolckor kezdődik.

Egyházmegyei nap a csa-
ládokért

Június ötödikén, pünkösd-
hétfőn kerül megrendezésre 
a Bregyó Közi Ifjúsági Szaba-
didőközpontban a 12. Egy-
házmegyei nap. A találkozó 
délelőtt kilenctől délután 
négyig tart. Ebben az évben 
is szeretettel hívják a keresz-
tény családokat a találkozóra, 
ahol a gyermekjátékok mellett 
minden korosztálynak színvo-
nalas lelki-szellemi programot 
kínálnak. A találkozó kilenc 
órakor kezdődik a gyüleke-
zővel. Tíz órakor kezdődik a 
koncelebrált püspöki szentmi-
se. Fél tizenkettőkor kezdőd-
nek a fakultatív programok. A 
találkozó a fél négykor kezdő-
dő közös szentségimádással ér 
véget. 



14 2017. június 1.FehérVár Programajánló

Könyvhét és patikanap
Programok június 2-től 11-ig

szaBó peTRa

Június 2.

Pünkösdi Virágálom
Székesfehérváron mára már 
hagyomány, hogy pünkösd ide-
jén virágba borul a belváros. Az 
érdeklődőket egészen június 5-ig 
várják a különféle virágkompo-
zíciók.

Hangverseny és mesebemutató 
Borlói Rudolf tiszteletére
17 óra, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Borlói Rudolf 1967 és 1987 között 
volt a jelenlegi Hermann László 
Zeneiskola igazgatója. Az idei 
évben tölti be kilencvenedik évét. 
Ennek alkalmából köszöntik a 
zeneszerzőt.

13. Európai Dísznövény és Kertmű-
vészeti Napok
14 óra, Fehérvárcsurgó, Káro-
lyi-kastély
Az érdeklődők mindent megta-
lálhatnak, ami a kertészkedéssel 
kapcsolatos. Az általános és 
különleges virágok, kiegészítők, 
dekorációk mellett kiállítással és 
előadással is várják a látogatókat. 
A program szombaton és vasárnap 
is folytatódik.

Püspökkerti koncert
18 óra, Püspöki palota kertje
A Hermann László Zeneiskola 
növendékeinek hangversenye a 
Püspöki palota megújult kertjében.

Június 3.
Sakkiskola
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
Várják a jelentkezését minden 
olyan gyermeknek, aki a logikáját, 
memóriáját, koordinációs készsé-
gét és csapatszellemét fejleszteni 
szeretné.

Hűsítő kultúra
14 óra, találkozó a Skála mögötti 
parkolóban
Buszos kirándulás Gorsiumba és 
a Károlyi-kastélyba Fehérvárcsur-
góra.

Június 4.
Romantikus vártúra
10 óra, találkozó az Országalmánál
Kisvonatos látogatás a Bory-várba.

Június 5.
Herbarius túra
9 óra, Velence
Találkozó a Bence-hegyen lévő 
kilátó parkolójában. Megközelítés 
egyénileg, autóval lehetséges. Túra-
vezető: Lencsés Rita gyógynövény-
szakértő. A résztvevők gyűjthetnek 
csalánt, pásztortáskát, kakukkfü-
vet, apróbojtorjánt, mezei zsályát, 
gólyaorrfüvet, bodzavirágot.

Romantikus vártúra
10 óra, találkozó az Országalmánál
Kisvonatos látogatás a Bory-várba.

A Barátság mozi műsora
Kincsem
Június 10. 16 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Brazilok
Június 2. 18 óra
Magyar vígjáték.

Ignác
Június 2. 20 óra
Fülöp-szigeteki-spanyol törté-
nelmi dráma.

Ricsi, a gólya
Június 3. 16 óra
Magyarul beszélő luxembur-
gi-belga-német-norvég családi 
animációs film.

Az utolsó család
Június 3. 18 óra, június 6. 20 
óra
Magyarul beszélő lengyel élet-
rajzi dráma.

A sóher
Június 3. 20.15, június 9. 20 óra
Magyarul beszélő francia 
vígjáték.

Csak még egyszer előre!
Június 6. 18 óra
Magyar háborús film. 

Gemenc – az árterek világa
Június 8. 18 óra
Magyar természetfilm.

Az óra
Június 8. 20 óra

Vademberek hajszája
Június 9. és 10. 18 óra
Magyarul beszélő új-zélandi 
vígjáték.

Jupiter holdja
Június 10. 20 óra
Magyar filmdráma.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Június 6.
Ázsia képeslapokon
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Sárosi István kiállítása.

Az étkezés ártalmasságáról
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Olvasóterem
Parti Nagy Lajos hosszúprózája Mé-
száros Máté előadásában. Rendező: 
Znamenák István.

Június 7.
XIV. Országos Patikanap
14 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Program:
14 óra: Interaktív tárlatvezetés a Feke-
te Sas Patikamúzeumban (Fő utca 5.)
15.30: Patikaszer – fűszer – növényi 
gyógyszer – egykori patikai fűszerek 
igazolt gyógyhatásai. Előadó: Pluhár 
Zsuzsanna. A belépés ingyenes!

Június 8.
Dumbledore’s Army-koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszest.

Június 9.
Érintések, érzelmek, lélekhangok
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház

Szatzkerné Piroska festmény- 
és kerámiakiállítása. A tárlat 
július 9-ig tekinthető meg, hét-
köznapokon 16-tól 20 óráig.

Helló, nyár!
18 óra, Zichy liget
A székesfehérvári diákok 
először vehetnek részt közös 
tanévzáró mulatságon. Sztár-
fellépők, kiváló programok és 
jókedv vár minden megfáradt 
általános és középiskolás ifjon-
cot.

Big Time-koncert
20 óra, Öreghegyi Közösségi 
Ház

Június 10.
III. Borsófesztivál
10 óra, Feketehegy-szárazréti 
Közösségi Központ
A jelentkezők bármit süthetnek 
és főzhetnek borsóból. Nevezési 
díj nincs. Az első három helye-
zettet és a közönség választott-
ját a zsűri különdíjban részesíti. 
Jelentkezni június 5-ig lehet a 
20 321 8998-as telefonszámon 
és a selyembokor@gmail.com 
e-mail-címen.
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:40 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:40 Bajnokok városa 

– ismétlés 
11:05 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Szigeti	Máté

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés 

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

Szilvia.	Vendég:	
Raduka Gyöngyi

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Köztér – közéleti magazin
19:55 Turisztikai magazin
20:25 Hírek – ismétlés 
20:30	 Dr.	Regős	Ferenc:	Salla,	

a római kori regionális 
központ –  Tudományos 
esték –  6. rész

20:55 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Köztér – ismétlés 
22:55 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése 

Kiemelt ajánlatunk: június 4. 21:00 Zalaegerszeg – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

2017. 6. 3. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlés

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Fischer Imre

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlése

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Krepsz Gyöngyi

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán Vendég: 
Bérces Viktor

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Bajzát Krisztián

14:05 Az eperfa alatt – emlékezés 
Arany Jánosra

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Lorászkó Gábor

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:40 Csíkország szelei – 

összefoglaló az V. 
Csíki	Versünnepről	

16:30 Csíki kicsik versei – 
összefoglaló az V. Csíki 
Versünnep V-VI. osztályos 
tanulóinak	versenyéről

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Kovács Antal

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –  

gazdasági magazin
19:50 Verdi – életrajzi 

sorozat 1. rész
22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 6. 4. VASárnAp 2017. 6. 5. Hétfő 2017. 6. 6. Kedd 2017. 6. 7. SZerdA 2017. 6. 8. CSüTörTöK 2017. 6. 9. pénTeK

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:	Schéda	Szilvia.	

Vendég: Kovács Antal
10:45 Üzleti Negyed – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések  

ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég: Fischer Imre
11:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég: Krepsz Gyöngyi
12:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:00 Mits Jazz Band 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán	

Vendég: Bérces Viktor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:40 Csíki versek az Arany-

emlékévben 1. rész - 
összefoglaló a VII-VIII. 
osztályos tanulók és a 
líceumosok	versenyéről

16:40 Csíki versek az Arany-
emlékévben 2. rész - 
összefoglaló a VII-VIII. 
osztályos tanulók és a 
líceumosok	versenyéről

17:40 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Sinka	Judit
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Verdi – életrajzi 

sorozat 2. rész
21:00 Zalaegerszeg – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:50 Üzleti negyed – 

gazdasági magazin
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:50 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Sinka	Judit

17:00 Üzleti negyed – ismétlés 
17:25 Köztér – ismétlés
17:55 Napi színes 
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Deli Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Hírek
19:05 Csíki versek az Arany-

emlékévben 1. rész
 Összefoglaló a VII-VIII. 

osztályos tanulók és a 
líceumosok	versenyéről

20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Csíki versek az Arany-

emlékévben 2. rész
 Összefoglaló a VII-VIII. 

osztályos tanulók és a 
líceumosok	versenyéről

21:15 Az eperfa alatt – 
emlékezés Arany Jánosra

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

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

07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

10:00 Hírek – ismétlés
10:05 A tánc világnapja
11:30 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Deli Zoltán

17:00 A Fehérvár TV 
archívumából

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

Szilvia.	Vendégek:	
Klupács Péter és 
Mészáros Zoltán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Paletta – kulturális 

magazin 
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15	 Seuso	–	Rejtélyek	

nyomában – 5. rész
21:35 Marx Mária: Miért nincs 

göcseji népviselet? 
–  Tudományos 
esték – 5. rész

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:40 Paletta – ismétlés 
11:05 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	
Klupács Péter és 
Mészáros Zoltán

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

Molnár Diána. Vendég: 
Simon	Alexandra

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Kéklámpások – 

magazinműsor
            Benne: Honvéd7 –  

honvédelmi magazin
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Portrék a Királykúton 

– Vendég: Tornyai 
Gábor öreghegyi római 
katolikus plébános

21:15 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

22:35 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

23:15 Képes hírek

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:40 Kéklámpások – ismétlés 
11:05 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szűcs-
Molnár Diána. Vendég: 
Simon	Alexandra

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

Zoltán. Vendég: 
Szigeti	Máté

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:10 Hírek – ismétlés 
20:15 Fehérvár köszönti 

katonáit – Gálaest 
közvetítése	felvételről	a	
Vörösmarty	Színházból

22:35 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:15 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

88. Ünnepi Könyvhét és 16. Gyermekkönyvnapok
Június 6.:
8 óra: Helka-trilógia: A Balaton legendája 
újraéled – Nyulász Péter író könyvbemutató-
ja (Tolnai utcai könyvtár)
10 óra: Mi az, ami Zsubatta? – interaktív 
verses foglalkozás, vendég Nyulász Péter író 
(Mészöly Géza utcai könyvtár)
18 óra: Az étkezés ártalmasságáról – Parti 
Nagy Lajos műve Mészáros Máté elő-  
adásában (Vörösmarty Mihály Könyvtár, 
Olvasóterem)

Június 7.:
10 óra: Kuflik minden mennyiségben – 
Kautzky-Dániel András könyvbemutatója és 
játékos foglalkozása gyerekeknek (Széna téri 
könyvtár)
10 óra: Könyves kalandok – író-olvasó 
találkozó gyerekeknek, vendég: Kertész Erzsi 
írónő (Aranybulla Könyvtár)
15 óra: Grafológia – W. Barna Erika kézírás-
kutató bemutatja A kézírás teremtő hatalma 
című könyvét. (Pedagógiai Szakkönyvtár)
16 óra: Könyvhetek Székesfehérváron – fotó-
kiállítás a Vörösmarty Mihály Könyvtár Fejér 
megyei gyűjteményéből (Vörösmarty Mihály 
Könyvtár, Helyismeret)
17 óra: Hajnali láz, a könyv és a film – Gár-
dos Péter filmrendező-íróval Gellén-Miklós 
Gábor költő, tanár beszélget (Zsolt utcai 
könyvtár)

Június 8.:
18 óra: Tisztuló égbolt – Prax Levente novel-
láskötetének bemutatója (Csongor és Tünde 
irodalmi kávézó)
18.30: A fény kertésze – Janusz Ireneusz 

Wójcik Vár-díjas lengyel költő versesköteté-
nek bemutatója (Csongor és Tünde irodalmi 
kávézó)

Június 9.:
Városház téri programok:
15 óra: A három tündér; A süket király – a 
Szabad Színház Prikulics csoportjának elő- 
adásai (színpad)
15 óra: Papp Dóra Tükörlelkek című köny-
vének első és második részét, Hajdú-Antal 
Zsuzsanna pedig Léggömbök című könyvét 
dedikálja (Talentum Könyves és Kereskedő 
Kft. standja)
15 óra: Miből olvas a muzeológus? – talál-
kozás múzeumi szakemberekkel és (mű)tár-
gyakkal (Szent István Király Múzeum sátra)
15 óra: Lőrinczy Attila dedikálja Minden em-
lék teher, Rakodópart alsó kövén című köny-
veit (Tarsoly Ifjúságért Egyesület standja)
15.30: Vers mindenkinek – megzenésített 
versek versünnepes fiatalokkal. (színpad)
16 óra: Megnyitó és a Vajda János-díj átadója. 
(színpad)
16 óra: Pallag Zoltán beszélget Peer Krisztián 
költővel újonnan megjelent, 42 című köteté-
ről (M7 Könyvház Kft.–Study Könyvesbolt 
standja)
16 óra: Lőrinczné Bencze Edit dedikálja 
Horvátország a függetlenség kikiáltásától az 
uniós csatlakozásig című könyvét (Tarsoly 
Ifjúságért Egyesület standja)
16.30: L. Simon László dedikálja Körbejárni 
a hazát című kötetét (Líra Vajda János Köny-
vesbolt sátra)
17 óra: Saitos Lajos dedikálja Hajnali órán című 
kötetét (Líra Vajda János Könyvesbolt sátra)

17 óra: Rácz Zsuzsával, az Állítsátok meg 
Terézanyut! és a Nesze Neked Terézanyu! 
című könyv írójával Kocsis Noémi újságíró 
beszélget, ezt követően a szerző dedikálja 
köteteit (színpad)
17 óra: Képregényrajzolás Fekete Dániellel, a 
Széles mosoly című képregénysorozat szerző-
jével (Comicsmania Kiadó standja)
17 óra: Animációsfilm-vetítés, majd beszél-
getés a filmről és az animációs filmek készí-
téséről. Síkbáb készítése újrahasznosítható 
anyagokból, az elkészült figurákkal egy rövid, 
közös animációs snitt forgatása (előadósátor).

Június 10.
Városház téri programok:
10 óra: Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk – 
a Lóca Együttes gyerekkoncertje (színpad)
10 óra: Miből olvas a muzeológus? – találko-
zás múzeumi szakemberekkel és (mű)tár-
gyakkal (Szent István király Múzeum sátra)
10 óra: Kettőskereszt – Balajthy Ferenc versei 
(előadósátor)
10 óra: Óvári Edit dedikálja Léleklibikóka című 
könyvét (Vörösmarty Mihály Könyvtár sátra)
10.30: Törzsök Tiborné Steiner Gyöngyi dedi-
kálja Tanyasi világ című könyvét (Vörösmarty 
Mihály Könyvtár sátra)
11 óra: Zilahy Ágnes dedikál (Vörösmarty 
Mihály Könyvtár sátra)
11 óra: Szabó Tünde dedikálja Balla Adri-
enn-sorozatát: Az alibi, Dopping, A hacker, 
Gázolás (Talentum Könyves és Kereskedő 
Kft. standja)
11 óra: Szalai Károly dedikálja Fehérvár 1914. 
című könyvét (Tarsoly Ifjúságért Egyesület 
standja)

11 óra: Falakon kívül – P. Maklári Éva saját 
grafikáival illusztrált vers- és novellaköteté-
nek bemutatója (előadósátor)
11.30: A Maszk Bábszínház előadása és mű-
soros vetélkedő az Arany János-emlékévhez 
kapcsolódóan (színpad)
13 óra: Csató József dedikálja Égi ösvénye-
ken, Miénk a határ című könyvét (Tarsoly 
Ifjúságért Egyesület standja)
14 óra: A Kodolányi János Főiskola Művészeti 
Tanszéke diákjainak műsora: Lakatos Zsolt–
Hász Eszter zongoraduója (színpad)
14 óra: A Podmaniczkyak és Aszód – 
Asztalos István (Asztalos Tamás, Lukácsy 
József, Varga Ilona) könyvbemutatója 
(előadósátor)
15 óra: Gloria Victis: 1956 Székesfehérváron 
és Fejér megyében. A Vörösmarty Mihály 
Könyvtár kiadványát bemutatják a könyvtár 
munkatársai, az alkotók: Bognár Zsuzsa és 
Farkas Edit (Vörösmarty Mihály Könyvtár 
sátra).
15 óra: Saitos Lajos: Hajnali órán. 70 haiku – 
Napkút Kiadó (előadósátor)
15.30: Recycle – a Cimbaliband koncertje 
(színpad)
15.30: Egyedüli reményem – Káliz Sajtos 
József könyvét bemutatja Bakonyi István iro-
dalomtörténész, a délutáni órákban dedikálás 
(előadósátor)
16 óra: Velencei Rita dedikálja Gwendolyn – 
Manor House titka című könyvét (Vörösmar-
ty Mihály Könyvtár sátra)
16 óra: Osvald Ajna dedikálja Aura II. című 
könyvét (Vörösmarty Mihály Könyvtár sátra)
17.15: Kuruttyoló Békakirály – a Veronaki 
Trió gyerekkoncertje (színpad)
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Bácskai geRgely

Programozás, játék, sport

Az iskolán és a táborokon kívül népszerű versenyeket is szerveznek: Fehérváron a Telekiben 
rendezték a Nagy digitális kaland című versenyt, melyen a digitális világgal, a logikus, 
algoritmikus gondolkodással és az internetbiztonsággal kapcsolatos izgalmas küldetést online 
teljesítette mintegy százhúsz kisdiák

Közeledik a nyári szünet, ami a legtöbb szülő számára nem kis kihívással jár. Az egyre nagyobb 
kínálat mellett sem egyszerű feladat olyan tábort találni, ahol a gyerekek nemcsak eltöltik az időt, 
de hasznosan teszik azt. Ahol a mindennapos élmények mellett érdekes és izgalmas új tudással 
gazdagodhatnak. Ebben segít a Logiscool Élményalapú Programozóiskola, mely tematikus táboro-
kat is szervez.
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Idén első alkalommal lesz 
arra lehetőség Fehérváron, 
hogy a Csónakázó-tó partján 
kellemes környezetben, közel 
a strandhoz és a Koronás 
Parkhoz a gyerekek játékos 
formában komoly dolgokat 
tanulhassanak.
A Logiscool egyhetes nyári 
táboraiban lelkes egyetemis-
ta oktatók koordinálásával 

a diákok elkészíthetik első 
saját számítógépes játékukat, 
applikációjukat, különböző 
robotokat programozhatnak, 
Minecraft-világot építhetnek 
vagy megismerkedhetnek a vi-
deóvágás és a honlapkészítés 
alapjaival. A félnapos tema-
tikus programok mellett sok 
élmény, sport és játék várja a 
6-18 éves táborozókat.
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Bácskai geRgely

Nobel-díjas tudósoknak ad elő a fehérvári diák

Molnár Áron dőlésérzékelő szenzorát ipari és orvosi robotokban alkalmazhatnák

A Hold pályáját is sikerült kimutatnia Molnár 
Áronnak, a Széchenyi most érettségiző diákjá-
nak azzal az új fajta dőlésérzékelő szenzorral, 
mellyel első díjat nyert a 26. Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen.

Az új típusú ferrofluidos dőlésérzé-
kelő szenzort az idei Nobel-díj átadá-
sát megelőző diákköri konferencián, 
Stockholmban is bemutatja, ahol 
a szerkezetről Nobel-díjas tudósok 
előtt kell prezentálnia. „A dőlésérzéke-
lő szenzor lényege, hogy a vízszinteshez 
vagy az adott referenciához mérten meg-
mutatja azt, hogy mi az a mérték, amivel 
kitéríthető az egyensúlyi állapotából 
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 Autócentrum Szabó - Ahol az autó is a családhoz tartozik!
Öt márka egy helyen

Az Autócentrum Szabó exkluzív székesfehérvári 
márkakereskedése immár 5 autómárka (Fiat, Fiat 
Professional, Abarth, Suzuki és Honda) teljes 
személy- és haszongépjármű értékesítőjeként, 
valamint márkaszervizeként várja az ügyfeleket. 
A régió egyik legnagyobb gépjármű választékát 
kínálják, emellett pedig Székesfehérvár egyetlen 
hivatalos Fiat személygépjármű értékesítőjeként 
vannak jelen. Széles kínálatukban biztosan 
mindenki megtalálja a számára vagy vállalkozása 
számára leginkább megfelelő gépjárművet.

Az 1993-ban alakult Autócentrum 
Szabó Kft. egy családi kisvállalko-
zásként indult, mely szorgalmas 
munkával és az ügyfelekre való 
maximális odafigyeléssel, az autóipar-
ban eltöltött több mint 24 év alatt, 
az egyik piacvezető autókereskedővé 
nőtte ki magát. A cég vezetése méltán 

lehet büszke arra, hogy mostanra 10 
autómárkával (Ford, Fiat, Fiat Profes-
sional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo, 
Renault, Dacia, Suzuki, Honda), 3 te-
lephelyen (Székesfehérvár, Érd, Ercsi) 
foglakoznak gépjármű értékesítéssel 
és szervizeléssel.
„Cégünk hitvallása miszerint „Az autó is a 
családhoz tartozik!” kifejezi, hogy minden 
szolgáltatásunkat, a magas minőség és a 
szakértelem mellett, a kiemelkedő odafi-
gyelés és ügyfél centrikusság jellemzi” - 
mondja Bohon Ákos a székesfehérvári 
telephely vezetője. “Folyamatos kedvez-
ményekkel, egyedi, személyre szabott aján-
latokkal várunk minden hozzánk betérő 
kedves érdeklődőt. Célunk, hogy minden 
ügyfelünk elégedetten távozzon tőlünk és 
mindig szívesen térjen vissza hozzánk!”

Akkor is érdemes az Autócentrum 
Szabót választani, ha nem új autó 
vásárlását tervezzük, hanem meglévő 
autónkat vinnénk szervizbe. A cég 
márkaszervizeiben ugyanis magasan 
képzett szakemberekkel, professzio-
nális eszközökkel és a legmodernebb 
gyári technikával végzik a gépkocsik 
szervizelését, javítását. Az összes 
szükséges célszerszámmal, diagnosz-

tikai műszerrel és hatalmas gyári, 
valamint utángyártott alkatrész rak-
tárkészlettel rendelkeznek, így rövid 
határidővel tudják elvégezni a gépjár-
művek karbantartását és javítását.
„A kedvező szerviz árakat fix áras szerviz-
csomagokkal és a korosodó autókra igény-
be vehető Szerviz Plusz+ Programunkkal 
biztosítjuk. Így kiszámítható költségekkel 
és kedvező árral várjuk ügyfeleinket. 
Nálunk így biztosan nem éri kellemetlen 
meglepetés mikor megkapja a szervizszám-
lát.”- mondja Ákos. “Ráadásul a hosszabb 
időt igénybevevő szervizelések idejére, 
díjmentes szerviz csereautót tudunk 
biztosítani, ami igazán egyedi és exkluzív 
szolgáltatásnak minősül a piacon.” - teszi 
hozzá.
Akkor is kiváló választás az Autócent-
rum Szabó, ha műszaki vizsgáztatás-
ról van szó, hiszen márkafüggetlenül, 
piacvezető áron, akár 1 óra alatt 
elvégzik gépjárműve műszaki vizsgáz-
tatását, melyet a kényelmes, wifi-vel 
ellátott ügyfélváróban a helyszínen 
megvárhat.

AUTÓCENTRUM SZABÓ KFT. - SZÉKESFEHÉRVÁR
H-8000 Székesfehérvár, Szent Flórián körút 7. 
Telefon: +36 (22) 200 500 
www.autocentrumszabo.hu

a szerkezet. Használnak dőlésérzékelő 
szenzorokat ipari és orvosi robotokban 
is. Az általam kifejlesztett szenzorok-
nak is az egyik potenciális alkalmazási 
területe az ipari és az orvosi robotok 
lesznek.” – magyarázta el a szerkezet 
lényegét Molnár Áron.
A dőlésérzékelő szenzort hama-
rosan szabadalmaztatják, majd 
elkezdődhet a gyártása. Együtt-
működnek egy fehérvári céggel, a 
Galaktikával, akik sokat segítenek 
a marketingben és a kapcsolatépí-
tésben. „Néhány start-up innovátor 
pályázatra is be fogom majd nevezni, 
és egy-két hónapon belül elkezdjük 
kidolgozni a prototípust.” – árulta el 
terveit a széchenyis diák.

Hamarosan kezdődnek a Liget sori munkálatok

A Koronás Park és a szálloda megépülése, a Csónakázó-tó felújítása és a sétány kialakítása 
után a városrész rehabilitációja a Liget sor felújításával lesz teljes
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lászló-Takács kRiszTina

Mint arról lapunkban már beszámoltunk, nagy-
szabású felújítás kezdődik a Liget soron. Június 
hatodikától fokozott óvatossággal közlekedjünk 
a környéken!

Közel hétszázmilliós útfelújítás kez-
dődik június 6-án a csapadékcsa-
torna, a víz- és szennyvízvezetékek 
cseréjével. Új közvilágítás is épül a 
teljes út- és járdafelújítás mellett.
A kivitelezés kétszáz méteres sza-
kaszonként történik majd. Reggel 
héttől este ötig-hatig dolgoznak a 
szakemberek, hétvégén jórészt szom-
baton, de ha szükséges, vasárnap 
is lesz munkavégzés. Éjszaka nem 
fogják zavarni a pihenni vágyókat.
Három szakaszra osztották a 
felújítást, a kivitelezés egy évet vesz 

igénybe. Komoly munka vár a szak-
emberekre – tudtuk meg a kivitele-
zőtől – ugyanis az út gyakorlatilag 
lápra épült, ezért egy méter mélyen 
ki kell szedni. Lesznek lezárások, 
de amikor csak lehetséges, egy-
egy sávon használhatják majd az 
utat a lakók. A Szedres dűlőben 
a garázssor után lesz a kivitelező 
telephelye, ahol probléma, kérdés 
esetén mindig találnak majd valakit 
a lakók.
A kukásautók be tudnak menni a 
munkaterületre, ha pedig szük-
séges egy-egy munkafázisban, 
a kivitelező kiviszi az autóig a 
kukákat. A tűzoltók és a mentők is 
be tudnak majd hajtani. A járdák 
járhatók lesznek, és a közüzemi 
szolgáltatásokban sem lesz korlá-
tozás.
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„A határok átlépéséhez bizalom kell!”

Zemlényi Eszter operaénekesnő

A Zemlényi család

Pünkösdi virágálom több mint húsz éve

lászló-Takács kRiszTina

Zemlényi Eszterrel egy belvárosi kávézóban 
találkoztunk. Egy kottát tanulmányozott, 
amikor odaléptem hozzá. Kiderült, hogy nem 
a várakozás unalmas percei miatt vetette bele 
magát a hangjegyek tengerébe, hanem mert 
mindig van mire készülnie. Naptára tele van a 
következő hónapok fellépéseivel, képzéseivel, 
tanítványaival. Ez az a három pillér, amelyen 
az alig harminc éves fehérvári operaénekesnő 
áll – az eredményei, sikerei alapján egyre sta-
bilabban. Leginkább arra voltam kíváncsi, hogy 
mi az, ami számára az egyensúlyt jelenti.

Az előző évek nyarai a kurzusok-
ról szóltak, a fellépések mellett az 
önképzésről. Idén is tervben van 
néhány hasonló program, de úgy 
alakítottam, hogy legyen egy kis 
időm pihenni is. A következő hóna-
pok elég szorosak lesznek. Előttem 
áll több koncert és verseny,  illetve 
Bach 51-es kantátáját énekelem a 
Zemplén Feszten, ami szintén szép 
feladat.
Végeztél már a Zeneakadémián?
Többször is! A mi évfolyamunk 
volt az utolsó, akiket még enged-
tek főiskolai szakra felvenni, itt 
végeztem magánénektanár és 
ének-kamaraművész szakon. Ezt 
folytattam egy kétéves mesterkép-
zéssel ugyanitt: Halmai Katalinnál 
végeztem oratórium-dal szakon, 
és most fejezem be az újabb tanári 
diplomámat, amellyel már konzer-
vatóriumban is taníthatok.
Mennyire volt tudatos a pályaválasz-
tásod?
Nem nevezném tudatosnak, inkább 
döntések útján jutottam erre az 
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útra. Talán az első diplomám utáni 
évben, 2011-ben döntöttem úgy, 
hogy az ének nemcsak a tanítás 
szintjén, hanem előadóként is a 
hivatásom lesz.
Speciális, ugyanakkor a világ legtermé-
szetesebb helyzetében vagy, hiszen a 
hangod a hangszered. Mit kell ahhoz, 
hogy az ember ki tudja bontakoztatni a 
tehetségét?
Az önismeret nagyon fontos, de 
csupán azért, mert ezáltal ismer-
hetek rá arra, hogy képes vagyok 

a határaimon túllépni. A határok 
feszegetéséhez viszont már inkább 
önbizalom kell. Bízni abban, hogy 
képes leszek rá.
Miben bízol, kiben bízol?
A bizalom felém a tanáraim 
részéről mindig nagyobb volt, 
mint amennyire én bíztam saját 

magamban. A biztatásaikból me-
rítettem erőt, hogy folyamatosan 
továbblépjek. Fontos állomása volt 
ennek az első koncertem, amit itt, 
Fehérváron adtam az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekarral, hét éve. 
Egészen nagy meglepetésként ért a 
felkérés! Előtte mindig úgy gon-
dolkodtam, hogy „Istenem, csak 
egyszer énekelhessek szimfonikus 
zenekarral!” Reménykedtem benne, 
hogy ez valaha létrejön, és éppen 
itt, a szülővárosomban valósult 

meg a vágyam. Teljes gőzzel készül-
tem a szerepre, amiről tudni kell, 
hogy az egyik legnehezebb szoprán 
szóló Haydn-tól. Érdekes lenne újra 
elénekelni, meglátni, hogy hét év 
távlatából most hogyan adnám elő 
azt a szoprán szólót. Ma már sajnos 
kevesebbet vagyok Fehérváron. 
Sokat énekelek külföldön, illetve 
Magyarország vezető együtteseivel 
fogok koncertezni a következő 
évadokban.
Tanítani hivatás, operát előadni 
művészet.
Én nem választom szét a kettőt: a 
tanítás is művészet. Nagyon szere-
tek tanítani, nem akarom abba-
hagyni, szeretném, ha mindig ma-
radna időm erre is, hiszen amellett, 
hogy lehetőség arra, hogy motivál-
jak, tudást adjak át, önismeretet 
is ad, tükröt, amelybe előadóként 
belenézve építkezhetek. Színpadra 
állni egy másik fajta művészet.
Mit szeretsz a tanításban?
Fantasztikus embereket sodor elém 
az élet, és nagyon örülök, hogy 
velük dolgozhatok. Vannak nálam 
fiatalabb, de idősebb tanítványaim 
is, akiktől magam is rengeteget 
tanulok. Számomra a tanítás adja 
az egyensúlyt. Amikor előadóként 
énekelek, készülök egy koncert-
re vagy fellépek a színpadra, az 
rólam szól. Félő, hogy ez a köz-
ponti szerep átformálja az embert: 
énközpontúvá teszi a jellemét, a 
személyiségét. Én ezt szeretném 
elkerülni.
Nagy a kísértés?
Kísértéstől függetlenül kell erre 
vigyázni. Nem az a fontos, hogy 
mennyire vonzó a rivaldafény, 
hanem hogy meg se adjam a 
lehetőségét annak, hogy elszáll-
jak. Nekem ebben a tanítás segít, 
de úgy gondolom, mindenki meg 
tudja találni az életében azokat 

a pontokat, amelyek egyensúlyt 
teremtenek számára.
Június közepén állsz színpadra az 
Armel Operaverseny döntőjében. 
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Egy nemzetközi énekversenyen, de még nem a színpadon

„Ne többet, csak pont azt tudjam teljesíteni, amire képes vagyok” 

Nemrég elhoztad az egyik legrango-
sabb nemzetközi megmérettetés, a 
Klaudia Taev Nemzetközi Énekverseny 
harmadik helyezését. Ezt megelőzve 
tavaly megnyerted a Petrovics Emil 
Énekversenyt, és különdíjas lettél a 
Nemzetközi Simándy József Énekver-
senyen. Fontos tapasztalatok, sikerek 
voltak ezek számodra?
Csodálatos dolog ilyen versenyeken 
részt venni, jó eredményeket elérni. 
Az észtországi verseny, amely a 
Baltikum legrangosabb énekver-
senye, öt fordulóból állt. Több 
száz jelentkező közül végül hatan 
maradtunk a döntőben, mégsem 
éreztem egy percre sem a rivalizá-
lást. A versenytársak drukkoltak 
egymásnak, más megmérettetésről 
már ismerték egymást, és nagyon 
könnyen befogadtak a társasá-
gukba. Mind emberileg, mind 
szakmailag nagyon sokat jelentett 
ez számomra. Jó kapcsolatokat le-
hetett építeni, amelyeket remélem, 
tudok majd hasznosítani a jövőben. 
És megtapasztalhattam egy olyan 
nemzetközi verseny mezőnyét, 
amilyenre mindig is vágytam.
Egy ilyen felívelőben lévő pályán elvá-
rás, hogy az énekes versenyeken tegye 
mérlegre a tudását?
Egyáltalán nem. Az ismertséghez, a 
sikerhez több út vezet. Van, aki az 
egyre magasabb színvonalú iskolá-
kat választja, van, aki a számomra 
is nagyon vonzó operastúdióban 
találja meg a fejlődés útját. Nekem 
fontos, hogy utazhassak, hogy ne 
legyek lekötve egyetlen helyre. A 
versenyzés az én egyik utam, ebben 
látom a lehetőséget arra, hogy 
esetleg egy külföldi menedzser- 
iroda felfigyeljen rám. Azokban a 
lehetőségekben hiszek, amiket a 
versenyek által fogok tudni kama-
toztatni.
Doppingol a versenyhelyzet? Mennyi-
re vagy stresszes egy-egy megmérette-
tés előtt?
A színpadra lépést jól bírom, in-
kább az előtte lévő készülődés idő-
szakában adom ki a feszültséget. 
Melyik ruhát vegyem fel, hogyan 
legyen a hajam – ilyen apróságok 
vannak, de azt hiszem, valamin kell 
izgulni! Ha nem is bevallottan, de 
mindenképpen a színpadra lépés 
az, ami a stresszt okozza, csak 
nálam nem ott jön ki a feszültség, 
és ez szerencse.
A színpadra lépéshez is kell a bizalom.
Mielőtt felmegyek a színpadra, 
mindig azt kérem a mennyei Atyá-
tól, hogy ne többet, csak pont azt 
tudjam teljesíteni, amire képes va-
gyok. Az, hogy ezt megadja nekem 
napról napra, az ő gondviselése, az 
ő döntése. Én mindent megteszek 
érte, és próbálom ezt nem erővel 
tenni.
Mennyire számít a tehetség és a kép-
zettség mellett a külső?
Egészen kicsi koromtól azt tanul-
tam, hogy nem szabad a külső 
alapján senkit megítélni – ezt 
tartom helyesnek. Viszont be kell 
látni, hogy a mi szakmánk az eszté-
tikumra is épül. A szép megjelenés, 
a jó tartás, a kellemes bevonulás, 
az energikus hozzáállás mind 
hozzátesz az előadáshoz. És fontos, 
hogy beleadjuk önmagunkat, ettől 
lesz egy darab egyéni, ettől lesz 
hiteles. Az összhang és az összkép 
a fontos, és ebben benne van a 
külcsín is. A közönség is azt szere-

ti, ha van valakinek stílusa. Ez nem 
lesz feltétlenül mindenki számára 
szerethető, de azt is el kell fogadni. 
Én azért még törekszem arra, hogy 
olyat tudjak adni, ami karakteres, 
de a legtöbbekhez közel áll.
Van-e számodra etalon az énekesek 
között?
Vannak olyan művészek, akiknek 
az előadásáért rajongok. Ilyen 
Barbara Bonney, Kiri Te Kanawa, de 
nagyon szeretem Renée Fleminget 
is. Szerencsés vagyok, mert két 
olyan tanárom is volt, akik példa-
képként állnak előttem: Halmai Ka-
talin, akinél az egyetemen tanultam 
valamint Kertesi Ingrid, a jelenlegi 
tanárom. Ingrid hangja már gye-

rekkoromban elvarázsolt: a Walt 
Disney-féle Csipkerózsika magyar 
szinkronjában ő énekelte Csipkeró-
zsika dalát, mikor versenyt énekel 
a madarakkal. Egészen kicsi vol-
tam, amikor ezt hallgattam. Emlék-
szem rá, hogy rongyosra járattam a 
szalagot, és kívülről fújtam a dalt.
Fehérvári lány vagy, ideszülettél a 
Zsolt utcába. Édesanyád Zemlényi 
Katica, a Zsolt utcai plébánia kántora 
és a Vox Mirabilis kórus vezetője. 
Édesapád, Zemlényi János pedig 
lelkipásztori munkatárs és a kórus hát- 
országa. Mit hoztál ebből a családból? 
Két testvéredet és a szüleid társadalmi, 
kulturális tevékenységét ismerve talán 
ambíciót…

Nem hiszem, hogy ambíció 
nélkül érdemes bármit csinálni. 
Azt tanultuk otthon, hogy amit 
elkezdtem, azt vigyem véghez. 
Amit a szüleim akartak, azt teljes 
erőbedobással tették, és nemcsak 
maguk miatt, hanem a közönség 
és a munka iránti tiszteletből 
is. Ezt látom a testvéreimen is: 
becsülik a saját munkájukat, 
hivatásukat, és én is erre törek-
szem. Soha nem az eredmény volt 
a cél, nem versenyeztettek minket 
otthon, eredmények nélkül is 
ugyanígy dolgoznánk, töreked-
nénk a jobbra. Az, hogy ennek a 
munkának látszik az eredménye, 
külön áldás.
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lászló-Takács kRiszTina

Zirc alig egy óra autóútra van Fehérvártól, így 
könnyű célpont lehet egy kellemes egynapos kirán-
duláshoz. Persze érdemes tovább is maradni, hiszen 
van mit nézni, ha pedig a nyári naptól kiszikkadunk, 
ne sokat vacakoljunk, kóstoljuk meg a ciszterciek 
manufaktúrájában készült apátsági söröket!

Templom a világ közepén

Mindez persze nézőpont kérdése. 
Aki azonban volt már valaha a 
bakonybéli Csillagdában, érdekes 
párhuzamot fedezhet fel az apátság 
templomának oszlopmintázata és a 
modern kivetítőkön megcsodálható 
tejútrendszerek szín- és formavilágá-
ban. Pedig a templom mai formáját 
már a tizennyolcadik században 
elnyerte, azóta pedig a csillagászati 
kutatások óriásit fejlődtek. Mégis, 
valami megmagyarázhatatlan tudás 
és világkép érzékelhető, ha eltöltünk 

Mi folyik Zircen?
Látnivalók a ciszterciek magyarországi központjában

Elsőre ez a látvány fogadja a látogatót 

Az apátság arborétuma hazánk legmagasabb fekvésű fás gyűjteménye

Kellemes folyamat zajlik a tartályokban, az eredmény pedig páratlan!

Szombaton a Fehérvár Médiacentrum munkatársai is ellátogattak az apátságba, s Lénárd 
atya vezetésével megismerkedhettek a páratlan kulturális örökséggel – no meg az apátsági 
sörökkel. A könyvtárlátogatás során két termet mutatnak meg szakszerű idegenvezetéssel, a 
kisebbikben a könyvtár kincseiből kaphatunk ízelítőt, a nagyteremben pedig az európai hírű 
intarziás berendezést csodálhatjuk meg.

a szerzetesek imáját kísérte, míg a 
karzat német romantikus hangszere 
a liturgiát szolgálta, s szolgálja ma is. 
A 2005-ben befejeződött restaurálás 
óta a templombelső eredeti pompájá-
ban látható.

A Gutenberg-galaxis csillaga

Elektronikus világunkban olyan 
sokszor elfelejtjük, milyen értéke 

A szellemiség határoz meg

A Zirci Ciszterci Apátság egyház-
történeti kiállításán megismerked-
hetünk a ciszterci atyák szerze-
tesi szellemiségével, mindennapi 
életükkel egészen a középkortól 
napjainkig. Gazdag egyház- és 
rendtörténeti kiállítással, értékes 
tárgyi és képi anyaggal találkozha-
tunk.

egy kis időt a templom csendjében. 
Ha csupán szemlélődni szeretnénk, 
vessünk néhány pillantást arra a 
különlegesen szép, országosan is ki-
emelkedő jelentőségű főoltárra, mely 
Magyarország legnagyobb barokk 
stílusban készült oltárépítménye, de 

még inkább az egész templombelső-
re, hiszen a teljes berendezés – bár-
mily hihetetlen – fából van kifaragva! 
Ebben a templomban található 
Franz Anton Maulbertschnek két 
festménye is. Egyedülálló a templom 
két orgonája is: a szentélyorgona 

van egy-egy könyvnek. Nos, Zircen 
eszünkbe fog jutni, ha ellátoga-
tunk az apátság könyvtárába. Az 
Országos Széchényi Könyvtár keze-
lésében álló bibliotéka az apátság 
épületében a második emeleten 
található. Elképesztően szép az 
intarziával díszített könyvtár nagy-
terme, és a ciszterci szerzetesek 
által összegyűjtött mintegy hatvan-
ötezer kötet. Számos ritkaságot, 
ősnyomtatványt, többek közt a 
magyar történetírás egyik alapmű-
vének, a Thuróczy-krónikának egy 
példányát is itt őrzik. És hogy ne 
szakadjunk el annyira a világegye-
tem szépségeitől, két gyönyörű 
glóbuszt is őriz a könyvtár: az egyik 
föld-, a másik éggömb, mindkettőt 
Magyarország legrégebbi glóbuszai 
között tartják számon.

Ardere et lucere, avagy Lángolj 
és világíts!

1735. október 29. napján a nap-
sugarak még simogatták a Braxa-
torium épületét, mikor az egész 
venerábilis konvent részesülhe-
tett az első zirci sör élményében 
– szállt a történet nemzedékről 
nemzedékre, majd néhány éve a 
zirci szerzetesek úgy döntöttek, 
nemcsak beszélnek róla, hanem 
korszerű körülmények között 
felélesztik a régi sörfőző hagyo-
mányt. Így történt, hogy a ciszter-
ci sör ma már nemcsak legenda, 
hanem kézzel fogható, ízlelhető, 
frissítő valóság. Ötféle lé főzetik, 
köztük olyan különlegességgel, 
mint a szűretlen levendulás 
búzasör.
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Nagyszabású fejlesztések a ciszterci gimnáziumban és templomban

A tervek készen állnak, néhány hónap, és elkezdődik a megvalósítás  

lászló-Takács kRiszTina
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Megújulhat és kibővülhet a Ciszterci Rend 
székesfehérvári gimnáziuma, és befejeződhet 
a Ciszterci templom belső rekonstrukciója 
is. Egyebek mellett ezt teszi lehetővé az a 
komoly összegű anyagi támogatás, amit a Zirci 
Ciszterci Apátság kap a kormánytól.

Bővülésre szüksége is van a 
fehérvári gimnáziumnak, hiszen 
évtizedek óta bérelnek plusz 
tantermeket az iskolával szemben 
lévő megyei könyvtár épületében. 
Ráadásul idén rekordszámú diák 
jelentkezett az intézménybe, a 
kereteket pedig a férőhely szab-
ta szűkebbre. Két év múlva már 
sokkal több hely és lehetőség lesz 
a diákok színvonalas oktatására, 
hiszen a mostani főépülettel közel 
azonos nagyságú új épületrésszel 
bővül az iskola. A tervek szerint 
olyan nagy volumenű torna-
csarnok kialakításáról van szó, 
melyben külön helyiséget kap a 
szertorna, ezen kívül egy olyan 
menzahelyiség is megépítésre 
kerül, amely a lelátóval egybenyit-
ható lesz, multifunkcionális jelleg-
gel. Az új komplexumot egykori 
diákjukról, Kaszap Istvánról fogják 
elnevezni.
Dékány Árpád Sixtus zirci apát 
egy álom megvalósulásának nevez-

te azt a tényt, hogy jövő tavasszal 
elkezdődhetnek az építési mun-
kálatok, melyek előre láthatólag 
tizennyolc hónapig tartanak majd, 
természetesen úgy, hogy a diákok 
tanulmányait ne zavarják. Beszélt 
arról is, hogy nagyon sok munka 
áll még előttük: a kiviteli tervek 
elkészítése, majd a közbeszerzés 
meghirdetése, és azt követően a 
kivitelezés. Tájékoztatást adott 
arról is, hogy a beruházásnak 
köszönhetően a tanári csoport-

szobák megszűnnek, és egységes 
tanári tér kerül majd kialakításra, 
ahol valamennyi pedagógus együtt 
lesz. Így a kisebb helyiségeket a 
jövőben más funkciókra tudják 
majd használni.    
Az apát örömét fejezte ki, hogy 
államtitkárok, miniszterek, 
képviselők álltak az ügy mellé, 
ugyanúgy, mint a város vezetése, 
és közreműködtek abban, hogy 
ezt a támogatást megkaphassa az 
intézmény.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter szerint a legfontosabb cél az, 
hogy valamennyi székesfehérvári 
gimnázium meg tudjon újulni. A 
fehérvári középiskolai campus 
terve is erről szól. Elmondta, hogy 
a ciszter gimnázium bővítése igen 
komoly tétel, ami a fenntartó rend 
és a város teherbíró-képességét is 
meghaladja, így az csak kormány-
zati támogatással valósulhat meg. 
„Egy nagyon jó helyen lévő, nagyon 
magas minőséget képviselő iskolának 
az infrastrukturális megújulása azt a 
garanciát adja, hogy ennek a város-
nak a következő évtizedei is nagyon 
szépek lehetnek, s ahonnan olyan 
fiatalok tudnak kijönni, akik az élet 
minden területén megállják majd a 
helyüket.” – hangsúlyozta Cser-Pal-
kovics András.      
Megszépül a város sétálóutcájának 
egyik ékszerdoboza, a Ciszterci 
templom is, amely mind kul-
túrtörténetileg, mind művészet-
történetileg fontos helyszín, így 
mind külső, mind belső megúju-
lása örvendetes – fogalmazott a 
polgármester, majd megköszönte 
Vargha Tamás államtitkárnak, 
Székesfehérvár országgyűlési kép-
viselőjének, a gimnázium egykori 
tanárának a támogatással kapcso-
latos döntés érdekében végzett 
közbenjárását.
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Legutóbbi rejtvényünkben csupán két feladványunk volt, viszont hosszab-
bak, összetettebbek a korábbiaknál. Ady Endre egyszer városunkra vonatko-
zóan tett egy kissé gúnyos megjegyzést, amit hamar megjegyeztek a fehér-
váriak, sőt ez a kijelentés generációkra az eszünkbe vésődött. Mit mondott 
Ady városunkról? A helyes válasz: Fehérvár papok, katonák és kispolgárok 
városa.
Második feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, ki nyerte a bolondballa-
gás jelmez- és előadásversenyét. A helyes megfejtés: Nem hirdettek nyertest, 
minden osztály kapott pénzjutalmat.

Mostani rejtvényünk megoldásait az újság hasábjain is meg lehet találni. 
Segítségül szolgálhatnak még a következő kérdések: Melyik fehérvári gim-
názium megújulásáról, bővüléséről írunk lapunkban? A helyes válasz az első 
megfejtésben található.
Mi az elnevezése annak a rangos operaversenynek, ahol Zemlényi Eszter leg-
utóbb kiemelkedő helyezést ért el? A választ keressék a második megfejtésben!
Végül egy rendhagyó kezdeményezésre hívjuk fel a figyelmet, melynek során 
szerkesztőségünk mindennapjaiba egy siket fiatalember nyerhetett bepillan-
tást. Mi a program elnevezése? Kiderül a harmadik megfejtésből!



PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

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

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékeny-
ség végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása 
áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal szemben 
esedékes tartozása nem áll fenn. 
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, 
hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő 
feladata és költsége.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. május 26. 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. június 9. 12.00 óra
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat honlapján, a 
www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pén-
teken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év
5 év

5 év

5 év

5 év

5 év
5 év

5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1.000,-
1.000,-
1.000,-
1.500,-

360,-

360,-

360,-

360,-
360,-

200,-
500,-

ÜZLETEK/IRODÁK

GARÁZSOK

RAKTÁRAK

Helyiség címe

Jancsár utca 7. 2. j.
Jancsár utca 11. 3. j.
Jancsár utca 13. 3. j.
Oskola utca 3. fsz. 3.

Kelemen Béla utca 11. 2. jelű
(garázs bejárata keskeny, csak kismé-
retű autó elhelyezésére alkalmas)

Kelemen Béla utca 40. 13. jelű
(garázs bejárata keskeny, csak kismé-
retű autó elhelyezésére alkalmas)

Kelemen Béla utca 57. 9. jelű
(garázs bejárata keskeny, csak kismé-
retű autó elhelyezésére alkalmas)

Semmelweis I. utca 13. 2. jelű
Vörösmarty tér 8. 6. jelű

Repülőtér út 6.
Várkörút 44.

Terület 
(m2)

45
35
35
19

14

18

18

15
16

273
16

Megnevezés

üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda
üzlet/iroda

garázs

garázs

garázs

garázs
garázs

pince/raktár
raktár
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Bőrgyár utca 
10. szám alatti, 5480/2 hrsz alatt nyilvántartott 1050 m² területű kivett, 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú  
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfe-
hérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől 
csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, valamint letölthető a  
www.szekesfehervar.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. /hétfő/ 12.00 óra
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Dési u. 7612/8  
hrsz alatt nyilvántartott 7205 m² területű kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfe-
hérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől 
csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, valamint letölthető a  
www.szekesfehervar.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. /hétfő/ 12.00 óra
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáza-
tot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, természetben 
Kriványi u. 1. szám alatti, 11604/1 hrsz alatt nyilvántartott 1673 m² terü-
letű kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Szé-
kesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-253) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, valamint 
letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. /hétfő/ 12.00 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályá-
zatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Podolini 
utca 1. szám alatti, 10035/21 hrsz alatt nyilvántartott 1081 m² területű 
kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Szé-
kesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-253) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, valamint 
letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. /hétfő/ 12.00 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályá-
zatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Podolini 
utca 3. szám alatti, 10035/22 hrsz alatt nyilvántartott 1021 m² területű 
kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú  
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székes-
fehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-253) hétfő-
től csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, valamint letölthető 
a www.szekesfehervar.hu honlapról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. /hétfő/ 12.00 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályá-
zatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Szamos 
utca 103. szám alatti 12409/1 hrsz alatt nyilvántartott 1838 m² terü-
letű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Szé-
kesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-253) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, valamint 
letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 12. /hétfő/ 12.00 óra



24 2017. június 1.FehérVár otthon

Horoszkóp
június 1. – június 7.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A szerelmi életét tekintve kevéssé lesz szeren-
csés. A szingliknek nem alakul jól az ismerke-
dés, míg a párok életét összezörrenések és viták 
tarkítják. Ugyanakkor kerüljék az elhamarkodott 
döntéseket is, nem kedvez ez a hét a hirtelen 
lépéseknek!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Nyugalmas napok elé néz, de ez nem jelenti azt, 
hogy ne bővelkedne sikerekben! A régóta húzódó, 
félbehagyott és elhalasztott ügyeket is érdemes most 
elővennie. Minden tekintetben alkalmas ez a hét a 
lezárásra is.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A párkapcsolatában olyan kényelmetlen helyzet merül-
het fel, hogy azt érezheti, a párja nem vesz eléggé részt 
a kapcsolatukban, közben Ön az, aki valójában inaktív, 
és figyelmetlen a kedvesével szemben. De nincs miért 
izgulnia, mert a héten sikerül tisztázniuk ezt a kérdést. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Végre felélénkülnek a napjai, akár kirándulásra, 
külföldi utazásra is számíthat. Napjai kimondottan 
szerencsésen alakulnak, úgy érezheti, hogy a sors is 
azon van, hogy Önnek jó legyen.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Pénzügyek és karrier tekintetében lesz a legerősebb 
a héten. Ennek köszönhetően minden, amibe bele-
kezd, sikerrel és eredménnyel zárul. Azért figyeljen 
arra, hogy ne kapjon vérszemet annyira, hogy túl 
nagy falatokat vágjon magának!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban rendeződni fognak problémás ügyei, 
és megoldást talál gondjaira. Még a hirtelen érkező 
kellemetlenségekből is sikerül kivágnia magát. De 
még az is lehet, hogy valaki tálcán kínálja fel Önnek 
a megoldást.

Zártszelvény, betonacél, síkháló 
és egyéb vasanyagok,

horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,

méretre vágás, házhoz szállítás.

Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. • Telefon: 22/747-660, 70/423-0060
Nyitva: h-p.: 8-16.30, szo.: 8-12 • www.vasanyag.hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332

www.mesz-tor.hu

AKCIÓ!!!

12 méretben, 5 különböző színben, 
szigetelt, akciós kapuk már bruttó 

179 000 Ft-tól.
Akció 2017.03.01-12.31-ig tart, részletek az üzletben.

• Lézervágás 
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények 
• Bádogosipari termékek

• Ereszcsatorna rendszerek
(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Székesfehérvár,  Segesvári u. 84. 
Telefon: 22/501-996

www.kemenytechnika.hu

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Az ajánlat 2017. június 1-jétől a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Fessen velünk!
Supralux Évszakok és Dulux Nagyvilág  
színes falfesték egyes színeiből most

20% kedvezmény + ajándék alkoholmentes sör!

Cím: 8000 Székesfehérvár, Móri út 102.   Tel:  +36 22 513 220
Cím: 8060 Mór, Deák Ferenc utca 91-93.    Tel:  +36 22 409 306

A játék részleteit keresd weboldalunkon!

Vásárolj nálunk olasz, spanyol, lengyel 
csempét vagy járólapot, elviheted

RAKTÁRRÓL, AZONNAL
és nyerj wellness hétvégét! 

TERVEZZÜK MEG EGYÜTT ÁLMAID FÜRDŐJÉT, ÉS 

NYERJ WELLNESS HÉTVÉGÉT!
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lászló-Takács kRiszTina

Egy-egy termék minőségét az jelzi leginkább, 
milyen hosszú távú garanciát ad rá a gyártó. 
Így van ez a kaputechnikában is, ami – ahogy 
más elektronikai eszközöknél – szintén az a 
műfaj, ahol érdemes minőséget vásárolni.

Mi a drága?

Ki van építve, be van szerelve, 
mégsem működik néhány nyitás 
után – ez az a szituáció, amit 
a „gyorsan, olcsón” hozzáállás 
eredményez, miközben egy 
árnyalatnyival drágábban, de 
még a megfizethető kategóriában 
maradva hosszú távon kényelme-
sebbé tehetjük életünket. 
Mészöly Péter, az egyik kapu-
technikával foglalkozó fehér-
vári cég vezetője szerint már a 
tervezési fázisban eldől, hogy a 
beszerelt kapunyitó motor biz-
tonságosan el tudja-e végezni a rá 
szabott feladatot: „Nagyon fontos, 
hogy megbízható céget, megbízható 
szakembereket találjunk a kapunyitó 
telepítéséhez, akik felelősséget vál-
lalnak a termék után, és személyre 
szabott ajánlatot tudnak adni – így 
maradhat arányban az ár és az 
érték!” 

A luxus ma már megfizethető

Méretre, igénybevételre, technikára számtalan megoldás létezik. Ne kapkodjuk el a döntést!

Az az ideális, ha még a kapu 
építése előtt konzultálunk a lehe-
tőségekről, mert nem mindegy, 
hogy mekkora tömegű kapuról 
van szó, hol helyezkednek el a 
tartóoszlopok, és milyen igény-
bevételre szeretnénk használni a 
motoros kapunyitót. Tapasztalat, 
hogy a lakatosoknak csak nagyon 
kevés százaléka tudja azt, hogyan 
kell kiépíteni egy kaput a meg-
felelő kapumotor fogadásához. 
Az utólagos kiépítés pedig sok 
esetben komoly pénzbe kerül.
 
Mérjük fel az igényeket!

Ha már egy megépített kapura 
szeretnénk motort szereltetni, 
mindenképpen szükséges a 
helyszíni felmérés és az igények 
egyeztetése: egy önálló családi 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nem most jön el munka terén a tettek mezeire 
történő lépések ideje. Ne akarjon a napokban mun-
kát váltani, vállalkozást indítani vagy előmenetelt 
intézni magának! Legyen ez a hét a csendes tervez-
getés hete, amikor inkább csak fejben jár el.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Már a hét elején legyen résen, mert elképesztően felpö-
rög a hete. Nem biztos, hogy minden úgy fog alakulni, 
ahogyan szeretné, de ha odafigyel rá, nem fognak 
kicsúszni a dolgok a kezei közül, és sikerrel oldhatja 
meg a felmerülő és a régóta húzódó problémáit. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Meglehet, hogy első körben csukott fülekre talál, 
amikor előmeneteléről vagy ötleteiről beszélne. 
Ám ne hagyja magát eltántorítani a céljától, az 
is lehet, hogy más helyen, más fülekbe kellene 
suttognia! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A szinglik váratlanul kaphatják magukat azon, hogy 
a környezetükben többet éreznek valaki iránt, mint 
eddig. Ám nem biztos, hogy az illető meghódítása 
vagy esetleg kapcsolatuk felvirágoztatása olyan 
könnyű lesz.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Erősnek, magabiztosnak és határozottnak érzi 
magát. Majd kicsattan a bőréből, annak ellenére is, 
hogy a környezetében nem alakul éppen minden a 
legjobban. De hála a remek formájának, könnyebben 
veszi az akadályokat. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napok múlásával lassacskán felenged az előrejutá-
sát gátló erő. Így legalább lesz ideje arra, hogy egyes 
problémáival behatóbban foglalkozzon, máskülön-
ben félvállról venné őket, és később még nagyobb 
gondjai származhatnának belőlük. 

A száraz és hűvös éveleje után 
csapadékos május van mögöt-
tünk. A talajnak nagy szüksége 
volt a csapadékra, különösen 
jól jött ez a borsó, a hagyma, 
vagy a burgonya esetében. 
A csapadék azonban a gom-
babetegségeknek is kedvez. 

Érdemes tehát a krumplibogár elleni véde-
kezésnél a burgonyavész ellen is permetezni, 
hiszen a hosszan megmaradó lomb, a bő ter-
més alapja. A hagymaperonoszpóra is bein-
dult, sárguló foltos hagymalevelek jelzik, ha 
védekezni kell. Ehhez a kontakt, réztartalmú 
szereket (Cuproxat FW, Champion WG), vagy 
a felszívódó Amistar, Mister készítményeket 
javaslom.
A csapadékos időjárás kedvezett a levéltet-
veknek is. Használjuk ki a szélcsendes idő-
szakokat, és szükség esetén kezdjük el az 
irtásukat. Biológiai növényvédelemben a Ká-
liszappan, a Vegarep, vagy a Vektafid készít-
mények használhatók. Egyéb növényvédősze-
rek közül kiváló tetűirtó a Teppeki, Mospilan, 
Full, Cyperkill, Decis, King 10, Karate, vagy a 
K1. A szer kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy 
a szer engedélyezett-e az adott növénynél, il-
letve hogy a szedésig hátralévő időszak nem 
rövidebb-e, mint az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő. Levéltetvek, pajzstetvek elle-
ni permetezésnél mindenképpen használjunk 
tapadás fokozó anyagot (Kerativ, Nonit). A 

Júniusi feladatok a kertben

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

levéltetveket gondosan ápoló, segítő hangyák 
fákra való feljutásának megakadályozására 
még mindig nem késő kihelyezni a rovarfogó 
öveket.
A puszpángmoly következő nagyobb kárté-
telére 1-3 hét múlva számíthatunk. Most csak 
akkor permetezzünk, ha élő mozgó hernyókat 
látunk. A megelőző csapásnak nincs itt az ide-
je. Javaslom a bokrok fokozott megfigyelését.
Még nem késő elhelyezni az alma-, szilva-, 
barack- és egyéb gyümölcsmolyok jelzésére, 
gyérítésére használható REAGRON csapdákat, 
melyekkel az egész szezonban biztosíthatjuk 
az előrejelzést, illetve a védelmet. 
A cseresznyelégy ellen a folyamatos védeke-
zés elengedhetetlen. Vagy felszívódó Mospi-
lan permetszert használjunk, vagy ragacsos 
sárga lapok kihelyezésével védjük a gyümöl-
csöt. A sárga lapok kihelyezése csak akkor 
eredményes, ha gyakorlatilag teleragasztjuk 
vele a fát. Viccesen mondva: képzeljük ma-
gunkat a cseresznyelégy helyébe, és nézzünk 
a fára. Ha bárhonnan nézve feltűnőbb a sárga 
lap, mint a cseresznye, akkor elegendő a kia-
kasztott lapok száma. Ellenkező esetben csak 
gyérítésre alkalmas. 
A szőlő védelmében érdemes lehet áttérni a 
felszívódó szerek használatára. Peronoszpóra 
ellen a Ridomil Gold Plus, a Curzate super, a 
Kupfer Fusilan, vagy a Lieto lehet jó választás, 
lisztharmat ellen pedig a Topas 100EC, a Bum-
per, vagy a Cyflamid. 

Figyeljünk arra is, hogy a virágzás kezdetére 
már ne maradjon atka a tőkén, mert „madár-
kás”, azaz ritka, rosszul kötött lesz a fürt.
Sokszor hallom, hogy a szőlősgazdák bosz-
szankodnak azon, hogy egy-egy szezonban 
7-8 alkalommal is permetezniük kell erős fel-
szívódó szerekkel, „bezzeg nagyapáink, csak 
egy kis rézgáliccal permeteztek, és mégis jó 
volt a termés”. Az igazsághoz ugyanakkor 
hozzátartozik az is, hogy egyrészt nagyapáink 
idején a lisztharmat jelentősége kisebb volt, 
másrészt viszont a rézgálicból kevert bordói 
lével bizony 7-8 naponta permeteztek (esős 
időben 4-5 naponta), így összeszámolva nem 
7-8, hanem akár 17-18 permetezésük is volt. 
Ha valaki ezt az utat járná, akkor megtehe-
ti napjainkban is, hiszen a Bordói lé (kénnel, 
vagy kén nélkül), mindenki számára elérhető.
Fordítsunk kiemelt figyelmet a tápanyag 
utánpótlásra is. Növényeink sárguló levelei 
vas- és magnéziumhiányról árulkodhatnak. 
Tökéletesen vízoldható komplex műtrágya-
ként a Volldünger Linz-et ajánljuk. A leggyor-
sabb tápanyag utánpótlás a lombra kijuttatott 
permet trágyákkal lehetséges, amelyek akár 
1,5 óra alatt hasznosulnak a növényben. Ilyen 
például a Wuxal, a Fitohorm, vagy a Damisol 
termékcsalád.
Kártevőtől és csigától mentes kertet kíván Né-
meth László kertészmérnök és a Kenderzsineg 
Mezőgazdasági Bolt.

Molycsapdák fogási adatai 2017.05.29.-én: 
Barackmoly: 2 db
Szilvamoly: 32 db
Keleti gyümölcsmoly: 10db
Almamoly: 3 db

Ezek a távirányítók nem csupán jól néznek ki, de okosak is! 

ház esetében sokkal kevesebb a 
napi kapunyitások száma, mint 
egy társasháznál, de a válasz-
tást például olyan tényezők is 
befolyásolják, mint hogy a kapu 
szélcsatornában helyezkedik-e el. 
Az ugyanis a motornak több-
letmunkát jelent, így nagyobb 
teljesítményű kapunyitóra lesz 
szükség. Alapesetben vannak 
olyan kapunyitók, melyeknél a 
gyártó által meghatározott nyitás-
szám napi hat-nyolc. Persze ezt 
jóval túlteljesítő berendezések is 
léteznek, de hogy ezzel tisztában 
legyünk, érdemes utánajárni, 
szakembert kérdezni. Van olyan 
motor, ami képes száz, kétszáz 
vagy akár hatszáz nyitásra napon-
ta, ezek már ipari környezetben is 
megállják a helyüket.

Csak okosan!

Ma már léteznek úgyneve-
zett okoskapuk, melyek nem 

csupán a nyitás és zárás 
biztonságára, de a betörésvé-
delemre is be vannak progra-
mozva – tudtuk meg Mészöly 
Pétertől: „Itt már a távirányító 
csatlakoztatható a számítógéphez, 
ezáltal kódolható. Ha társasház-
ban használjuk ezt a rendszert, 
érdemes egy szoftverre felvinni a 
távirányítót, és ha valaki elhagyja 
az eszközt vagy esetleg elköltözik, 
a régi távirányítót inaktiváljuk, 
és az új felhasználót tesszük be a 
rendszerbe.” Ma már nem jelent 
problémát egy-egy elektromos 
kapu feltörése, hiszen a betö-
rők a kapu nyitását kifigyelve 
egy számítógépes eszközzel le 
tudják lopni a nyitókódot. Erre 
a veszélyre fejlesztették ki azt 
az eljárást, mely képes titkosí-
tani a távirányító által küldött 
kódot, így feltörhetetlenné válik 
a kapu, és a garázsban tárolt 
nagy értékű autót sem tudják 
ellopni.
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A pálosok címere, mely a 13. században épült, azóta többször átalakított, felújított vértesacsai 
templom oldalfalán található

A meggyilkolt Újváry Imre kúriájából mindössze ez a pince maradt meg az utókornak, amit egy 
kisebb fajta kerek erdő borít el

A Vendel téren álló egykori pálos kocsmának és vendéglőnek az épületét nemrég kezdték 
átalakítani, az eredeti késő barokk stílusú építmény falcsonkjai még láthatók

séllei eRzséBeT

1638-ban Csáky László gróf Pápán kolostort alapított a hódoltság 
alatt meggyengült pálos szerzetesrend számára. A kolostor 
fenntartása érdekében a pálosok szétzilált birtokaik felkutatásán 
fáradoztak, hogy azok jövedelméből gazdálkodjanak.

A lázas kutatások során előkerítettek egy 
Mátyás király által kiadott adományozólevelet, 
melyben arról esett szó, hogy a csőti prépostsá-
got Mátyás a pálosoknak adományozta. Ezek 
alapján jelentettek be birtokigényt Alcsútra. 
Afölött elsiklottak, hogy Csőt nem azonos 
Csúttal. A jogtalan birtokigénnyel azonban 
Alcsút nemeseinek érdekei súlyosan sérültek, 
ezzel háborús helyzet alakult ki az addig békés 
faluban. 
Alcsútot a Csuthyak és nemes Nagy István 
utódai, úgynevezett kuriális – szolgáltatásokra 
nem kötelezhető – nemesek lakták és azok 
adófizetésre nem kötelezhető jobbágyai. A 
nemesi családok egy-két portányi (hatvan-száz 
magyar holdnyi) birtokon gazdálkodtak, cselé-
deket, juhászokat, pásztorokat és iparűzéshez 
értőket alkalmaztak. 1663-ban váratlanul arról 
értesültek, hogy a pálosok Mátyás birtokado-
mányaira hivatkozva földesúri szolgáltatásokat 
követelnek tőlük, ami ellen szót emeltek. A 

Az alcsúti háború
Kastélyok és életek
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pálosok könyörtelen ellenfélnek bizonyultak: 
hogy nyomatékot adjanak igényüknek, 137 
marhát azonnal elhajtottak az alcsúti gulyából. 
A megfélemlítés eszköze hatott. A jó alcsúti 
nemesek 1667-ben „önként” úrbéri szerződést 
kötöttek a fehér barátokkal a további atrocitások 
elkerülése érdekében. És immáron volt egy szer-
ződés, mely alapul szolgált a pálosok jogossá 
tett követelésének. 
A török hódoltság megszűnésének az ideje is el-
jött. A törzsökös és az újonnan betelepült nemesek 
ádáz küzdelmet vívtak az őseiktől örökölt jogaik 
védelmében a pálosokkal és most már a Habs-
burg-adminisztrációval szemben is. A Komárom 
megyei hatóság – ahová Alcsút 1692-ig tartozott – e 
küzdelemben a védelmükre kelt. Elismerte, hogy e 
település – a törököt nem tekintve – senkinek sem 
adózott, lakói „igaz nemes emberek”. 1694-ben e 
település is átkerült az újjászervezett Fejér megyei 
adminisztrációhoz. Gróf Esterházy Pál nádor az 
alcsútiakat az új adminisztrációnál szintúgy védel-
mébe vette a pálosokkal szemben. Közbenjárására 
adófizetésre nem kötelezhető nemességüket a 
király is elismerte. 
Alcsút újabb nemesi családokkal bővült: Erdélyi 
András, Érdy András, Sajnovics Mátyás és 

Sándor István települtek be a birtokokba, akik 
a pálosok jogosultságát szintúgy tagadták. A 
pálosok, hogy véget vessenek a huzavonának, a 
rend pesti priorjának utasítására muskétásokat 
küldtek Alcsútra, nemesi túszokat szedtek, 
letartóztatták a bírót. Ez olaj volt a tűzre. 1698-
ban a pesti pálosok priorja cselhez folyamodott. 
Alcsút falut bérbe adta báró Kurcz Ignác budai 
kamarai adminisztrátornak, aki megduplázta 
a földbért, egyéb természetbeli járandóságot 
követelt, és eltiltotta a falut a kocsmáltatástól. 
Ez jó taktikának bizonyult. Alcsút – valamint 
a sorsában osztozó Acsa – 1701-ben szinte 
visszakönyörögte magát a pálosok fennhatósága 
alá, ismét elismerték a pálosok földesúri jogát. 
Az új úrbéri szerződésben a pálosok kikötötték, 
hogy ha megpróbálnák a szerződést felbonta-
ni, a rendnek jogában áll őket még szigorúbb 
rendtartás alá vetni. 
1702-ben I. Lipót király Újváry Imrének ado-
mányozta Acsa és Alcsút falvakat harmincéves 
hűséges szolgálatáért annak ellenére, hogy a 
pálosok már úrbéri szerződéssel rendelkeztek. 
Újváry Imre saját játszmába kezdett. A páloso-
kat az újszerzeményi bizottság elé citálta, hogy 
igazolják jogukat a falura. Azzal érvelt, hogy a 
falvak fegyverrel visszaszerzett vidéken feksze-
nek, és a pálosok a lakossággal is ellentétben 

állnak. Újváry Imre és felesége, Sigray Borbála 
ezzel a zseniális ügyvédi munkával megtartotta 
az adományozott területeket, de közte és a 
település más nemesi rangú lakói között komoly 
ellentét feszült. Emiatt a lakosok azt kérték a 
pálosoktól, hogy szerezzék vissza Újvárytól a 
birtokot. Újváry, hogy jogait megszilárdítsa, 
az oszd meg és uralkodj elvét alkalmazta. 
Kiválasztotta a törzsökösöket, Csuthy Istvánt 
és Nagy Balázst, és biztosította őket arról, hogy 
minden urasági teher alól mentesek lesznek, 
ha őt birtokában megerősítik. A többi nemesi 
család hangadóit német katonákkal elfogatta és 
bebörtönöztette. Aztán eljött a Rákóczi-szabad-
ságharc, melyben a falu a nagyságos fejedelem 
híve lett. A bebörtönzött alcsútiakat Esterházy 
Antal kuruccá lett generális kiszabadította.
A szabadságharc elmúltát követően Alcsút és 
Acsa lakói nem kértek többé Újváry Imre hatalmi 
játszmájából. 1715-ben, Szent László király ün-
nepén Csuthy János és Sebők István vezetésével 
a feldühödött acsai lakók meggyilkolták őt, a 
magyar kancellária „regisztrátorát, taxátorát, a 
titkos pecsét és a levéltár őrét és tiszttartóját” 
és több szolgálóját, midőn békésen üldögéltek 
a reggelinél. A megye vizsgálatot rendelt el, és 

elrettentő ítéletet hozott. Az 58 lázadó családfő 
közül 18-at halálra ítéltek. A négy acsai főbűnöst 
megcsigázták, majd Székesfehérvárról lófarokhoz 
kötve Acsára hurcolták, ahol kerékbe törték és 
felnégyelték őket. A többiekre maga Újváry özve-
gye, Sigray Borbála kért kegyelmet. A gyilkosság 
tragikus hatású volt Alcsútra nézve. Fejér megye 
törvényszéke Alcsút és Acsa lakóit örökös job-
bágyságra ítélte. A kuriális nemesi lét elismerteté-
se érdekében folytatott küzdelem így ért véget. 
Újváry özvegye, Sigray Borbála még két évti-
zeden át volt úrnője a településeknek. Acsára 
katolikus német családokat telepített, Alcsúton 
pedig rendezett viszonyok kialakítására töre-
kedett. Amikor pedig számára már terhessé 
váltak a földesúri kötelezettségek, 1732-ben 
adásvételi szerződést kötött gróf Schmiedegg 
Frigyessel, és 27 ezer rajnai forintért valamint 
a néhai férje ki nem fizetett adósságainak 
törlesztéséért eladta a birtokot. A gróf a jó 
gazda gondosságával kezelte azt, folytatta a 
falu újratelepítését, a majorsági földek termő-

képességének növelésére jelentős összegeket 
fordított, gazdasági épületeket emelt, a régieket 
felújította. Az Újváry-féle nemesi kúria lakója-
ként a kúria udvarán kápolnát épített. A kúria 
már elpusztult, egyetlen megmaradt része a 
pincéje, mely ma is a kálvária alatt húzódik, a 
bejárata is látható. 

De a pálosok számára még mindig nem ért 
véget az Alcsútért folytatott küzdelem. Perben 
egyezséget kötöttek Schmiedegg Frigyessel, 
melynek értelmében a fehér barátok kifizettek 
részére hatvanezer forint vételárat, és megtérí-
tették a beruházásainak költségét, így Schmi-
edegg Frigyes megvált Alcsúttól és Acsától, és 
átvonult Nádasdladányba. Másodszor lettek a 
pálosok Alcsút földesurai. II. József oldotta meg 
végül a kérdést: 1786-ban feloszlatta a rendet, 
és birtokait a vallásalap kezelésébe utalta. A 
pálosok egy későbarokk stílusú, földszintes, 
négyzet alaprajzú épülete, melyet kocsmának 
használtak, nemrég még állt a Vendel téren. 
A budai várkertek, a kelenföldi Nádor kert, a 
margitszigeti szőlőskertek és tündérkert megal-
kotója, a természet iránt rajongó kifogyhatatlan 
energiájú kertész, füvész és botanikus Habsburg 
József nádor ebben az időben egy fővároshoz 
közeli birtokot keresett magának. 
1818-ban Alcsút és Acsa a vallásalap kezeléséből 
József nádor tulajdonába került, aki a püspökla-

dányi uradalmát adta cserébe. Ilyen előzmények 
után alakult ki a nádori birtok, az alcsúti, acsai, 
hatvan-, vért- és szentgyörgypusztai alcsúti ura-
dalom. És a birtokba lépést követő egy év múlva 
Pollack Mihály megálmodta ide a legszebb klasz-
szicizáló stílusú magyar kastélyt, a nádor pedig 
megteremtette köré az újabb tündérkertjét.
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Már lehet jelentkezni a Fehérvár szépe versenyre!

szaBó peTRa

Idén is keresik a legszebbet 
Tizenötödik alkalommal rendezik meg idén 
a Fehérvár szépe versenyt, melynek során – 
nem meglepő – a legszebb fehérvári lányt 
szeretnék megtalálni. A jelentkezés elindult, 
várják a dekoratív ifjú hölgyek jelentkezését!

A hagyományokhoz híven idén is 
nagy munkával, de hangulatosan 
fog telni a felkészülés a döntőre, 
mégpedig tizenhat napon keresz-
tül – ígéri a szervező Fejér Megyei 
Hírlap főszerkesztője, Elekes 
András. Az előző évekhez képest 
némi változás van a versenyre 
való jelentkezés feltételeiben: az 
alsó korhatár ugyanúgy tizenhét 
év, de jó hír, hogy akik a korábbi 
években a döntőig eljutottak, az 
idei évtől újra ringbe szállhatnak 
a koronáért. Kivételt képez persze 
a királynő, és a korábbi győztesek 
sem indulhatnak újra. 
De hogy miért is jó lehetőség a 
verseny a lányoknak? Egyrészt 
sok új barátság születik a felké-
szülések során, ugyanis a döntő-
sök rengeteg csapatépítő progra-
mon vesznek részt, ezenkívül az 
önbizalmat is erősíti a verseny, 
mert a lányok folyamatosan sze-
repelnek, sőt tanulnak is, hiszen 
intellektuálisan is meg kell felel-
niük az elvárásoknak. Fotózások, 
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Megújul a Fehérvár TV!

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

Alcímnagy zolTán péTeR

A Fehérvár Televízió megváltoztatja műsorszerkezetét 
a Jó estét, Fehérvár! című hírblokkon belül, valamint a 
magazinok is más napokon kerülnek adásba.

Az eddig megszokott több mint 
negyedórás esti híradás gyakran nem 
volt elegendő a Székesfehérváron és 
környezetében történő események 
ismertetésére, ezért ezentúl a 19 órakor 
kezdődő Híradó három blokkba szer-
kesztve jelentkezik minden hétköznap. 
A közéleti híradások tizenöt perces időt 
kapnak, a kulturális és sporthírek pedig 
öt-öt percben jelentkeznek. Az egyes 
események háttérinformációival további 
negyedórában foglalkozik a Fehérvár 
Televízió Esti mérleg című műsora hét-
főtől csütörtökig, míg pénteken a Köztér 
közéleti magazin látható. 
A hét első négy napjában este háromne-
gyed nyolckor, míg pénteken nyolc óra 
előtt öt perccel kezdődik a magazinmű-

Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljár-
va a 656/2017. (V.25.) GSzB számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok 
lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében nyílt pályázatot 
ír ki:

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

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen 
meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjá-
ról Ruskó Péter épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511-328, illetve a 
70/6699-334 telefonszámon, vagy a rusko.peter@proalbaregia.hu e-mail címen.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Fiatal házaspá-
rok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. július 14. (péntek) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetősé-
gét nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/önkormányzat/pályázatok) megjelent részletes pályáza-
ti felhívás tartalmazza.

Cím

Palotai u. 17. tt. 12.
Sziget u. 4. 8/4.

Alapterület

55 m2

54m2

Szobaszám

1
2

Komfortfokozat

komfortos
összkomfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
30 250,–
27 900,–

divatbemutatók, prezentációk 
készítése várja őket, így csak az 
jelentkezzen, aki bírja a felhajtást 
maga körül! Akinek pedig a fején 
landol a korona, még nagyobb 
figyelmet és szereplési lehető-
séget kap. Több nívós esemény 
házasszonya lehet, és ő képviseli 
a várost. 
De ne szaladjunk ennyire előre! 
Június 20-ig lehet jelentkezni a 
XV. Fehérvár szépe versenyre, 
június 27-től pedig már az elővá-
logatókat rendezik. A szépség-
verseny döntője augusztus 26-án 
lesz a Vörösmarty Színházban. 
A 2017-es gálát Nagy Attila, a 
színház művészeti titkára rendezi, 
melyre Rovó Tamás koreográfus 
készíti fel a hölgyeket. 
A fődíj a személyiségfejlődésen 
kívül egy álomutazás. Jelentkezni 
lehet a www.szekesfehervar.hu és 
a www.feol.hu oldalakon. Csupán 
egy önéletrajz, egy egészalakos 
és egy portréfotó szükséges, 
kiegészítve egy e-mail-címmel és 
telefonszámmal. Érdemes lesz 
figyelni a Fejér Megyei Hírlap és a 
Fehérvár Médiacentrum felüle-
teit, ugyanis a verseny során az 
információközlésen kívül azon 
leszünk, hogy eloszlassuk a szép-
ségversenyeket és szépségkirály-
nőket övező sztereotípiákat. 

sor. A magazinok az új műsorrendben 
más napokra kerülnek. Hétfőn az 
Együtt című családi magazin jelentke-
zik a Fehérvár Televízióban, kedden 
pedig kulturális magazinunk, a Paletta. 
Szerdán láthatják a nézők Kéklámpás 
perceinket a Honvéd7 című honvédelmi 
magazinnal közösen. A Bajnokok városa 
csütörtökre költözött, míg turisztikai 
és agrármagazinunk pénteken ad 
kirándulási, kertgondozási és életmód-
tanácsokat. A Jó estét, Fehérvár! blokkot 
minden hétköznap este negyed kilenc-
kor a legfrissebb hírekkel zárjuk. 
Június 6-tól nyári szünetre megy a 
Híradó 1-kor, és augusztus 7-én tér 
csak vissza, hiszen a nézők többsége 
remélhetőleg pihen ebben az időben 
valamilyen vízparton. Ám a Fehérvár 
Televízió munkatársai nyáron is jelent-
keznek napközben hírekkel, informáci-
ókkal a Facebook-felületünkön, amit a 
világ bármely szegletében elérhetnek az 
érdeklődők.
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A szezon legjobbjának választott Danko Lazović sem talált be a Honvédnak

A Vidi-szurkolók mindent megtettek, még a Sóstói kék eget is „elvitték” a Bozsik stadionba

Eppel lő – dráma a kivetítő előtt

Ezüst az aranycsatában
néMeTh kRiszTián

Egyetlen gól esett az év meccsén, a Hon-
véd-Videoton rangadón, amely a labdarúgó NB 
I utolsó fordulójában az aranyérem sorsáról 
döntött. 2016 után ismét ezüsttel gazdagodott 
a Vidi, de ez nem csillog úgy, mint a tavalyi 
második hely.

A végeredmény nem tükrözte a két 
csapat közti különbséget – állítot-
ták sokan azután, hogy a Videoton 
három góllal verte tavasszal a Hon-
védot. Ha volt is különbség, május 
27-re eltűnt. Hogy ezt az egyik fél 
visszaesése vagy a másik javulása 
eredményezte, azt mindenki döntse 
el maga. Mindenesetre a bajnokság 
csikócsapatának döntetlen is ele-
gendő lett volna a bajnoki címhez.
Pedig tavaly ősszel győzött a Vidi 
a Bozsik Stadionban, de az egy 
teljesen más meccs volt. Mert 
2017. május 27-e beírta magát a 
magyar labdarúgás történelmébe. 
A futballünnepre majd tízezer 
néző sereglett össze a kispestiek 

Fo
tó

: v
id

i.h
u

Fo
tó

: v
id

i.h
u

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

szentélyében, ahová az is be akart 
jutni, aki jóformán a főszereplők 
egyetlen meccsét sem látta. Szé-
kesfehérvárról különvonat szállí-
totta a fővárosba az egyenpólóba 
öltözött Vidi-drukkereket. A Bozsik 
Stadionban majd kétezer torokból 
zengett a Hajrá, Vidi! Fehérvár 
belvárosában pedig több százan 
szurkoltak a kivetítő előtt.
A Honvéd hagyománya, nevezetesen, 
hogy a bajnoki mérkőzések előtt 
elhangzik a Himnusz, ha lehet, még 
különlegesebb töltetet adott az év 
meccsének. A balsorsot elkerülendő 
a Vidi mindjárt az elején támadólag 
lépett fel, de nem volt nyoma az 
ellenfél felcsúti formájának sem.
Az aranycsata első félidejének 
hajrájában Kovácsik Ádámnak kö-
szönhetően még döntetlen volt az 
állás: a Vidi hálóőre, aki hatévesen 
még a Bozsik Stadionban bonto-
gatta szárnyait, a szezon védéseivel 
megőrizte a 0-0-t.

A második félidőben aztán leeresz-
kedett a vörös köd. A drukkerek 
pirotechnikai bemutatója után 
részben a valóságban, részben 
pedig azért, mert a Videoton 
játékából hiányzott az átütőerő, 
az idegesség, a kapkodás lett 
úrrá a fehérváriakon. Ez pedig 
még inkább fokozódott, miután a 
gólkirályi címet is megszerző Eppel 
Márton a hálóba talált. Henning 
Berg együttese gyakorlatilag tíz em-
berrel támadott az utolsó negyed 
órában, de nem sikerült feltörnie a 
hazai reteszt.
„A Honvéd jól védekezett, középen és 
a széleken is jól lezárta a területeket. 
Mi támadójátékban mutathattunk vol-
na többet. Nagyon nagy csalódás, hogy 
ennyire közel voltunk a célunkhoz, de 
nem sikerült nyernünk a legfontosabb 
mérkőzésen.” – értékelt a fehérvári-
ak trénere.
A csapat a felkészülést a tervek 
szerint június 8-án kezdi el az Euró-
pa Liga selejtezőire, ahol az első 
párharc „odavágójára” június 29-án 
kerül sor. Ott lehet majd feledtetni 
a csalódást…
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Edwards (14) visszatért, de még nem teljesen egészséges

Biljana Bandelier bombagóllal zárta profi karrierjét

Egy lépésre a döntőtől

Nézzünk inkább előre!

soMos zolTán

kaiseR TaMás

A Szombathely már bejutott a kosárlabda-baj-
nokság döntőjébe. Hogy lesz-e a jövő héten 
tökéletes alliteráció – Székesfehérvár–Szom-
bathely szerdán – az még nem dőlt el. De 
halad felé az Alba, mely fordított a ZTE ellen, 
és már 2-1-re vezet a három győzelemig tartó 
párharcban.

A szombathelyi Falcót nem 
sokan várták a fináléba. Bár az 
egész szezonban veretlen maradt 
hazai pályán, ráadásul a közép-
szakaszban már kifejezetten jól 
teljesített, még mindig sokan 
úgy vannak vele, hogy Szrecsko 
Szekulovics csapata amolyan 
„surranópályán”, meglepetés-
ként került a legjobb kettő közé. 
Pedig a jó egyéni teljesítmények 
és az összeszokott csapatjáték 
mellett van még egy tényező, ami 
a Falco mellett szól, akár a dön-
tőben is. Egy hosszú szezon bi-
zonytalanságához hozzátartozik, 
hogy kisebb-nagyobb sérülések 
miként sújtanak egy csapatot. 
És e tekintetben a sárga-feketék 
mindenkinél jobban állnak, mert 
bő keretükben szinte senkinek 
nem kellett hosszabb időt ki-
hagynia az idényben. 
Az Alba Fehérvár sérültlistáján 
olyan játékosok voltak, vannak, 

Az utolsó mérkőzés eredményétől füg-
getlenül is bizonyos volt, hogy az Alba 
Fehérvár KC a hatodik helyet szerzi meg a 
női kézilabda-bajnokságban. A bronzérmes 
Érd ellen néhány percet leszámítva remekül 
játszottak Deli Rita lányai, de a győzelem-
hez ez kevés volt.

Az Érd elleni mérkőzés talán ki-
csit olyan volt a csapat számára, 
mintha az egész szezont képez-
te volna le. A találkozó nagy 
részében jól kézilabdáztak Jelena 
Lavkóék, de a második félidő 
eleji nagyjából tízperces kiha-
gyás döntőnek bizonyult. Ebben 
a periódusban az Érd kilencet 
lőtt, és csak egyet kapott, végül 
35-32-re győzött. A háromfrontos 
(bajnokság, EHF-kupa, Magyar 
Kupa) harcban az idény során 
is jellemző volt a fehérváriakra, 
hogy egy-egy rövidzárlat meg-
pecsételte az adott mérkőzést. 
A sok hiba rányomta a bélyegét 
az amúgy szép emlékeket, a 
szurkolóknak örömet hozó sze-
zonra. Hiányérzete játékosnak, 
edzőnek, klubvezetőnek és nem 
utolsósorban drukkernek abban 
lehet, hogy a következő nemzet-
közi évadot az Alba Fehérvár KC 
nélkül rendezik meg. 
Azt már most borítékolhatjuk, 
hogy a cél a 2017/18-as bajnok-
ság előtt sem változik majd: 
2018 őszére vissza kell kerülni 
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Távozók, búcsúzók

Az természetes egy klub életében, 
hogy időről időre van olyan nyár, 
amikor nagy a jövés-menés. Az 
Alba Fehérvár KC-tól elköszönt 
Sipeki Flóra, Tilinger Tamara, Haj-
duch Csenge, Kazai Anita, Ishitate 
Mayuko, Rideg Renáta, Leiner 
Bernadett, Daniela Piedade vala-
mint Biljana Bandelier. Utóbbi két 
játékos az aktív kézilabdázástól is 
elbúcsúzott. A brazil világbajnok 
beálló már korábban lejátszotta 
utolsó meccsét, míg Bandeliernek 
az Érd elleni meccsen sikerült 
igazán stílusosan elköszönnie: 
a találkozó utolsó másodpercei-
ben a saját térfelének közepéről 
lőtt hatalmas gólt az érdi kapu 
bal alsó sarkába. Mert búcsúzni 
szépen kell!

az európai kézilabdázás vérke-
ringésébe. Ennek érdekében az 
egyesület megtartotta értékeit, 

és egyelőre az igazolások is a 
komoly célok megvalósítása felé 
mutatnak. Ahogy előző szá-

munkban is megírtuk, a nyártól 
Deli Rita gárdáját erősíti majd az 
orosz válogatott irányító-átlövő, 
Olga Gorsenyina, a huszon- 
nyolcszoros magyar válogatott 
Temes Bernadett valamint két 
fiatal, a kapus Mistina Kitty 
illetve a beálló Sztankovics Réka. 
De a Fehérvár menedzsmentje 
további igazolásokat is tervez. A 
játékosok most megkezdik nyári 
szabadságukat, de a tervek sze-
rint július elején újra találkozik 
a mostani bajnokságot hatodik 
helyen befejező keret.

akiknek hónapokkal ezelőtt vé-
get ért a szezon, továbbá alapem-
berek hagytak ki meccseket. 
Vagy itt van a Zalaegerszeg, a 
mieink ellenfele az elődöntőben: 
a zalaiak kedden tartalékosan 
játszottak és kaptak ki 102-70-re 
Fehérváron. Az Albában Tóth, 
Burgess és Edwards közül csak 
utóbbi térhetett vissza a pályára, 
de ő is csak próbálgatja nem-
rég még törött lábát. A ZTE két 
kezdőjátékosa mellett a meccsen 
irányítóját, Ubillát is elvesztet-
te. Megjósolható, hogy ilyen 
állapotban bármelyik csapat lesz 
a Falco ellenfele, a szombathe-
lyiek nem indulnak nála kisebb 
esélyekkel a döntőben. Úgy meg 
pláne, hogy legalább négy nap-
pal többet pihenhetnek, mivel 
az Alba-ZTE párharc szombatnál 
előbb nem fejeződik be. 
Mi persze abban bízunk, hogy 
aznap véget ér – ehhez győznie 
kellene a Dzunics-csapatnak 
Egerszegen. Kétszer már sikerült 
a szezonban, legutóbb az elő-
döntő második meccsén, amivel 
kiegyenlített a hazai vereséggel 
kezdő Alba a párharcban. Most 
pedig már csak egy győzelem 
választja el a finálétól, ahol 
tavaly járt legutóbb. Szombaton 
a teljes(ebb) ZTE ellen így sem 

lesz könnyű, a pályaelőny miatt 
azonban jó a helyzet, hiszen egy 
esetleges ötödik meccs ismét 
Fehérváron lenne. Mégpedig 
jövő hétfőn – két nappal a döntő 
kezdete előtt. Példátlanul rövid 
idő állna tehát a továbbjutó 

csapat rendelkezésére. Könnyű 
elképzelni, hogy Szombathelyen 
nagyon szeretnék, ha ez így 
történne. 
De a döntő már másik történet. 
Addig még lépni kell egyet, ha 
tartalékosan és fáradtan is...
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Néhány perccel éjfél után testébresztő tornával indult a program

A szerdát sportolással kezdők a bemelegítés után az uszodában folytathatták a mozgást

A kihívás napján a küzdősportok képviselői is sportoltak legalább tizenöt percet

A Munkácsy iskolába a Nyitott tornatermek program keretében a floorball szerelmeseit várták

Idén Székesfehérvár városa is csatlakozott a Peace run, azaz Békefutás elnevezésű, 1987 óta 
létező nemzetközi kezdeményezéshez. A helyi szakasz múlt pénteken reggel az Úrhidai úti szé-
kelykaputól indult, majd a Városház téri rövid ünnepség után a Zámolyi útig csatlakozhattak az 
érdeklődők a lassú tempójú futáshoz.                                                                                                       S. Z.

Megmozdult a város
kaiseR TaMás

Székesfehérvár rendre jól szerepel A kihívás napján: az elmúlt években kategóriájában 
másodiknál rosszabb helyen nem végzett. Május utolsó napján ezúttal is nagyon sokan 
sportoltak legalább tizenöt percet a Bajnokok Városában.
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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:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

1 db 16 m2 és 1 db 38 m2 alapterületű 
irodahelyiség;

Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

(Hosszúsétatér felől) 68 m2-es használaton 
kívüli hőközpont;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energiatanúsítását!

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Futás a béke jegyében
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Dévay Márk az U23-asok között arany-, míg a felnőttek mezőnyében bronzérmes lett az 
Európa-bajnokságon

„Fehérvári” érmek az Eb-ről
kaiseR TaMás

A hétvégi, pozsonyi Aquatlon Európa-bajnoksá-
gon a magyar sportolók több érmet is bezsebel-
tek. Kiemelkedett közülük a Székesfehérváron 
készülő Dévay Márk és Zsombor: ketten három 
medáliával tértek haza.

Talán kevesen tudják, de a honi 
triatlon sportág két igazán komoly 
reménysége, Dévay Márk és Dévay 
Zsombor Székesfehérváron készül. 
Nem véletlenül, hiszen édesap-
juk – aki egyben edzőjük is – az 
év elejétől az Alba Triatlon SE 
sportolóinak felkészítéséért felel 
vezetőedzőként. 
Nos, a két ifjabb Dévay komoly 
sikereket ért el a hétvégén Pozsony-
ban, az Aquatlon Európa-bajnok-
ságon. Az 1996-os születésű Márk 
a felnőtt férfiak mezőnyében (ezer 
méter úszás, öt kilométer futás) 
szerzett bronzérmet, míg korosztá-
lyában, az U23-asok közt Euró-
pa-bajnok lett. 
„A szlovákiai Richard Varga a komp-
lett triatlonos társadalom legjobb 
úszója, bármilyen mezőnyben ő jön ki 
először a vízből.” – mondta Dévay 
László. – „Varga a hazai pályán is ott 
volt az indulók között, és Márk volt 
az egyetlen, aki tartani tudta vele a 
lépést, együtt jöttek ki a vízből. Márk 
jobban depózott, és Varga csak ötszáz 
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Legyen TESZ-re kész!

Évről évre egyre többen a TESZ-futáson

néMeTh kRiszTián

Az egészségtudatos életmódot és a környezet-
tudatosságot kapcsolja össze a TESZ-futóver-
seny, melyre ezúttal is várják mindazokat, akik 
szívesen összekötik a kellemeset a hasznossal, 
és akár egyénileg, akár a családdal vagy 
munkatársaikkal rajthoz állnak a hatodik Tiszta, 
egészséges Székesfehérvárért! futóversenyen.

Június 5-én, pünkösdhétfőn a 
tavalyihoz hasonlóan 17 órakor 
rajtol a mezőny a Rákóczi útról, az 
irodaház elől. Öt órakor egyszer-
re indulnak a háromfős családi 
csapatok (két szülő és egy gyer-
mek vagy fordítva) és a szintén 
háromfős munkahelyi váltók 
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Ismét Fehérváron száguldanak

Herczig Norbert tavaly nemcsak győzött Székesfehérváron, de a bajnoki címet is itt nyerte meg

kaiseR TaMás

Június tizedikén és tizenegyedikén ismét a 
Székesfehérvár-környéki pályákon versenyez-
nek a magyar ralibajnokság legjobb pilótái. 
De ezúttal sem maradnak városi száguldás 
nélkül a sportág fehérvári szerelmesei.

Június tizedikén, szombaton négy 
gyorsasági szakaszt rendeznek 
meg: a Székesfehérvár Rallye me-
zőnye kétszer teljesíti a kincsesbá-
nyai és az árkipusztai pályákat.
Délután pedig ezúttal is beköltöz-
nek a versenyzők Fehérvár belvá-
rosába. A minden évben több ezer 
embert megmozgató superspecialt 
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valamint az egyéni futók 4,8 és 9,6 
kilométeres kategóriájának indu-
lói. Ezt követően 18 órakor rajtol a 
Depónia tömegfutás.
Az előnevezés már lezárult, de a 
helyszínen a verseny előtt lehet még 
nevezni. A Depónia tömegfutáson 
jelképes a nevezési díj: egy laposra 
taposott PET-palack. A nyolc leg-
több futót indító iskola sportszer-
vásárlási utalványt kap. Az egyéni 
számokban, a családi csapatban és 
a munkahelyi váltóban nevezési díj 
ellenében lehet indulni. 
A résztvevőket egészségügyi 
szűrővizsgálatokkal is várják. A 
TESZ-futáson rajthoz áll Miklósa 
Erika operaénekesnő is.

méter után érte utol a futás során. 
Varga lett a felnőtt Európa-bajnok, míg 
Márk U23-asként lett bronzérmes. 
Teljesítményéről sokat elmond, hogy 
a verseny után az európai szövet-
ség elnöke odament hozzá, és külön 
gratulált. Azért is vagyunk nagyon 
boldogok, mert ezt az Eb-t felkészülési 
állomásnak szántuk, illetve az volt a 

cél, hogy megmutassuk, Márk fiatal 
kora ellenére képes felvenni a versenyt 
a világ elitjéhez tartozó versenyzőkkel. 
Reméljük, ezáltal néhány új szponzor-
ra lelünk!”
A kisebbik Dévay, Zsombor is 
nagyszerűen teljesített, ő a 16-19 
évesek között indult, és bár az 
úszás végén még csak harmadik 

volt, több mint harminc másodper-
ces hátrányból negyvenkét másod-
perces előnyt csinált az öt kilométe-
res futás végére, így az ő nyakába is 
Európa-bajnoki aranyérem került.
Dévay Márk és Zsombor tehát 
összesen két arany- és egy bronzé-
remmel zárta a kontinensviadalt. 
Adja magát a kérdés, ha mindket-
ten Székesfehérváron készülnek, 
édesapjuk pedig az Alba Triatlon 
SE vezetőedzője, számíthatunk-e 
arra, hogy a jövőben ideigazolnak? 
„Az Alba Triatlon SE egy fiatal, alig 
több mint egyéves klub. A triatlon 
pedig egy nagyon költséges sportág, 
gondolok itt a felszerelésre, a táplálék-
kiegészítőkre, az edzőtáborokra, és nem 
mellesleg az Európa- és világkupaver-
senyekre. Az Alba még nem áll olyan 
erős lábakon anyagilag, hogy ezeknek 
a terheknek jelentős részét át tudja 
vállalni. Ehhez kellene egy tőkeerős 
szponzor – a város önkormányzata 
mellett, mely jelenleg is támogatja a 
klubot – mely felvállalná ezt. Amennyi-
ben ez bekövetkezik, akkor a következő 
átigazolási szezontól Márk és Zsombor 
székesfehérvári színekben versenyzik 
itthon és külföldön egyaránt!”
Az pedig nem elhanyagolhat tény, 
hogy Dévay Márk szerepel a Tokió 
2020 Programban, vagyis jó esélye 
van arra, hogy ott legyen a követke-
ző nyári ötkarikás játékokon.

idén is a Palotai úton rendezik 
meg, ahol az ORB mezőnye mellett 
számos más kategóriából érkező 
pilóta mutatja meg magát. Ahogy 
az egész Székesfehérvár Rallye, 
így természetesen a superspecial is 
ingyenes.
Vasárnap további hat gyorsaságin 
száguld majd a mezőny: a csákberé-
nyi, pusztavámi és nagyvelegi pályá-
kon dől el minden fontos kérdés.
A bajnokságban abszolútban a cím-
védő Herczig Norbert áll az élen 76 
ponttal, az eddigi három futamból 
kettőt megnyerve. Őt követi Hadik 
András (60 pont), míg a harmadik 
helyen Vincze Ferenc (49 pont) áll.
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A Vörösmarty Rádió műsora június 3-tól 9-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos és

 Németh Gábor
08:10 Szabadidő – hétvégi 

ajánlatok a könnyed és 
hasznos kikapcsolódáshoz

08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek és 

a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán 
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:10 Jóban-rockban. 

Műsorvezetők: Bokányi 
Zsolt és Heiter Dávid Tamás

17:10    Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

17:10    Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

18:10 Könyvespolc – irodalmi 
magazinműsor. Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19:10 Áldás, békesség! – 
református magazinműsor. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

20:10 Koktél – színes hírek, 
színes beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

23:05 Tartson Mits Mártonnal!

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

2017. 6. 4.  Vasárnap 2017. 6. 5. Hétfő 2017. 6. 6. Kedd 2017. 6. 7. szerda 2017. 6. 8. CsütörtöK 2017. 6. 9. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Napindító. Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

08:30 A társas kapcsolatok 
fontossága. Vendég: 
Garai Orsolya

09:10  Hogyan segítsük 
a gyerekek nyári 
kikapcsolódását? 
Vendég: Obola Erika

10:10 Gasztrotéka – A 
legegyszerűbb 
ételtársítási technikák. 
Vendég: Antal Vali 

11:10 Leányálom: Esküvőre 
készülünk. Vendég: 
Az ifjú pár - Fürtön 
Emese, Démuth Zalán

12:10 Folytatódnak a 
Herbarius túrák. 
Vendég: Lencsés Rita

13:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Témák: aktualitások, 
érdekességek

17:10    Pünkösdi gondolatok. 
Vendég: Somogyi László

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos 

Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:10 Válogatás az elmúlt hét 
műsoraiból: Fejér zene. 
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Aktualitások és 

érdekességek. 

Műsorvezető: 

Schéda Zoltán

  Könnyed témák, 

hétvégi hangulat a 

Pünkösd jegyében

12:10 Dicsértessék a Jézus 

Krisztus – Katolikus műsor

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 

aktualitások, érdekességek

16:00    Rebi és Dodó – Az 

élet „nagy dolgai” az 

ikerpár szemével

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával

23:10 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Jóban-

rockban. Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt és 

Heiter Dávid Tamás

2017. 6. 3. szOMBat

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08:10 Aktualitások és 

érdekességek. 

Műsorvezető: Sasvári Csilla

09:10 Fejér Megyei Kirándulások, 

Vendég: Kulcsárné 

Németh Marian

10:10 Vízpart, csend, horgászat. 

Vendég: Nagy Attila 

a HOFESZ elnöke

11:10 Házi finomságok 

Pünkösdkor. Vendég: 

Simonné Zsuzsa

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 

aktualitások, érdekességek

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával

23:10 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Jóban-

rockban. Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt és 

Heiter Dávid Tamás

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsanna és Schéda 
Zoltán. Benne: félóránként 
friss hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk

08:10 A család és a nap témája
09:10 Aktualitások. Vendég: 

Tornyai Gábor plébános
10:10 Tízórai. Fitt-tipp
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor 

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja 

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kertészmagazin
16:00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16:10 Diákkedd
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója 
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Vörösmarty kocka
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával 

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos és

 Németh Gábor
08:10 Kultúra és a nap témája
09:10 Civilmagazin és 

a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Fogadóóra és a nap témája
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép 
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

13:40 A nap témája
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Hangvilla – magazinműsor 
16:00 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán
16:10 Schédagalopp – 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Motorsport – 
magazinműsor. Vendég: 
Debreczeni Dávid

19:10 A pszichológus válaszol. 
Vendégek: Fischer 
Imre és Egey Tímea

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezetők: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08:10 Életmód és a nap témája
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek, bankok, 

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Ifikocka magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 Gazdikereső
19:10 Párbaj – műveltségi 

vetélkedő
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

2017.

17óra

június5. (a Panorama Offices előtt)
Rákóczi út

Székesfehérvár

www.arakatletika.hu/tesz

 E-ON családi csapat    RAJT: 17:00

PANORAMA OFFICES munkahelyi váltó    RAJT: 17:00

DECATHLON 4,8 km    RAJT: 17:00

LAKE SIDE 9,6 km    RAJT: 17:00

              FUTÁS 1 kör   RAJT: 18:00

KATEGÓRIÁK


