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Útfelújításról és közlekedésről kérdeztek a legtöbben

Az online fogadóórán megvalósításra váró ötletek is érkeztek

Gáspár péter

Választókerületi programok

Az idei második polgármesteri online fogadóórán is 
útfelújításokkal és közlekedéssel kapcsolatban érke-
zett a legtöbb kérdés. A kérdezőknek számos esetben 
tudott pozitív választ adni Cser-Palkovics András.

Június negyedikén, hétfőn újra online 
fogadóórán válaszolt a fehérváriak kér-
déseire Székesfehérvár polgármestere. 
A legtöbb kérdés ezúttal is a közleke-
déssel és útfelújításokkal kapcsolatban 
érkezett.
A bejegyzésként illetve hozzászólásként 
érkező kérdésekre válaszolva Cser-Pal-
kovics András polgármester arról tájé-
koztatta az érdeklődőket, hogy a héten 
kezdődnek a munkák a Kégl György 
utcában, jövőre pedig a Bartók Béla tér 
megújítása kezdődik. A tervek között 
szerepel a Kossuth utca felújítása is, 
és folytatják a munkát egészen a Szent 
István térig. Az Árpád-ház-program 
keretében zajlik majd a tervezés, és az 
önkormányzat szándékai szerint állami 
segítséggel 2022-ig befejezik a progra-
mot, mely a közterületek megújítása 
mellett számos múzeum és kiállítóhely 
kialakítását is jelenti.
Sokan érdeklődtek a veszélyes álla-
potban lévő Vörösmarty tér 12. számú 
épület sorsáról is, amiről megtudhatták, 
hogy az épületet – felújítási kötelezett-
séggel együtt – egy magánbefektető 
megvásárolta az önkormányzattól, így 
várható, hogy a felújítás megtörténik 
a következő években. A Vásárhelyi út 

Épen maradt középkori fákat is találtak

Ritkaság, hogy ilyen jó állapotban megmaradt cölöpöket találnak a régészek Székesfehérváron

Bácskai GerGely

kurucz tünde

Új helyen 
a művelődési ház

Elkezdődött a Kégl 
György utca felújítása

A Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri épületének hátsó udvarán, a szoborpark 
területén végeztek ásatásokat a régészek. 
A munka a napokban fejeződött be. Április 
elején kezdték a feltárást, melynek során a 
város erődítésrendszerének nyomait keres-
ték a régészek, ugyanis a korábbi kutatások 
alapján feltételezhető volt, hogy három fal 
is húzódik ezen a területen.

„Ezeket a falakat részben megta-
láltuk, és több más érdekes dolog 
is előkerült a földből.” – mondta 
Szőllősy Csilla, az ásatást vezető 
régész, majd hozzátette: „Talál-
tunk egy három méter széles falat, 
ami különösen szélesnek számít, és 
minden jel szerint a belváros külső 
erődítése lehetett. Valószínűleg 
azért volt ilyen széles, hogy ezzel 
is növeljék a stabilitását. Reméltük, 
hogy találunk alatta különböző 
gerendákat, mert a városban sok 
helyen gerendára alapozták a 
városfalakat. Itt viszont úgy tűnik, 
hogy elértek a korabeli építők egy 
olyan talajszintet, ami képes volt 
megtartani a falat, éppen ezért nem 
találtunk alatta fákat. A feltárt 
falakat pontosan dokumentáltuk, 
amit felviszünk a korabeli város 
alaprajzára, és összevetjük az eddigi 
kutatásokkal. Az észak-dél irányú, 
három méter széles falhoz csatla-
kozik egy olyan kelet-nyugati fal, 
amiről eddig nem is tudtunk. Most 
ezt is sikerült feltárni és dokumen-
tálni.” 

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a 
VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házat, 
mely mostantól új helyen, a Mártírok útja 2. 
szám alatt várja a fehérváriakat. A több ezer 
kötetes könyvtár mellett két kiállítóhely és 
egy előadóterem ad otthont a szakköröknek, 
kluboknak, kiállításoknak, kulturális rendez-
vényeknek.

Molnár Lászlóné, az intézmény ve-
zetője elmondta, hogy egy szakasz 
lezárult, mert magára hagyták az 
öreg, omladozó házat, mely oly sok 
éven át otthonuk volt: „A múlt szép 
emlékeivel, tapasztalataival indulunk 
el egy új úton, hogy a megszerzett 
tudást kamatoztassuk, az új ház falait 
megtöltsük kultúrával, szeretettel, 
élményekkel.”
Brájer Éva alpolgármester ünnepi 
beszédében köszönetet mondott 
mindenkinek, aki szerepet vállalt 
abban, hogy Székesfehérvár egyik 
nagy múltú közművelődési intéz-
ménye új helyszínen, megfelelő 
körülmények között működhessen 
tovább: „Bár sokan megkérdőjelezik 
a közművelődés létjogosultságát, a 
mindennapok azonban azt mutatják, 
az embereknek egyre nagyobb igényük 
van arra, hogy kulturálódjanak, 
hogy együtt legyenek. Nagy szükség 
van ezen intézményekre, közösségi 
terekre!” Az alpolgármester a város 
jókívánságai mellett egy Fekti 
Vera-képpel kívánt jó munkát a 
művelődési ház dolgozóinak.

Június hatodikán elkezdődtek a rekonstrukciós munkálatok a 
Kégl György utcában. A munkavégzés idején a gyalogosköz-
lekedés biztosított, viszont az utcában nem lehet gépjárművel 
várakozni, valamint korlátozzák a behajtást is. A parkolóbérlete-
ket elfogadják a határos parkolási zónákban.

Az utcát teljes szélességben felújítják. Átépítik 
az út- és járdaburkolatot valamint a vízi 
közműveket is. A munkavégzés idejére az 
utcában megállási tilalmat vezettek be. A Budai 
út valamint a Rákóczi út irányából az érintett 
útszakaszok zsákutcaként használhatók, de 
csak korlátozottan lehet behajtani: az építési 
munkálatokat végző járműveken kívül csak az 
ingatlanjaikra valamint be- és kirakodás céljá-
ból hajthatnak be a lakók illetve az áruszállítók.
A gyalogos megközelítést folyamatosan bizto-
sítják, a gépjárműveket érintő korlátozásokról 
pedig a kivitelező naprakész tájékoztatást ad 
a lakóknak. A Kégl György utcára megváltott 
parkolóbérleteket elfogadják a határos parkolási 
zónákban.                                            Forrás: ÖKK
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Almássy- és Fáy-telep, vezér utcák

Deák Lajosné

Fogadóórát tart június 11-én, hétfőn 
Deák Lajosné. A 11. számú körzet 
önkormányzati képviselője 17 és 19 óra 
között várja a választókat a Királykút 
Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 
25. szám alatt.
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Legutóbb a Fő utca felújításakor, a 
Budai kapu alapozásából kerültek elő 
fák. Korábban pedig Siklósi Gyula 
régészprofesszor talált fát a városfalak 
alatt. A középkorban Székesfehérváron 
a városon belül és kívül is több helyen 
nőttek tölgyfák, amit a várfal építésé-
hez és erősítéséhez is használtak.

javítására vonatkozó kérdésre válaszolva 
Székesfehérvár polgármestere közöl-
te, hogy az út felújítására vonatkozó 
közbeszerzést júniusi ülésén indítja a 
közgyűlés. Az őszi munkaterület-átadást 
követően jövő év őszén már zavartalanul 
közlekedhetünk a két és fél kilométer 
hosszú úton. A felújítás során gyalogos-
átkelőhelyeket alakítanak ki az  
autóbusz-megállóhelyek között, és egy 
másik beruházás keretében kerékpáros 
létesítményeket és hiányzó járdaszaka-
szokat is építenek. 
A Széchenyi és a Horvát István utca 
kereszteződésének tehermentesítésével 

kapcsolatban a kérdezők azt az infor-
mációt kapták, hogy a Takarodó út és a 
Mártírok útja összekötését szolgáló maj-
dani közúti autós felüljáró tervezésére a 
NIF Zrt. kötött szerződést, az engedé-
lyezési tervek ez év nyarán készülnek el, 
várhatóan szeptemberben bemutatják a 
lakosságnak. A kivitelezés legkorábban 
2019 őszén, 2020 tavaszán indulhat. 
Jó hír érkezett a Jancsár utcai nagy 
parkoló és a Jancsár-csatorna közötti 
területtel kapcsolatban is: az ígéretnek 
megfelelően még idén ősszel megtör-
ténik a park kialakítása és a játszótér 
építése.

A három méter széles várfal-
tól kelet felé, a várfalon kívül 
pedig találtak egy cölöpsort, ami 
valószínűleg egy külső erődítés 
vagy védőmű lehetett. Ezek a 
feltételezések szerint török kori 
fák a vizes, mocsaras talaj miatt 
maradhattak fent ilyen jó álla-
potban. A megtalált tölgyfákat 
most dendrokronológiai vizsgá-
latra küldik a régészek, amivel 

pontosabban meg lehet határoz-
ni az építés korát.
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A tér története

A székesfehérvári Országzászló tér 
kialakítása 1934-ben kezdődött. E 
helyütt állt egykor a székesfehérvári 
vár Budai kapuja. A tér kialakításá-
nak rendezési tervét Schmidl Ferenc 
építész készítette. 1936. május 24-én 
avatták fel az országzászlót, melynek 
tervezője Rimanóczy Gyula építész 
volt. Az Országzászló talapzata egy 
dombon álló kőoltárt jelképezett, 
melyen az ország pallosa és egy kőből 
faragott párnán elhelyezkedő Szent 
Korona nyugodott. A zászló árboca 
az oltárból nyúlt ki, tetején kettős 
kereszt volt látható. Az emlékművet a 
második világháború után megszün-
tették, átalakították, a teret átnevez-
ték. A közterület a rendszerváltás után 
kapta vissza eredeti nevét, és lett újra 
Országzászló tér, de az emlékmű újjá-
építésére csak 2018-ban került sor.

Országzászló tér: hagyományra épített modernitás

A zászló talapzata a hatvannégy vármegye földereklyéjét rejti

A fehérváriak már birtokba vették a megszépült teret
A lovagrendek és vitézi rendek kíséretében ünnepélyesen átadták a társadalmi összefogás 
nemzeti lobogóját Székesfehérvár polgármesterének és az Országzászló Védnöki Testületnek

A vármegyék örökbefogadói egy-egy szál fehér szegfűvel rótták le tiszteletüket az emlékműnél

luGosi Balázs

Június negyedikén, hétfőn, a nemzeti ösz-
szetartozás napján ünnepélyesen átadták a 
felújított Országzászló teret, és felavatták, 
majd megáldották az Országzászló-emlékmű-
vet, ahol a fehérváriak együtt emlékezhettek 
a trianoni szerződés tragédiájának kilencven- 
nyolcadik évfordulójára.

Az ünnepséget megelőzően a Ma-
gyar Honvédség Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekara, a Vox Mira-
bilis Kamarakórus és Bartal Dóra 
népdalénekes előadását hallhatták 
a megjelentek. A bevezető után az 
Ereklyés Országzászló és Tria-
non-emlékmű Nemzeti Lobogó-
jának Védnöki Testülete nevében 
Boór Ferenc, a Fejér Szövetség 
társelnöke a társadalmi összefogás 
kezdeményezőjeként és szerve-
zőjeként fejezte ki köszönetét 
az Országzászló tér és névadó 
emlékművének helyreállítását 
kezdeményezőknek, köszönetet 
mondott az adományozóknak, a 
hatvanhárom történelmi vármegye 
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plusz egy vármegyei jogú város, 
Fiume jelképes örökbefogadóinak. 
Ezután a lovagrendek és vitézi 
rendek kíséretében ünnepélyesen 

átadták a társadalmi összefogás 
nemzeti lobogóját Székesfehérvár 
polgármesterének és az Ország-
zászló Védnöki Testületnek. Ezt 

követően a Boldogasszony Anyánk 
felcsendülő dallamára leleplezték 
az Országzászlót.
„Már az elmúlt napokban is látszott, 
hogy egy újabb közösségi tér jött lét-

re, ahol az emberek sétálnak, fotókat 
készítenek, a fiatalok ezeket feltöltik 
a közösségi média felületeire, büsz-
kén odaírva, hogy az Országzászló 
téren vannak, beszélgetnek, jól érzik 
magukat, mosolyognak. Közben 
amikor erre a zászlóra, erre az 
emlékműre tekintenek, tisztelegnek a 
nemzet és annak kiemelkedő városa, 
történelme és elődeink, hőseink 
emléke előtt. Pár hónappal ezelőtt 
Fehérvár megkapta azt a vádat, 
hogy túlságosan tiszteli hagyomá-
nyait és keresztény értékeit. Akkor 
is elmondtuk, hogy igen, büszkén 
vállaljuk ezeket az értékeket, melyek 
nélkül nem lehetnénk egy több mint 
ezeréves város, nem mondhatnánk, 
hogy méltó helye van itt az Ország-
zászlónak, de enélkül nem lenne 
jövünk sem! Igenis lehet egyszerre 
hagyományokat és értékeket tisztel-
ni, egyúttal modern, szerethető kör-
nyezetet megvalósítani.” – emelte 

ki ünnepi beszédében Cser-Pal-
kovics András polgármester, 
aki megköszönte mindenkinek 
a munkáját, aki részt vett a tér 
felújításában.
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Meddig lehetnek nyitva a belvárosi kocsmák?
A belvárosi szórakozóhelyek a kereskedelmi törvény értelmében saját maguk határozzák meg a nyitva-
tartási idejüket, amit csak lakossági kezdeményezésre lehet korlátozni. Ha a lakók túl hangosnak 
találnak egy kocsmát, akkor ezzel kapcsolatban bejelentést tehetnek az Anyakönyvi és Vállalkozás- 
igazgatási Irodán. Ilyenkor hatósági eljárás indul. Ennek keretében többek között tanúkat (például 
szomszédos lakókat) hallgatnak meg, és végezhetnek zajszintmérést is. Döntés csak ezután születik. 
Ha jogosnak ítélik a panaszt, és a kocsmának hamarabb be kell zárni, akkor ez ellen a tulajdonos 
fellebbezhet a bíróságon.
Az üzlet nyitvatartása sok esetben nem esik egybe a teraszok nyitvatartásával. Ez utóbbiakról akkor 
kell beterelni a vendégeket, ameddig a hely közterület-foglalása szól. Ugyanakkor a szórakozni 
vágyók 2012. január 1-je óta vendéglátóhelyek zárt helyiségeiben nem gyújthatnak rá, ezért a do-
hányzók, ha el szeretnének szívni egy cigarettát, a terasz bezárta után csak közterületen tehetik meg.

Élni és élni hagyni – 2. rész
A belváros a társadalmi élet központja

Ezek a srácok ugyan szeretnek bulizni a belvárosban, de tudják, hol a határ

lászló-takács krisztina, kurucz tünde, HaGymásy andrás,  látrányi Viktória
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A köztereken bandázó fiatalok szerint Fehérváron 
nem lehet bulizni. A tereket ölelő belvárosi házak 
lakói mégsem tudnak éjszaka pihenni otthonukban. 
A békésen ücsörgők szerint nyáron a teraszok éjféli 
zárása is korai, hiszen tíztől van elviselhető idő. 
Egyesek szerint Fehérvár bulinegyede a belváros, 
mások éppen ennek ellenkezőjét állítják. Múlt héten 
a belvárosi lakók problémáit jártuk körül, most a 
másik oldal kerül sorra: megnézzük, hogyan része-
sülnek a belváros örömeiből a nem ott lakók, milyen 
egy átlagos, nyár eleji szombat éjszaka.

A nem bevállalósak

„Tiétek a vodka, a narancs meg a bor?” 
– mutatok a padon sorakozó italkíná-
latra. „Á, egyik sem!” – nevet fel a négy 
középiskolás lány. A Kossuth-udvarban 
viszont most csak ők vannak, és az 
elmúlt hetekben sem volt itt jellemző 
a nagy tömeg. „Legtöbben talán akkor 
voltak itt, amikor a szalagavató-aftere-
ket tartották. Össze szoktak itt gyűlni 
nagyobb társaságok, de nem tartjuk a 
Kossuth-udvart bulihelynek.” – magyaráz-
za a tizennyolc éves Dóri, aki a lányok 
között a legidősebb. Jól szituált, átlagos 
középiskolások, az Öreghegyről jöttek 
a belvárosba bulizni. Általában a szü-
lők hozzák be őket kocsival, és gyakran 
ők is jönnek értük. Pizsama- 
osztás egy békés szombaton éjjel 
egykor van, ha a Fezenbe mennek, 
akkor később. Nem félnek a fehérvári 
éjszakában, igaz, néha megkérdezik 
tőlük, bevállalósak-e. „Még soha nem 
kérdeztünk vissza, mit is kéne bevállalni, 
így aztán nem is tudjuk, de lehet, hogy jobb 
ez így...” – mondják. Úgy tapasztalják 
egyébként, hogy nyáron nincs akkora 
élet, mert sokan elmennek Siófokra, és 
még többen Budapestre.

Bandaterror a Pelikánban

„Elkeserített már minket ez a hely.” – kezdi 
egy tizenhét év körüli lány az Ország-- 
alma melletti padon ülő társaságból. 
Öt-hat fiatal, fiúk-lányok vegyesen: sör, 
cigaretta, pesszimizmus. Szerintük Fe-
hérváron nem lehet bulizni. Nemcsak 
a bulihelyek szűkös választéka miatt, 
hanem mert nem érzik magukat bizton-
ságban. „Az Alba Bár az egyetlen, ahová 
el lehetne menni, de az meg tele van kétes 
elemekkel.” – folytatja egy hasonló korú 
fiú. „A köztereken sem túl biztonságos, 
mert van egy jól kiterjedt bandahálózat. 
Úgy tudom, a Hübnerről jönnek be, ők 
egyszerűen ellehetetlenítik a szórakozást. 
Akárhova megyünk, mindenhová jönnek 
utánunk. Drogot kínálnak, pénzt követel-
nek.” – meséli a lány. „A rend, az egy fon-

kiss lászló

„Otthon” 

Húsz éven át ízlelgettem, forgattam magam-
ban, vágytam rá és vártam, lesz-e valaha. 
Belvárosiak vagyunk, ugyan nem zsigerileg, 
ami ebben a „gyüttmentség” fogalmát jól 
ismerő városban eredendő bűnnek számít, 
de az idő szerencsére nekünk dolgozik, 
és törli a beutazóvízumot. Vannak azért 
válságos időszakok, amikor összeül a családi 
haditanács, és a „Költözzünk, csajok?” 
kérdésre egy kisebb elbizonytalanodás után 
a „De mi ide születtünk, miért mennénk el? 
Menjenek el ők!” tartalmú válasz érkezik: 
kiskorú házi polgáraink egyértelmű döntése. 
Így maradunk. 
Van már ablak az ablak mögött, vastag 
függöny az ajtón, zajszűrős füles, ecet 
betárazva a penész ellen, mert a belvárosi 
polgár ugye nem szeret szellőztetni, csak 
nappal a negyven fokban. A kocsinkat 
már régen nem nézegetjük: karcos és 
horpadt. Nem érdekes, megszoktuk. Végül 
is közel az Országalma, itt az iskola, a 
posta kőhajításnyira, sátoros ünnepek 
száz méterre a küszöbünktől. 

Egyedül a Salvus víz bajos. Na, azt volt 
nehéz megszokni! Először csak kortyon-
ként ment, jól behűtve, de ma már akár 
langyosan is lehúzok egy decit, csak 
híguljon a gyomorsav! Hiába mantrázzuk 
az iskolából hazafelé jövet, hogy „Nem 
szólunk nekik! Nem szólunk nekik!”, 
néha mégis szólunk. Van, aki érti és 
összeszedi, lehalkítja, odébbáll, de attól 
még az idegesség velünk marad. Zsupsz 
egy pohár! Reggel, ha kell, fertőtlenítem 
a bejáratnál a sarkot: zsupsz egy pohár! 
Éjjel – sokszor akkor jövök a munkából 
hazafelé – már jó előre higgasztgatom 
magam: nem lesz balhé, kevesen vannak, 
nem törik az üveg, nem szól a zene, 
lányaim alszanak. De zömmel balhé van, 
ősszel-télen-tavasszal szinte mindig, na 
zsupsz egy pohár! 
Nem tudom megszokni, de a lányok 
maradni akarnak, így várunk, hogy majd 
holnap nyugi lesz, és esetleg nyitott 
ablaknál alszunk. Várunk, mert lassan 
már kamaszodnak, előbb-utóbb le merik 
vinni este a kutyát a térre. Várunk, hátha 
lesz térfigyelő. Várunk, hátha gyakrabban 
látjuk a köztereseket. Várunk, hátha meg-
unják a srácok a spanglit és a kannás bort 
vodkával. Várunk, hátha ciki lesz mások 
ablaka alá hányni és ordítani. Várunk, 
hátha egy belvárosi család otthona, nyu-
galma lesz annyira fontos, mint egy csapat 
kamasz élettel teli térfoglalása.

tos tényező. Szerintem amíg ezek a bandák 
terrorizálni tudják a többieket, addig nem 
lehet nyugodtan szórakozni sem a belváros 
terein, sem a bulihelyeken.” – véli a fiú. 
Egy másik srác hozzáteszi: „Sokan van-
nak, mindenki rokona mindenkinek, és ha 
már egyszer megjegyezték az arcodat, hiába 
nem tudják a nevedet, megtalálnak, utánad 
nyúlnak. Úgy tapasztaltuk, hogy a rend-
őrök sem mernek határozottan odaállni, 
inkább csak finoman próbálják megkérni 
őket, hogy álljanak tovább, menjenek haza. 
Tegnap mesélte az egyik ismerősöm, hogy 
néhányan a Pelikán udvarban megfogták a 
kezét, és nem engedték el. Addig tartották, 
amíg sírva nem fakadt.”
Nem ők az egyetlenek, akik panaszkod-
nak. Egy középiskolás fiú azt meséli, 
hogy szinte mindennapos, hogy a 
Kossuth-udvarban bicskával mennek 
hozzájuk cigit lejmolni – szintén hüb-
neresek. „Ez meg nem éppen az a helyzet, 
amikor nemet lehet mondani. A balhék 
akkor kezdődnek, amikor ezek a bandák ide-
keverednek.” – magyarázza a srác. Nincs 
okunk kételkedni a szavaikban, csak 
elgondolkodunk: ha késes-lejmolós ban-
dák laknák a Kossuth-udvart, mi nem 
ücsörögnénk ott fél éjszakákat...

Ha nincs hová, irány a Varkocs!

Szombat este tizenegy körül a Var-
kocs-szobornál volt a legnagyobb élet. 
Egy tíztagú baráti társaságot próbálunk 
mikrofonvégre kapni, de a „Hol buliz-
nánk, hát mindenhol!” válaszon kívül nem 
kapunk mást, csak az utca közepén 
„ottfelejtett” kétliteres söröspalackot. 
Ezt egy láthatóan utcai kéregetésből 
tengődő férfi felveszi, de csak belenéz. 

Látja, hogy üres, majd ugyanazzal a 
mozdulattal visszateszi az üveget az 
utca közepére, és megy tovább.
A szökőkút mellett két fiatal srác, 
dzsessz-zenészek. „Jártam úgy egy szom-
bati napon, hogy éjfélkor bezárt a kocsma, 
és utána egyetlen helyet nem találtunk, 
ahol egy sört megihatnánk.” – panaszko-
dik Ákos.
„Semmi nyitottság nincs az emberekben, a 
legtöbben a parkokban saját klikkjeikben van-
nak. Ha a belvárostól mondjuk tíz perc sétára 
létesítenének egy bulinegyedet, ahová sokan 
járnak, inni is és táncolni is lehetne, az ellen 
nem tiltakoznék.” – teszi hozzá Benedek.
A legnagyobb élet az említett Var-
kocs-szobornál és onnan a Magyar 
Királyig van, ha úgy tetszik, ez most 
a fehérvári bulinegyed, legalábbis az 
itt lakók szerint. Itt futunk össze egy 
fiatal hölggyel, aki akár papucsban 
is lejöhet találkozni, beszélgetni a 

barátaival, ahogy most, szombat este is 
teszi. Ez az egyik előnye, ha az ember 
belvárosi. Cserébe viszont nyaranta a 
bagolyüzemmód ajánlott – már annak, 
aki megteheti, vagyis nem kell korán 
kelnie. „Három éve lakom a Virágórával 
szemben, és bár a rendezvények is elég 
hangosak, de nem azzal van a baj, és még 
csak nem is a vendéglátóhelyekkel, hanem 
azokkal az emberekkel, akik a környékbeli 
kocsmákból kikerülve kiabálnak, balhéz-
nak, törnek-zúznak.” – meséli tapaszta-
latait Kondász Renáta. Azt mondják, 
ide sokszor kihívják a rendőrséget is, 
a házban lakók ugyanis nem mernek 
közbeavatkozni. Reni szerint a hét-
köznapok sokkal rosszabbak, emiatt 
még hajnali kettőkor sem tud aludni: 
„Egyszer hajnali fél négykor szemtanúja 
voltam, ahogy a régi Virágóra mutatóját 
jobbra-balra tekerik a fiatalok. Utána nem 
is ment egy darabig a szerkezet.”

Afterparti a virágóránál

A Virágóra évről évre, sőt generációk 
óta visszatérő kihívást jelent a fiatalok-
nak. Nem a fenti volt az első eset, hétfő 
óta pedig biztosan tudjuk, hogy nem is 
az utolsó. Délután még ünnepi volt a 
hangulat az Országzászló téren, hivata-
losan is átadták a megújult közösségi 
teret, éjjel viszont néhányan úgy gon-
dolták, ideje megtartani az afterpartit. 
Így történt, hogy kedden hajnalban a 
Virágóra mutatója már az ég felé maga-
sodva várta a felkelő nap sugarait.
A kamerafelvételek alapján megtalálták 
az elkövetőket: egy tizenöt illetve egy ti-
zenhat éves ittas állapotú fiatal rongált. 
A városvezetés „a lehető legszigorúbb 
fellépést kéri a hatóságoktól, hogy elejét 
vegyék a hasonló, a közösség értékei ellen 
irányuló cselekedeteknek” – áll az önkor-
mányzati közleményben. Az esemény 
hajnali fél egykor történt, így jogosan 
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Az elmúlt hat-hét évben komoly változások 
történtek a belvárosban, ami az épített környezet 
megújulása mellett azt is magával hozta, hogy 
az emberek szeretnek itt lenni. Kialakultak 
közösségi terek, programokkal és élettel telt meg 
Székesfehérvár. Persze a békés együttéléshez új 
keretek szükségesek. Erről beszélgettünk Égi Ta-
mással, a belváros önkormányzati képviselőjével.

Talán nincs olyan hétvége, sőt a jó idő 
beköszöntével olyan délután, amikor ne 
lenne tele a belváros. Ez nagy változás 
az elmúlt évtizedekhez képest. Hogyan 
fogadják ezt a változást az itt élők, 
milyen kérdésekkel találkozik?
Ez az elmúlt hatvan évhez képest 
valóban komoly változást jelent. 
Az emberek szeretik a megújult 
környezetet, az új közösségi tere-
ket. Ez a változás mindenképpen 
kedvező. Az élettel teli belváros új 
lehetőségeket nyitott: magával hozta 
a különböző programokat, a teraszos 
kiülős helyek megjelenését. Persze 
a békés együttéléshez új szabályok 
is szükségesek. A rendezvények 
szervezőivel, a vendéglátósokkal, a 
lakókkal sokat tettünk a közös neve-
ző megtalálásáért. Be kell látni, hogy 
a helyzetet nem egyszerűsíti, hogy 
ma a legnagyobb problémát jelentő 
éjjeli zajongók ahhoz a korosztályhoz 
tartoznak, akiknél az este tizenegy 
órakor kezdődik.
Jelezték önnek a lakók, hogy megszapo-
rodtak a problémák a belvárosi vendég-
látóhelyek közönségével? Hogyan lehet 
ezt orvosolni?

kaiser tamás

Hol, ha nem a belvárosban?

Nem a belvárosban lakom, de elég közel 
hozzá. Viszont szívesen laknék ott, mert 
szeretem a nyüzsgést, és most is élvezem, 
hogy néhány percnyi sétával bent vagyok 
az Országalmánál, kedvemre válogatha-
tok a kávézók, sörözők, borozók között. 
Illetve pikk-pakk beérek egy-egy belvárosi 
eseményre. Tudom, hogy ezek olykor – 
sőt a legtöbbször – némi hangoskodással 
járnak. Na de kérem, egy belvárosnak 
élnie kell, nem? Tudom, tudom, bizonyos 
határokon belül! És azzal is tisztában 
vagyok, hogy elég széles az esténként a 
belvárosban szórakozók korosztályának 
palettája, és ezáltal a szórakozás mikéntje 
is. De ez így van rendjén, és csak bizakod-
hatunk abban, hogy minden társaságban 
van legalább egyvalaki, akinek volt – vagy 
van – gyerekszobája. Ezzel együtt nem 
feltétlenül tudom megérteni azokat, akik 
bent laknak a belvárosban, és folyamatos 
nemtetszésüknek adnak hangot az ottani 
események kapcsán. Mert kérdem én: hol 
gyűljön össze a város lakossága egy-egy 
rendezvény, ünnep alkalmával, vagy hol 
máshol alakulhatnának ki olyan közösségi 
helyek, ahol baráti társaságok egy-egy 
pohár ital mellett jókat beszélgetnek? 
Székesfehérváron még mindig nincs a 
pesti bulinegyedhez hasonló hangulata a 
belvárosnak, és persze ne is legyen! 
Most pedig némelyek körében nem leszek 
népszerű: akinek nem tetszik a belvárosi 
élet, az miért él még mindig ott? Vannak 
Fehérváron és környékén szép, csendes, 
családi házas övezetek, és onnan is be 
lehet jönni a belvárosba meginni egy 
kellemes nyári estén egy finom rozét...

A közös nevező megtalálásáért
Voltak ilyen jelzések, de természete-
sen nem azokkal a vendégekkel van 
probléma, akik a teraszon megisznak 
néhány pohár italt, hanem azokkal, 
akik éjszaka üveget törnek, rongál-
nak. A vendéglátóipari egységeknél 
a hatóság részéről folyamatosak az 
ellenőrzések, ahol a vendéglátóegység 
szabálysértést követ el, ott korlátozzák 
a nyitvatartást vagy büntetéssel élnek. 
Úgy vesszük észre, hogy a vendég-
látóhelyek legtöbbje ebben partner, 
hiszen nekik sem érdekük, hogy a la-
kókkal rossz legyen a kapcsolat. Ami 
szintén jó irány, hogy a szűk belváros 
megújítását tovább folytatjuk, így nem 
egy helyre koncentrálódnak majd a 
programok. Ennek első jele a most 
átadott Országzászló tér, de ilyen lesz 
majd a Bartók Béla tér is. Kiemelten 
problémás hely az Órajáték és környé-
ke. Évek óta próbáljuk megakadályoz-
ni, hogy éjjel italozó, zajongó sokaság 
legyen az udvarban. Ezért például a 
magasban lévő padokat megszüntet-
tük, ami hozott javulást. Tavaly nyáron 
az önkormányzat a lakókkal közösen 
egy magánszolgáltatóval őriztette a 
területet. Ez bevált, amennyiben a 
lakók igénylik az őrzést hétvégente 
este tíz után, akkor érdemes lenne 
újra átgondolni. Felmerülhet egyes 
belső udvarok, például az Órajáték 
területének éjszakára történő lezárása. 
Természetesen ez a lakástulajdonosok 
nagyfokú együttműködését igényelné, 
hiszen a mentők és a tűzoltók bejutá-
sát biztosítani kell.

Mit szól a Virágóra-rongáláshoz?
Pesti Ráhel:
Szerintem egy 
ilyen rongálás 
természetes egy 
ekkora városban. 
Nem lehet kiszá-
mítani, hogy ki 
milyen állapotban 

éppen mire vetemedik. El tudom képzelni, hogy 
akik ezt tették, egyáltalán nem voltak tisztában 
ennek súlyosságával.

Szente Gréta:
Nagyon szépen megépítették az új teret, sze-
rintem a jövőben ez lesz a központ, és nagyon 
sokan fognak majd ide járni. Már csak azért is, 
mert itt néhány méteren belül elég sok vendég-
látóhely van. Én itt lakom a színházzal szemben, 
és minden este nagy a hangzavar, sőt az autóval 
alig tudunk leparkolni, miközben kapjuk a nem 
túl kedves megjegyzéseket.

Jumblud József:

Azt tudtam, hogy 
nincsenek számok 
a virágórán, de 
azt nem, hogy 
már mutató sem! 
Mit lehet erre mon-

dani? Biztosan fiatalok voltak, talán anyagi 
gondjuk volt, és vinni akarták az óramutatót 
a méhbe. Az, hogy ilyen megtörténhetett, 
bizonyítja azt is, hogy nem jó a nevelés, az 
oktatás Magyarországon. Húsz éve ez nem 
fordulhatott volna elő! Egyébként nekem nem 
tetszik az új virágóra, mert nincsen rajta szám. 
Az új tér viszont egyre jobban tetszik, igaz, 
én parasztgyerek vagyok, és az egyszerűbb 
dolgokhoz szoktam. Például szeretem a színes 
virágokat, amik bizony hiányoznak a térről. És 
az is kérdés, mekkora lesz a vízszámla, most, 
hogy patakot is építettek?

merül fel a kérdés, hogy mit kerestek 
ők hétköznap éjszaka, tanév közben, 
felügyelet nélkül a belvárosban. Ha 
pedig valóban ittasak voltak, ki és hol 
szolgálta ki őket?

Példátlan és méltatlan, amit elkö-
vettek a város közössége és közös 
értékei ellen – fogalmazta meg véle-
ményét a bűneset kapcsán Cser-Pal-
kovics András polgármester, majd 
hozzátette: a város a lehető legszi-
gorúbb fellépést kéri a rendőrségtől, 
az ügyészségtől és a bíróságtól, hogy 
elejét vegyék a további hasonló 
rongálásoknak.

Csak ha rajtakapják

A belvárost alternatív fesztiválhelyszínnek 
tekintő kamaszcsapatokkal kapcsolatban 
megkerestük az önkormányzatot. A vá-
laszaikból kiderült, hogy több jogszabály 
szabályozza, mit lehet az utcán csinálni. 
Többek között tilos szeszes italt fogyasz-
tani, a köztisztasági szabályokat vagy a 
közerkölcsöt megsérteni. Ugyanakkor a 
közterület-felügyelőnek csak tettenérés 
esetén van lehetősége intézkedni, ilyenkor 
a szabálysértés súlyától függően eldönt-
heti, milyen szankciót alkalmaz – figyel-
meztetés, helyszíni bírság vagy feljelentés. 
Helyszíni bírság esetén öttől ötvenezer 
forintig terjedő pénzbüntetés szabható ki. 
Ha egy közterület-felügyelő bűncselek-
ményt észlel, akkor értesíti a rendőrséget.

A térfigyelő mindent lát

„A közrend védelme rendőrségi feladat. Éjsza-
ka nincs közterület-felügyelő járőrszolgálat-
ban, de rendezvények idején vagy egyedi ese-
tekben, túlóra keretében szokták az igényelt 
jelenlétet biztosítani. A térfigyelőközpontban 

azonban huszonnégy órában látnak el szolgá-
latot a felügyelők. Ha bármi szabályelleneset 
látnak, azonnal értesítik a rendőrséget. Ez 
a közös munka több esetben vezetett gyors 
és hatékony eredményre, egy-egy probléma 
felszámolásához.” – írták a válaszukban, 
majd hozzátették, hogy 2018-ban kizáró-
lag egy belvárosi söröző közterület-fogla-
lásával kapcsolatban érkezett lakossági 
bejelentés. Ilyen esetekben egyébként 
birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető a 
Polgármesteri Hivatalban, illetve az üzlet 
éjszakai nyitvatartásának korlátozására 
indítható eljárás.

Amint elmennek, jön a következő

A múlt heti cikkünkre reagálva kiemel-
ték: „A Kossuth-udvar esetében tavaly 
lakossági illetve képviselői jelzés alapján 
több alkalommal járőröztek az esti órákban 

is a közterület-felügyelők a területen. A 
tapasztalat az volt, hogy a jelenlétük idején 
nem volt probléma, de amint távoztak, a 
lakók tájékoztatása szerint ismét megjelen-
tek a fiatalok.”
A válaszukból kiderült, hogy az önkor-
mányzat nem tudja kezelni az olyan 
társadalmi problémákat, hogy a még 
nem nagykorú fiatalok miért tartózkod-
nak éjszaka közterületeken, miért nem 
felügyelik őket a szüleik. A közbizton-
sági problémákat pedig mindenképpen 
a rendőrség felé kell jelezni, itt elsősor-
ban nekik van hatáskörük.

Mindenki tartsa be a törvényt!

Arra kérték a lakókat, hogy garázdasá-
got látva és hasonló esetekben haladék-
talanul hívjanak rendőrt. A vendég-
látóipari egységeket felszólították a 
zárási időpontok betartására. Végül 
megjegyezték: a törvényi, jogszabályi 
környezet szigorítására van szükség.

Hívják a 107-et vagy 112-t!

A belvárosi rongálásokkal kapcsolat-
ban megkerestük a rendőrséget is.
„Jogsértés észlelése esetén haladéktalanul 
bejelentést kell tenni az ingyenesen hívható 
107-es vagy 112-es segélyhívó telefonszá-
mok valamelyikén. Munkatársaink csak 
akkor tudnak érdemben intézkedni, ha 
tudomásukra jut a jogellenes cselekmény. A  
rendőrség valamennyi bejelentést egyedileg 
vizsgálja meg. Amennyiben az adott ügy 
elbírálása rendőrségi hatáskörbe tartozik, 
úgy megtesszük a szükséges intézkedéseket. 
Rongálás esetén kollégáink a kárértéktől 
függően szabálysértési (ötvenezer forint 
alatt) vagy büntetőeljárást (ötvenezer 
forint felett) indítanak. A szankciók 
megállapítása a hatályos jogi szabályo-
zásnak megfelelően történik.” – mondta 
Sipos Mónika rendőrfőhadnagy, majd 
hozzátette, hogy a rendőrség a Virágóra 
megrongálása kapcsán büntetőeljárást 
indított az elkövetőkkel szemben. 

Azért a többség mégis örvend

Bár a lakók és a hatóságok szavaiból 
olyan kép alakulhat ki bennünk, hogy 
a belvárosi esték és éjszakák szerep-
lői kizárólag randalírozó fiatalok és 
elkanászodott kiskorúak, a valóság 
nagyon más: fehérváriak ezreinek, 
tízezreinek életminősége javult azáltal, 
hogy megújult a belváros, és az év nagy 
részében egymást érik a rendezvények. 
Végre van miért bemenni! Kisgyerekes 
családok, szerelmespárok, sétálgató 

idősek ugyanúgy élvezik a kellemes 
környezetet, mint a vendéglátóhelyek 
teraszain söröző baráti társaságok. És 
igenis joguk van, hogy ezt tegyék: erről 
szól egy mai, polgárosodott nagyváros 
élete, ahol egyre jobban élnek az embe-
rek, egyre magasabbak az igények és a 
kikapcsolódás nem luxus, hanem ter-
mészetes emberi vágy. A belvárosok a 
történelem során mindig és mindenütt 
a társadalmi élet központjai voltak, 
legyenek azok ma is! Hogy a pandúr 
régen elvitte a bajkeverőt? Hát vigye el 
most is! Nem ők fognak hiányozni, de 
ha visszahozzuk a „csendrendeletek 
világát”, azzal az egész város rosszab-
bul jár. 
Szerkesztőségünk álláspontját cikkünk 
főcíme jelzi: élni és élni hagyni! Legyen 
türelmesebb a bentlakó, legyen mérték-
tartóbb a szórakozni vágyó, a fiatalok-
nak teremtsük meg az általuk igényelt, 
nem pedig szerintünk kívánatos 
szórakozási feltételeket, az együttélés 
szabályait lábbal tiprókat pedig emel-
jük ki hatósági eszközökkel. Erre kell, 
hogy legyen a közösségnek pénze és 
szándéka. Hogy a jogi környezetnek is 
változnia kell? Igen. De mivel a jelenség 
nem Fehérvár-specifikus, hanem orszá-
gos, előbb-utóbb a társadalmi igény ezt 
is elhozza. 
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Megújul a Sajó utca

Bokrétaünnepség a Campus sétányon

Székelykeresztúrról Fehérvárra

Szakad a Jobbik?

Bokrétaünnepséget ren-
deztek június hatodikán, 
szerdán délután a Campus 
sétány építkezésén, ami 
a város jelenleg zajló 
legnagyobb társas-
ház-építkezési programja. 
A Lövölde Invest Kft. tavaly 
kezdte meg a huszonötezer 
négyzetméter alapterületű, 
százkilencvenkilenc lakást, 
garázsszinteket, üzleteket, 
belső kerteket magába 
foglaló tizenegy szintes 
lakóépület építését. A 
műszaki átadásra 2019 
tavaszán kerül sor, az első 
lakók ezt követően költöz-
hetnek be.   Forrás: ÖKK

Székelykeresztúri diákok látogattak Székesfehérvárra a Határtalanul program keretében, aki-
ket Mészáros Attila alpolgármester fogadott a Városházán. A harmincnégy fiatalt és tanáraikat 
a Ciszterci Szent István Gimnázium látta vendégül május 31-től június 4-ig. Kirándultak többek 
között a fővárosban, a Velencei-tavon és a Balatonon.                                                                      K. T.

Gáspár péter

látrányi Viktória, ráBa Henrietta

Több mint száztizenhatmillió forintból újul meg 
Feketehegy-Szárazréten a Sajó utca északi ága, 
ahol a burkolatfelújítás és csapadékvíz-elvezetés 
kiépítése mellett járdaépítés is lesz, a páratlan 
oldalon térköves járda, a páros oldalon nemesített 
padka létesül. A kivitelezés határideje július 31-e.

Az utca Új Csóri út és Rába utca kö-
zötti szakaszán a burkolat felújítása 
és a csapadékvíz-elvezetés kiépítése 
történik meg. A kivitelezési munkák 
során hatszázötven méter hosszban 
épül át az út, valamint a páratlan ol-
dalon térköves járda, a páros oldalon 
nemesített padka létesül. A csapadék-
víz elvezetésére zárt csapadékcsator-
na épül. 

Elkerülhető a pártszakadás? Megindul a kilépési hullám? 
Mi lesz a Jobbikkal? Ilyen és ehhez hasonló kérdések ke-
rültek az elmúlt hetekben a közélet középpontjába. Vajon 
rendeződhet-e a viszony a néppártosodást támogatók 
valamint a radikálisok tábora között, hiszen az világosan 
kirajzolódott az események sorozatából, hogy egyre éle-
sebb a vita. Dúró Dóra frakcióból való kizárásáról döntés 
született a múlt héten, Toroczkai László sorsáról csütör-
tökön tárgyalnak. Eközben éppen ezekre a döntésekre is 
hivatkozva megindultak a kilépések a pártból.

A Jobbik parlamenti frakciója azért zárta 
ki soraiból Dúró Dórát, mert a Toroczkai 
László által alapított platform mellé állt. 
Ahogy arról már a Fehérvár magazin 
hasábjain is beszámoltunk, a Jobbikban a 
választás után tisztújítást tartottak. Snei-
der Tamás ellen Toroczkai László indult az 
elnöki posztért, végül 54-46 arányban 
Sneider nyert. Ezután Toroczkai bejelentet-
te, hogy a párton belül „Mi magunk” néven 
platform alakítását kezdeményezi. Ehhez 
a parlamenti frakció tagjai közül egyedül 
Dúró Dóra jelezte csatlakozási szándékát. 
A múlt héten végül Dúró Dórát kizárták 
a frakcióból, Toroczkai ellen pedig etikai 
vizsgálat zajlik a párton belül – sajtóértesü-
lések szerint csütörtökön várható döntés. 
Horváth-Tancsa Ágnes, a feloszlatott 
székesfehérvári Jobbik-alapszervezet 
(egykori) elnöke szerint az, hogy Dúró 
Dórát kizárták a frakcióból, azt mutatja, 
hogy a párt nem viseli jól a kritikát: „Ez 
egy kimondottan gyáva lépés. Akkor, amikor 

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 32 hetedikese Erdélyben járt a Határtalanul 
pályázattal 2018.május 27-június 2. közt. 
Jártunk Erdély hagyományőrző és hagyományteremtő vidékein. Gyergyószentmiklósi 
és koltói testvériskolánk diákjai örömmel fogadtak. Színdarabbal készültünk nekik.  
A gyimesfelsőloki iskola diákjaival és a gyergyói gyerekekkel együtt táncoltunk, énekeltünk. 
Adományt vittünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány egyik gyermekotthonának. 
Élményekkel gazdagodva tértünk haza. A Határtalanul! program elérte célját.

„Ebben a városrészben azt a gyakorlatot 
követjük, hogy minden második utcában 
legyen végig járda, melyek két végét 
az Új Csóri út illetve a Farkasvermi út 
összeköti. Szinte lehetetlen mindegyik 
utcában végig járdát építeni, ezért ez egy 
jelentős lépés lesz. A Sajó utca északi 
fele olyan korszerű felújítást kap, ami 
mind a járdát, mind a csapadékvíz-  
elvezetést lehetővé teszi.” – mondta el a 
városrész önkormányzati képviselője, 
Szigli István. 
A kivitelező június 8-án vonul fel a 
munkaterületre. A csapadékcsatorná-
val kezdenek, majd lépésről lépésre 
valósítják meg az előírt műszaki 
tartalmat. A munkálatok során az 
utca a két végéről zsákutcaszerűen 
lesz megközelíthető.

Bizalmi válság és kizárások
a párt vezetése nem bírja a kritikát, ráadásul 
egy olyan képviselőjétől, tagjától nem bírja a 
kritikát, aki az egyik leglojálisabb szakpolitiku-
sa, az minősíti a pártot!” 
Dúró Dóra mandátumának sorsáról a párt 
elnökségének joga volt dönteni. A Jobbik 
alapszabálya szerint ugyanis, ha az elnök-
ség kétharmada úgy dönt, felszólíthatják 
a képviselőt mandátumának visszaadásá-
ra. A párt parlamenti képviselői a Szent 
Korona előtt tett esküjükben vállalták, 
hogy ennek alávetik magukat. Az elnök-
ség kétharmada a mandátum visszaadása 
mellett döntött. Horváth-Tancsa Ágnes 
ezt nem érzi jogosnak. Hogy mi lesz a 
képviselő mandátumával, azt még nem 
tudni, hiszen Dúró Dóra a köztévén arról 
beszélt, hogy nem szeretné elhamarkodni 
a döntést. Nagy várakozással tekint júni-
us 23-ra, a platform ásotthalmi zászlóbon-
tó gyűlésére. 
Megkerestük Árgyelán Jánost, a Jobbik 
megyei elnökét is, de nem nyilatkozott 
Dúró Dóra kizárásával és az elnökségi 
üléssel kapcsolatban sem. Korábban 
Árgyelán a székesfehérvári alapszervezet 
feloszlatása kapcsán kiadott közleményé-
ben úgy fogalmazott, hogy a belső tisztújí-
tási kampányban ő maga is Toroczkai 
Lászlót támogató országos alelnökje-
löltként vesz részt, de ettől függetlenül 
a szervezési és szervezeti feladatokat 
változatlanul ellátja, szakmai döntéseit 
attól teljesen függetlenül hozza meg, hogy 
melyik alapszervezet éppen kit támogat 
egy elnökjelölti kampányban.

Tisztújítás előtt az MSZP
látrányi Viktória

Június 17-én tartja tisztújító kongresszusát 
az MSZP. Ezt megelőzően Budapesten és négy 
nagyvárosban mutatkoznak majd be az elnök-
jelöltek. Várhatóan öten indulnak a posztért. 
Székesfehérváron nincs változás, a helyi 
taggyűlés a következő két évre ismét Márton 
Rolandot választotta a párt elnökének.

„Azt szeretném, ha az MSZP szocia-
lista lenne a következő időszakban. Az 
a neoliberális gazdaságpolitika, ami 
még a kétezres évek elején az európai 
baloldalt kormányra repítette szerte 
Európában, az a gazdasági válsággal 
kifulladt. Úgy látom, hogy azok a 
baloldali pártok sikeresek Európában, 
amelyek levonták ebből a konzekven-
ciát, és egy a tőkével szemben sokkal 
inkább a bérből és fizetésből élőket, a 
nyugdíjasokat és a fiatalokat támoga-
tó politikai vállalásokkal, klasszikus 
szociáldemokrata üzenetekkel váltak 
sikeressé. Én azt szeretném, ha Botka 
László és Karácsony Gergely elmúlt 
másfél éves teljesítményéből okulva 
azon az úton indulna tovább a párt, 
amerre ők emelnék fel a zászlót. Én 
ehhez keresek az MSZP-nek pártelnö-
köt.” – fogalmazott Márton Roland. 
Kiemelt ügynek tekinti a városi 
elnök az egészségügy, az oktatás 
területét, de szorgalmazná, hogy 
fészekrakó programmal segítsék a 
fiatalok lakhatását: „ Felháborítónak 
tartom, hogy fehérvári fiatalok ezrei 
vándorolnak el azért, mert négyszázöt-
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Márton Roland újabb két évig marad  a párt elnöke

venezer forintos négyzetméteráron lehet 
lakást vásárolni a városban, és sem 
az állam, sem az önkormányzat nem 
tartja feladatának, hogy egy fészekrakó 
program keretében segítsen nekik és la-
kásokat építsen! Olyan MSZP-t akarok, 
ami ezt országosan is a zászlajára tűzi. 
A mi várospolitikai programunk ezzel 
foglalkozik. Személy szerint a következő 
másfél-két évben ezekhez a célkitűzések-
hez fogok egy ellenzéki együttműködést 
gründolni és támogatni!”

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a



7Közéleti hetilap Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a a

rc
hí

v

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • e-Mail: ujsag@FMc.hu 
• Felelős szerkesztő: lászló-takács krisztina • teleFon: 06 30 260 8302 • az e heti lapszáM szerkesztője: kurucz tünde • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése: terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • 
tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: Mediaworks hungary zrt. • Felelős Vezető: horVáth gábor Ferenc • terjesztő: dMh M Magyarország kFt. • a FehérVár Megjelenik hetente 44 000 példányban • issn: 2061-2273

Ismerkedés az egyetemmel Egy nap a fogyatékkal élőkért

A diákok játékos környezetben pillanthattak bele az egyetemi világba

A résztvevők átérezhetik, milyen fogyatékkal élni

ráBa Henrietta scHéda szilVia
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Három napon keresztül vehettek részt órákon a 
felső tagozatos és középiskolás diákok a Budapesti 
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán. A 
Tudástőzsde programsorozatot már második alka-
lommal rendezték meg az érdeklődő fiataloknak.

A 13-17 éves korosztály tagjait várták 
a campusra, hogy a játékos tanulás 
jegyében egyetemi környezetben tölt-
hessenek el egy-egy érdekes napot. A 
legnagyobb előadóterem minden alka-
lommal megtelt tanulni vágyó leendő 
hallgatókkal. A Corvinus Egyetem 
különböző témákkal várta a résztve-
vőket. Idén a központban a hatás állt. 
A résztvevők többek között a meg- 
győzés tudományáról vagy a sport és a 
szurkolás kapcsolatáról hallhattak, de 
a hatásos kommunikációt segítő gya-
korlatokon is részt vehettek. A fiatalok 
kiválaszthatták, hogy az adott nap 
kilenc előadása közül melyik három 
volt a legérdekesebb számukra. 

A fogyatékkal élők mindennapjaiba tekinthet-
nek be az érdeklődők a fehérvári Esélynapon. A 
rendezvényt széles körű összefogással, immár 
harmadik alkalommal szervezik meg kedden a 
Városház téren tíz és tizenöt óra között.

A programok sorában a zenés, 
táncos produkciók mellett terápiás 
bemutatók és integrált kézműves 
foglalkozások és újdonságok is 
szerepelnek: „Egy új programelem 
az Élő könyvtár, ami arról szól, hogy 
egy fogyatékossággal élő embert 
lehet kikölcsönözni egy tabuk nélküli 
beszélgetés erejéig. A másik különle-
gesség, hogy idén a Szent István Király 
Múzeum is kilátogat, munkatársaik 
műtárgyakon alapuló érzékenyítő fog-
lalkozásokat fognak tartani.” – mond-
ta Braun Katalin, a Fejér Megyei 
Család-, Esélyteremtő és Önkéntes-
ház  programkoordinátora. 
A június 12-i programot idén is az 
Esélykör hálózat szervezi, melynek 
célja a fogyatékosüggyel foglalkozó 
civilszervezetek munkájának össze-
hangolása illetve figyelemfelkeltő 
programok szervezése. 
„Az Esélynap idén az Értéket terem-
tünk! címet kapta, mellyel szeretnénk 
bemutatni, hogy a fogyatékossággal 
élők is társadalmunk szerves részei.” 
– fogalmazott Farnady Judit, a Ci-
vilcentrum Közhasznú Alapítvány 
elnöke. 
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Tablókon az első világháború Új kosárpályát avattak

A tablókiállítás nagy hangsúlyt fektet a fehérvári ezredek részvételével zajló harcok bemutatására A pályát ingyenesen lehet használni

Gáspár péter

Újabb, az első világháború eseményeit és székesfe-
hérvári alakulatait bemutató szabadtéri tablókiál-
lítás nyílt a Városház téren. A negyedik állomás az 
1917. év elejétől a háború végéig tartó időszakot 
mutatja be.

„1918 őszén véget ér az első világháború. 
Való igaz, hogy a nálunk szerencsésebb 
történelemmel rendelkező népek esetében 
az első felvonás függönye valóban legördül 
1918 őszén. A mi történelmünkben 
azonban drámai mélypont következik. 
Esküszegők, hazaárulók, köztörvényes 
bűnözők és elmekórtani szinten idealisták 
országvesztő uralkodása következik – amit 
forradalomnak becéznek – hogy megágyaz-
zon a különféle színekkel címkézett terror 
előtt.” – fogalmazott Róth Péter alpol-
gármester a tablókiállítás megnyitóján, 
majd hozzátette: „Nem a mi dolgunk az 

A Deák Ferenc Kereskedelmi és Vendéglátó-
ipari Szakképző Iskola udvarára került a ma 
átadott két B33-as kosárlabdapálya. A Magyar 
Kosárlabdázók Országos Szövetsége a társasági 
adókedvezmény segítségével valósította meg a 
beruházást. Az ingyenesen használható pályák 
a környék diáksága mellett a magyar kosárlab-
da B33-as szakágának fejlődését is szolgálják, 
a tokiói olimpiára készülő magyar csapat is 
használja őket felkészüléséhez.

Két B33-as kosárlabdapályát kapott 
Székesfehérvár a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetségétől. 
A normál kosárlabdapálya felével 
megegyező méretű, egy palánkos, 

A rendezvény évről évre Székesfe-
hérvár önkormányzatának támo-
gatásával valósul meg. Brájer Éva 
alpolgármester elmondta, hogy a 
város nagy hangsúlyt fektet érzéke-
nyítő programjaival az esélyegyen-
lőség megteremtésére: „Még nagyon 
sok teendőnk van, hogy segítsük ezt a 
területet, éppen ezért nagy szeretettel 
invitálom a fehérváriakat: jöjjenek 
el, vegyenek részt kedden azokban a 
programokban, melyek segíteni fognak 
nekik abban, hogy átérezzék ezeknek 
az embereknek a mindennapjait.” 
Az idei Esélynaphoz minden ed-
diginél több, összesen huszonhét 
szervezet csatlakozott. A délelőtti 
programok főként a köznevelési 
intézményeket, a fiatal korosztályt 
szólítják meg, míg a délutáni órák-
ban a lakosság figyelmét szeretnék 
felkelteni.

A negyvenöt perces interaktív elő- 
adásokat, gyakorlatokat a Corvinus 
legkiválóbb oktatói tartották, akik 
például a pénz jövőjéről, a média-  
manipulációról, a kiber-adatvédelem 
jövőjéről, az evés lélektanáról beszél-
tek a Tudástőzsde résztvevőinek. 
András Krisztina, a Budapesti 
Corvinus Egyetem rektori megbí-
zottja elmondta: „A célunk az, hogy a 
Corvinus Egyetemnek a teljes kínálatába 
betekintést nyerjenek a diákok, hogy 
láthassák mindhárom karunk színességét, 
az oktatókat, a műhelyeket.” 
A Tudástőzsde programon Mészáros 
Attila is megszólította a diákokat. Az 
alpolgármester elmondta: a tanulók 
számára komoly diplomát tud biztosí-
tani a Corvinus Egyetem, mely három 
éve van jelen a városban, és hallgatói 
létszáma, duális képzési kínálata 
egyre növekszik. Az intézmény ezért 
új épülettel bővül, mely a következő 
tanulmányi évtől már fogadni tudja a 
hallgatókat. 

ítélkezés, az viszont a mi dolgunk, hogy 
megismertessük a történelmet és tudjunk 
emlékezni, hogy soha többé ne kezdjük újra 
a XX. századot!”
A június elsején nyílt tablókiállításon 
többek között a Kerenszkij-offenzívá-
ról, a cári orosz és a román hadsereg 
összeomlásáról írnak bővebben. De 
betekinthetünk a keleti, galíciai front 
harcait véglegesen lezáró békeegyez-
mények körülményeibe, melyeket 1918-
ban Breszt-Litovszkban és Bukarestben 
írtak alá az egymással háborúban álló 
hatalmak képviselői. A tárlat nem 
feledkezik meg a Székesfehérváron 
állomásozó vagy a városhoz szoros 
szálakkal kapcsolódó ezredekről sem, a 
kiállításon és az összefoglaló kiadvá-
nyokban is megemlékeztek a császári 
és királyi 10. és 13. huszárezredről 
valamint a magyar királyi 310. honvéd 
gyalogezred háborús szerepléséről.

jó vízelvezetésű pályákat a társasági 
adókedvezmény felhasználásával 
valósította meg az MKOSZ. A B33 a 
kosárlabdázás egyik látványos, roha-
mosan fejlődő szakága, ahol félpályán 
küzd egymással két háromfős csapat. 
A város nevében Cser-Palkovics 
András köszönte meg a szövetség-
nek, hogy felhasználva a társa-
sági adókedvezmény rendszerét 
ingyenesen használható pályákat 
adott át Székesfehérvárnak, melyek 
a sport, a kosárlabda népszerűsí-
tése mellett a diákoknak is remek 
lehetőséget nyújt a játékra.

Forrás: ÖKK
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Gyerünk a kulisszák mögé! Egészségnap és borsófesztivál

Szűréssel a hepatitisz C ellen

látrányi Viktória, scHéda szilVia látrányi Viktória, szaBó petra

látrányi Viktória

Kinyíltak a kapuk, az érdeklődők bepillanthattak 
a kulisszák mögé a Szent István Gyógyszertárban 
június hatodikán. Minden év júniusának első 
szerdája ugyanis ünnepnap a patikákban. Immár 
tizenötödik alkalommal szervezték meg az Országos 
patikanapot.

„Szeretnénk megmutatni a saját szak-
mánkat, illetve ezen a napon a gyógysze-
részi pálya iránt érdeklődő fiatalokat is 
megismertetjük a patika működésével. 
Azzal, hogy milyen folyamatok zajlanak 
itt, és hogy mit kezdhetnek később a 
gyógyszerészi diplomával.” – fogalmazott 
Schneider Attila, a gyógyszerészkama-
ra megyei elnöke. 
A patikában tavaly december óta egy 
robot is segíti a munkát, ami nagy 
könnyítést jelent a mindennapok-
ban, de ettől függetlenül az emberi 
munkára is szükség van. Éppen emiatt 
nyitotta meg kapuját a Szent István 

Az egészségvédelem és a gasztronó-
mia jegyében telik június tizenhatodika 
Feketehegy-Szárazréten. A Farkasvermi úti 
iskolában kilenc órától zajlik a Szárazréti 
egészségnap, ezzel párhuzamosan pedig a 
közösségi központ gasztroudvarán rendezik 
meg a IV. Borsófesztivált.

Vérnyomásmérés, kardiológiai 
vizsgálat, bőrgyógyászati szű-
rés és különféle tanácsadások 
várják a fehérváriakat idén is a 
Szárazréti egészségnapon, mely 
június 16-án, szombaton kilenc és 
tizenhárom óra között lesz a Vö-
rösmarty Mihály Általános Iskola 
Farkasvermi úti Tagiskolájában. 
„Fontos, hogy a helyszínt adó iskola 
teljesen akadálymentesített, így az 
Egészségügyi Világszervezet alapelvei 
szerint biztosítja az esélyegyenlősé-
get.” – emelte ki Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok 
a program beharangozó tájékoz-
tatóján. A tanácsnok hozzátette, 
hogy a szűrőnap a fogyatékosügyi 
szervezeteket tömörítő Esélykör-
rel közös munka eredményének 
tekinthető, az együttműködés 
egyre szorosabb lesz a jövőben. 
Az Esélykör képviseletében 
Lánczos Róbert arról beszélt, 
hogy az egészségnapot a fogyaté-
kossági segédeszközt használók 
számára tökéletes helyszínen 
rendezik meg, hiszen a parkolás, 

A hepatitisz-C vírus vérrel terjed. Gyak-
ran tünetmentes, a krónikus fertőzés 
azonban a máj hegesedéséhez, több év 
után májzsugorhoz vezethet, de máj- 
elégtelenség, májrák is kialakulhat. A 
betegség ma már gyógyítható. Számos 
egyedülálló kezdeményezés köthető 
Székesfehérvárhoz, ezek célja a lakos-

A kép illusztráció!

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

(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Táskarugós
matracok

Csak ott mozog,
ahol nyomod!

WWW.MATRACDEPO.HU

Akár
egészségpénztári

megtakarításból is!

Plantis Regenerációs Központ
Székesfehérvár, Selyem u. 1.  •  Bejelentkezés: H-P: 7:00-19:00 óráig

06 70 428 8895  •  06 22  806 148

TÖLTŐDJÖN FEL EGÉSZSÉGGEL!
Érzéketlen végtagok? Szédülés? Szívinfarktus? Agyvérzés? Stroke? 

Magas vérnyomás? Ízületi fájdalom? Egészségesnek érzi magát, 
vagy csak tünetmentes stádiumban van?

Ha megbetegszünk érdemes a tüneteket alaposan megvizsgálni és 
elgondolkodni azon, hogy az orvosi segítség mellett mit tehetünk mi magunk 

saját állapotunk javításáért. Ha tudjuk, hogy ereink, de különösképpen 
hajszálereink milyen állapotban vannak, életmódunk változtatásával és 

alternatív kezelések igénybevételével is segíthetünk magunkon.

Mit tehet az egészségéért?
Jelentkezzen be vizsgálatunkra június 15-ig, így az orvosi vizsgálat díja 

20.000 Ft helyett 11.990 Ft. Párosan érkezőknek 20.000 Ft helyett 10.000 Ft/fő.
Felkészült, szakképzett csapat várja Önt barátságos környezetben. Használja 

ki kedvezményünket! Készséggel várjuk hívását! Korszerűbb gépekkel, kibővült 
szolgáltatásokkal, megújulva várjuk meglévő és leendő pácienseinket!

A multifokális olvasólencse, több mint egy olvasólencse!
Mindenkinek nehéz az első lépést megtenni az olvasólencsék felé. Sokan 
inkább az olcsóbb megoldást választják, vagy úgy gondolják, hogy nekik 
nincs szükségük olvasólencsére. Sajnos egyik sem a legjobb megoldás.

Azok a szemüvegviselők, akik látásproblémájuk megoldására 
„hagyományos” egyfókuszú szemüveglencsét viselnek lépten nyomon 

korlátokba ütköznek.  
Ha gyakran olvas vagy dolgozik hosszú órákon keresztül, akkor tudja, hogy 
milyen érzés a fáradt szem és kimerültség. Ennek az a magyarázata, hogy a 
látómező nem elég mély és széles. Legtöbb estben még újságolvsáshoz sem 
nyújt elég kényelmet. A multifokális olvasólencsének köszönhetően ezek a 

panaszok megszüntethetőek. Ezekkel a lencsékkel korlátlan ideig 
kényelmesen olvashat vagy dolgozhat, hiszen minden helyzetben a 

maximális olvasási komfortot nyújtja. 
Szélesebb olvasórész

A multifokális olvasólencse egy dinamikus olvasólencse.
Legfőbb jellemzője a kibővített látómező. A szemüvegviselő életkorától 

függően a látómező 2-5-ször nagyobb lehet, mint egy normál 
olvasólencsénél. ez azt jelenti, hogy azok a presbyopok, akik optimális 

módon tudnak olvasni, ezen kívül nyernek egy kitűnő látómezőt minden 
közelben vagy féltávolban lévő tárgy látásához (képernyő, telefon, naptár, 

stb..). Ez tehát egy olyan lencse, mely teljes mértékben elfogadott 
számítógépes vagy általános irodai használatra.... (folytatjuk)

   
 Amennyiben az Önnek szükséges látómező rugalmas használatát                           

igényli javaslom, hogy próbálja ki a multifokális olvasólencsét. 

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 
 www.zalkaoptika.hu

Olvasólencse másképpen.... 1.rész

    Személyre szabott multifokákis lencsék -30%
kedvezménnyel megvásárolhatók a  Zalka Optika üzletében.

ság felvilágosítása, a tévhitek eloszla-
tása és a fertőzött betegek felkutatása. 
Június 11-től négynapos szűrőakcióval 
készülnek a kórházban működő 
Molekuláris Diagnosztikai Laborató-
riumban. Az érdeklődők reggel hét és 
délután öt óra között vehetnek részt a 
vizsgálaton, melyhez beutalóra sincs 
szükség. Még több információt kaphat-
nak a 22 386 476-os telefonszámon!

a rámpákon az épületbe történő 
bejutás, az átjárók megfelelő 
szélessége és a vizesblokkok mind 
biztosítottak. 
Szigli István, a városrész képvi-
selője arról is beszélt, hogy ugyan-
csak június 16-án, szombaton tíz 
órától rendezik meg a IV. Borsó-
fesztivált a a gasztroudvaron. A 
borsót, tűzifát, főzőhelyet, padot és 
asztalt a helyszínen biztosítják, az 
egyéb alapanyagokat és eszközö-
ket a résztvevők hozzák. A rendez-
vény évről évre egyre népszerűbb. 
Tavaly harminc csapat indult.

Gyógyszertár is szerdán az érdeklődők 
előtt. Jelenleg gyógyszerészhiány van, 
így aki ezt a pályát választja, nagy való-
színűséggel el is tud majd helyezkedni 
a szakmában. Hazánkban Szegeden, 
Pécsen, Debrecenben illetve Budapes-
ten lehet gyógyszerésznek tanulni. 
A nyílt napon részt vett Cser-Palkovics 
András polgármester is, aki a ven-
dégekkel és a Ciszterci Szent István 
Gimnázium gyógyszerészet iránt 
érdeklődő diákjaival együtt nézte meg 
a város első patikai robotját működés 
közben. A nap folyamán a fiatalok 
megismerhették az officinát, ahol a 
gyógyszerkiadási folyamat zajlik, a 
laborban pedig a gyógyszerkészítést 
nézhették végig. A rendezvényen arról 
is beszéltek a szakemberek, hogy a pa-
tikanap megalapozza a gyógyszertárak 
bekapcsolódását a népegészségügyi 
programba. Az idei év témája: a gyógy-
szerész szerepe a felső légúti betegsé-
gek megelőzésében és kezelésében.
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Ünnepi könyvhét és gyermekkönyvnapok

A Péntek Imre-monográfia az Élő irodalom sorozat keretében jelent meg

Vakler lajos
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Székesfehérvár ez évben is tartalmas prog-
ramokkal csatlakozott az Ünnepi Könyvnapok 
országos rendezvénysorozatához, amivel 
a magyar irodalmat és a minőségi magyar 
könyvkiadást ünneplik Budapesten és nyolcvan 
vidéki településen.

„A könyvek, mint az emberek, 
csak akkor adják ide titkukat, 
bizalmukat, ha te is átadod magad 
nekik.” – a szervezők Márai Sándor 
eme gondolata mentén invitálták a 
Gutenberg-galaxis polgárait a szé-
kesfehérvári programokra. Bemuta-
tók, koncertek, gyerekprogramok, 
beszélgetések, dedikálások tették, 
teszik emlékezetessé ezt a hetet 
azok számára, akik a Vörösmarty 
Mihály Könyvtár és a Vörösmarty 
Társaság gazdag és érdekes kínála-
tát választották az ünnepi héten. 
A programkavalkád részeként a 
könyvtár olvasótermében Urbánus 
költő a virágoskertben címmel 
adott műsort Varró Dániel költő és 
Molnár György zenész. Varró Dá-
niel humorral átszőtt játékos versei 
jókedvből születtek. Erről ezen a ze-
nés irodalmi esten is meggyőződhet-
tek az irodalom- és zenekedvelők. 
A Pedagógiai Szakkönyvtár vendé-
ge volt Incze Zsuzsa, a Csellengők 
című tévéműsor szerkesztő-ripor-

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. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 
alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

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; 
 uzemeltetes@szepho.hu

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

tere. A műsor az eltűnt gyerekek 
felkutatásában segített, és abban 
is, hogy a családtagok nyíltan 
beszélhessenek a konfliktusokról, 
fájdalmakról, és újra egymásra 
találhassanak. 
A barokk emlékév kapcsán a Budai 
úti könyvtárban Rozsnyai József 
művészettörténész, A magyar 
építészet rövid története című kötet 

szerzője tartott előadást. A Zsolt 
utcai könyvtárban Vass Virág írót, a 
Nők lapja szerzőjét üdvözölhettük A 
francia drazsé színei című beszél-
getésen. Az Aranybulla Könyvtár 
vendége volt Szobonya Erzsébet, aki 
Borsa Brown néven az elmúlt évben 
a népszerűségi listák alapján hazánk 
legolvasottabb regényírója. Könyvei, 
az Arab- és a Maffia-sorozat már 

több mint százezres eladott példány-
számmal büszkélkedhetnek. 
A Vörösmarty Társaság program-
kínálatában kiemelt helyet foglalt 
el a hét első felében Bakonyi István 
kismonográfiájának bemutatója, 
melyben az irodalomtörténész a 
magyar kortárs irodalom egyik 
kiemelkedő alakja, Péntek Imre 
életútját elemzi.
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Summer Jam Feketehegyen

Június másodikán először rendezték meg a Feketehegyi Summer Jamet, melynek keretében 
színpadra lépett Tkyd, a Hősök és Sub Bass Monster is. A rendezvénnyel a fiatalabb korosztályt 
célozták meg.                                                                                                                                                  K. T.
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Ökodélután és jurtaállítás

A hagyományőrzés jegyében várták a családokat Csaba-napi hagyományőrző programokra 
Maroshegyre: június másodikán a Gárdonyi Géza Művelődési Ház udvarán solymász-, méhész- 
és íjászbemutatót is láthattak az érdeklődők, akik sóstói túrán valamint ökodélutánon is részt 
vehettek, de voltak népi fajátékok és hangszerek, jurtaállítás valamint korhű konyha is.   L. B.
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Hatvanéves a Szabad Színház

Hatvan év, négy generáció

Vakler lajos
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Háromnapos programsorozattal köszöntötte 
alapításának hatvanadik évfordulóját a Szabad 
Színház. A város kulturális életének meghatározó 
társulata színdarabokkal, kiállítással, találkozóval, 
gyermek- és felnőtt programokkal ünnepelte a kerek 
évfordulót.

A Szabad Színház (korábbi nevén 
Videoton Színpad) Székesfehérvár kul-
turális életében meghatározó társulat, 
egy igazi többgenerációs műhely. Nagy 
Judit, a színház művészeti vezetője ren-
dezésében egy olyan tárlattal köszön-
tötték az évfordulót, mely ízelítőt nyújt 
az elmúlt hat évtized előadásaiból: 
„Rengeteg anyagunk van, így a kiállításon 
csak egy töredékét tudjuk megmutatni. Akik 
eljöttek közénk – a mostani vagy a régebbi 
társulati tagok – szembesülhettek egykori 
és mai sikereikkel, emlékezetes alakítása-
ikkal.”
Az utóbbi tíz év jelentős változást hozott 
a Szabad Színház életébe. Előbb filmes, 
majd bábszínházi tagozat alakult, négy 
éve pedig megkezdődött az iskolarend-
szerű utánpótlás-nevelés. Ennek lehet-
tek tanúi azok, akik a fiatalok előadásait 
választották szombaton. A Szabad Szín-
ház az elmúlt hatvan évben megannyi 
fajsúlyos irodalmi művet dolgozott fel, 
több ezer előadást tartott, melyeket több 
tízezer néző látott. A háromnapos prog-
ramkavalkádon az egykori és mostani 
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Fehérvári előadás a POSZT-on Hajrá, zenemanók!

Halál Thébában

A futáson túl  a családokat táncházzal, hangszerkiállítással és fajátékokkal várják

látrányi Viktória Gáspár péter

Három kortárs darab szerepel az idei Pécsi 
Országos Színházi Találkozó versenyprogram-
jában. Ezek közül az egyik Jon Fosse világhírű 
norvég drámaíró Halál Thébában című drámája, 
az Oidipusz-trilógia kortárs színpadi átirata. 
A székesfehérvári Vörösmarty Színházban 
Horváth Csaba vitte színre a stúdióelőadást. 

A fehérvári teátrumban az Oi-
dipusz-trilógia Jan Fosse norvég 
drámaíró által egy darabba sűrí-
tett átiratát vitték színre Horváth 
Csaba rendezésében. Az előadás 
szerepel az idei POSZT verseny-
programjában. Több szempontból 
is izgalmas a produkció. Egyrészt 
azért, mert kortárs darab, amiből 
összesen három szerepel a pécsi 
találkozón. 
„Egy nagyon izgalmas, friss és letisz-
tult, ugyanakkor nagyon bonyolult 
gondolkodású előadás. Nagyon szeretik 
a fehérvári nézők, a diákok is, és nem 
véletlenül választották be a POSZT-ra. 
Büszkék vagyunk rá, hiszen pontosan 
jelzi, hol tart a Vörösmarty Színház. 
Ez nem a mellékirány, ez a fő csapás- 
iránya ennek a színháznak. Ebben a 
fajta komplexitásban gondolkodunk, 
amit Horváth Csaba is képvisel.” – 
nyilatkozta Hargitai Iván, a színház 
prózai tagozatvezetője. 
Horváth Csaba rendezőként 
gyakran nyúl az emberlét árnyékos, 
helyenként dermesztő oldalát be-
mutató szövegekhez. A gesztusok 
és mozgások jól megtalált aránya 
erősíti fel az érzelmeket, a lelki 
folyamatokat. Hirtling István szín-
művész Kreón szerepében látható: 

A fenti címmel jótékonysági célú közösségi 
futást szervez a Tálos Edit Alapítvány június 
kilencedikén, szombaton délután négytől a 
Hermann László Zeneművészeti Szakközépis-
kola támogatására. A programban négy hazai 
ultrafutó is részt vesz, a családokat pedig 
táncházzal, hangszerkiállítással és fajátékokkal 
várják.

A futás egy nyolcszáz méteres kör-
pályán halad majd, a rajt és a cél a 
Székesfehérvári Hermann László 
Zeneművészeti Szakgimnázium 
bejáratánál lesz. 
A program művészeti részéről 
Varró János népzenész, zenetanár 
elmondta, hogy a futás ideje alatt 
hangszerkiállítás nyílik. Mihály 
György tanár úr rengeteg érdekes 
hangszert hoz, amiket meg lehet 

Az elmúlt esztendőkben a kitágult kor-
társ irodalmi életben is nagy feltűnést 
keltett Tallér Edina, a kivételes tehetségű 
írónő a mai magyar valóságba ágya-
zott drámáival, így aztán nem csoda, 
hogy Nagy Judit figyelmét is felkeltette 
nemrégiben megjelent drámakötete, a 
Kaliforniai álom. Az ünnepségsorozat 
méltó zárásaként a történet színpadi 
adaptációját láthatta a közönség.

tagok, az utánpótláscsoportok tagjai 
valamint a társulathoz kötődő alkotók is 
találkozhattak egymással Székesfehér-
vár történelmi belvárosában, ahol Brájer 
Éva alpolgármester köszöntötte őket: 
„Nagyon sokat köszönhet a város a Szabad 
Színháznak. Cserhalmi György mondta, 
hogy a színművészet megalapozza az 
önismeretet. Egyszer mindannyiunknak meg 
kellene ebben merítkezni! Ha visszagon-

dolok az elmúlt évtizedek nagy alakjaira a 
Szabad Színházban, nagyon sokan nemcsak 
zseniális színjátszók voltak, hanem egészen 
rendkívüli emberek is. Fontos szerepük van 
városunk életében, és nemcsak az Igézőben, 
ami egy rendkívüli közösségi tér, hanem 
a Történelmi kavalkádban, a Koronázási 
Szertartásjátékokban és Székesfehérvár 
kulturális programjaiban is sokat adnak a 
közösségnek.”

„Kreónra is ugyanolyan erővel sújt le a 
végzet, mint Oidipuszra és mindenkire, 
aki érintve van ebben a történetben. 
Nagy hangsúlyt fektettünk arra a 
próbák során, hogy Kreón ne egy ma-
gától értetődő negatív szereplő legyen 
ebben a mesében. Az volt a szempont, 
hogy több szálon kötődjön és érdekelt 
legyen a családi kapcsolatokban, azért 
is, hogy bonyolultabbá tudjuk tenni 
a néző számára azt az összképet, ami 
motiválja őket a döntéseik meghoza-
talában. Mindez nem olyan egysze-
rű, mert nem fekete-fehér a világ!” 
– fogalmazott Hirtling István. A 
színművész azt is elárulta, mindig 
nagy kihívás, amikor az előadást 
kimozdítják saját közegéből. Ezzel 
a darabbal ez már megtörtént, 
vendégszerepeltek vele Budapesten 
a Jurányi Inkubátorházban. A Pécsi 
Országos Színházi Találkozón júni-
us 12-én lesz látható az előadás.

nézni, ki lehet próbálni. Lesznek 
vonós hangszerek és népi hangsze-
rek is. A verseny után táncházat 
rendeznek kicsiknek és nagyoknak 
Varró János és Gula Miklós vezeté-
sével.
A rendezvény fővédnöke Brájer Éva 
alpolgármester lesz, aki zseniális-
nak tartja az ötletet, hogy jótékony-
sági futást rendeznek a zenéért. 
Hozzátette, örömmel mondott igent 
a felkérésre, azért is, mert a futás 
egyre népszerűbb, és akik szeret-
nek futni, ezáltal közelebb hozha-
tók a zeneművészethez. Az alpol-
gármester üdvözölte azt is, hogy a 
Tálos Edit Alapítvány új köntösbe 
öltözött, és Bergerné Szőnyi Anna 
innovációjának köszönhetően új 
utakra lépett. Egyúttal reményét 
fejezte ki, hogy hagyomány lesz a 
kezdeményezésből.



Futball világbajnokság 2018.
A csoport

Június 14., 17.00 Moszkva 
Oroszország – Szaúd-Arábia

Június 15., 14.00 Jekatyerinburg 
Egyiptom – Uruguay 

Június 19., 20.00 Szentpétervár 
Oroszország – Egyiptom 

Június 20., 17.00 Rosztov
Uruguay – Szaúd-Arábia 

Június 25., 16.00 Szamara 
Uruguay – Oroszország 

Június 25., 16:00 Volgográd 
Szaúd-Arábia – Egyiptom 

B csoport

Június 15., 17.00 Szentpétervár  
Marokkó – Irán 

Június 15., 20.00 Szocsi 
Portugália – Spanyolország 

Június 20., 14.00 Moszkva 
Portugália – Marokkó 

Június 20., 20.00 Kazany
Irán – Spanyolország 

Június 25., 20.00 Szaranszk
Irán – Portugália

Június 25., 20.00 Kalinyingrád
Spanyolország – Marokkó

C csoport

Június 16., 12.00 Kazany
Franciaország – Ausztrália

Június 16., 18.00 Szaranszk
Peru – Dánia 

Június 21., 14.00 Jekatyerinburg
Franciaország – Peru

Június 21., 17.00 Szamara
Dánia – Ausztrália

 
Június 26., 16.00 Moszkva
Dánia – Franciaország 

Június 26., 16.00 Szocsi
Ausztrália – Peru

D csoport

Június 16., 15.00 Moszkva
Argentína – Izland

Június 16., 21.00 Kalinyingrád
Horvátország – Nigéria

Június 21., 20.00 Nyizsnyij Novgorod
Argentína – Horvátország 

Június 22., 17.00 Volgográd 
Nigéria – Izland

Június 26., 20.00 Szentpétervár
Nigéria – Argentína

Június 26., 20.00 Rosztov
Izland – Horvátország 

Nyolcaddöntők 

Június 30., 16.00 
Kazany

C1

D2 

Június 30., 20.00
Szocsi 

A1

B2

Július 2., 16.00 
Szamara

E1

F2

Július 2., 20.00
Rosztov 

G1

H2

Negyeddöntők

Július 6., 16.00 
Nyizsnyij Novgorod 

Elődöntő

Július 10., 20.00
Szentpétervár 

Döntő

Július 15., 17.00 
Moszkva 

3. hely

Július 14., 16.00 
Szentpétervár 

Július 6., 20.00 
Kazany 

Mesz-tor
KAPUTECHNIKA

SZAKÜZLET

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

www.mesz-tor.hu

Ne rúgjon öngólt!
Vásároljon garázskaput 
a foci vb ideje alatt!

Akció 2018.03.01-12.31-ig tart, részletek az üzletben.

Akciós
 motoros kapuk  

16 méretben, 6 különböző színben, 
már 242 000 Ft-tól.

Székesfehérvár, Ányos P. u. 3.
Asztalfoglalás: 22/321-486
www.salvatoretterem.hu

BAJOR ÉTELKÜLÖNLEGESSÉGEK
PAULANER CSAPOLT SÖRÖK

HOZD MAGAD
VILÁGBAJNOKI FORMÁBA!

Bejelentkezés: +36-30/531-6868
Székesfehérvár, Színház u. 2. 
www.pilatesalba.hu
facebook.com/pilatesalba

PI
LA

TES MOZGÁSSTÚDIÓ

SZÉKES F EH ÉRVÁR

Pilates, a mozgás szabadsága.
Csoportos és egyéni gépes órák.

Normális testtartás? Hátfájás?
Alakformálás? Fogyás? Kockahas? 

Mi segítünk a célok eléréséhez!

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
Telefon: 22/347-423

WEBSHOP: www.hollander.hu

15% kedvezmény!
Az ajánlat 2018.06.14-07.15. között érvényes. Részletek az üzletben.

A hír nem kacsa!
Világbajnok akció a foci vb alatt!!!

Minden
fürdőszobai termékre

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök



Futball világbajnokság 2018.
E csoport

Június 17., 14.00 Szamara
Costa Rica – Szerbia

Június 17., 20.00 Rosztov
Brazília – Svájc

Június 22., 14.00 Szentpétervár 
Brazília – Costa Rica

Június 22., 20.00 Kalinyingrád
Szerbia – Svájc 

Június 27., 20.00 Moszkva
Szerbia – Brazília

Június 27., 20.00 Nyizsnyij Novgorod
Svájc – Costa Rica

F csoport

Június 17., 17.00 Moszkva
Németország – Mexikó

Június 18., 14.00 Nyizsnyij Novgorod
Svédország – Dél-Korea

Június 23., 17.00 Szocsi
Németország – Svédország

Június 23., 20.00 Rosztov
Dél-Korea – Mexikó

Június 27., 16.00 Kazany
Dél-Korea – Németország

 
Június 27., 16.00 Jekatyerinburg
Mexikó – Svédország

G csoport

Június 18., 17.00 Szocsi
Belgium – Panama

Június 18., 20.00 Volgográd
Tunézia – Anglia 

Június 23., 14.00 Moszkva
Belgium – Tunézia

 
Június 24., 14.00 Nyizsnyij Novgorod
Anglia – Panama

Június 28., 20.00 Kalinyingrád 
Anglia – Belgium

Június 28., 20.00 Szaranszk
Panama – Tunézia

H csoport

Június 19., 14.00 Moszkva
Lengyelország – Szenegál

Június 19., 17.00 Szaranszk
Kolumbia – Japán

Június 24., 17.00 Jekatyerinburg 
Japán – Szenegál

Június 24., 20.00 Kazany
Lengyelország – Kolumbia

 
Június 28., 16.00 Volgográd
Japán – Lengyelország

Június 28., 16.00 Szamara
Szenegál – Kolumbia 

Július 3., 16.00
Szentpétervár 

F1

E2

Július 3., 20.00
Moszkva

H1

G2

Elődöntő

Július 11., 20.00
Moszkva 

Döntő

Július 15., 17.00 
Moszkva 

3. hely

Július 14., 16.00 
Szentpétervár 

Július 7., 16.00  
Szamara

Nyolcaddöntők

Július 1., 16.00
Moszkva 

B1

A2

Július 1., 20.00
Nyizsnyij Novgorod 

D1

C2

Negyeddöntők

Július 7., 20.00
Szocsi 

Kreativitás az innováció 
szolgálatában már 10 éve!
• Innovációs audit
• Kockázati tőkebevonás 

és forrásszervezés
• Pályázatkészítés,  

projektmenedzsment
• Iparjogvédelmi tanácsadás
• Hálózatfejlesztés, partnerközvetítés
• Fiatal vállalkozók nemzetközi 

mobilitásának szervezése
• Tanulmányok, elemzések készítése

Közép-dunántúli Regionális 
 Innovációs Ügynökség

Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
22/514-111 • www.kdriu.hu

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ha fotelszurkoló vagy, akkor

előbb-utóbb ránk lesz szükséged!

• fehérneműk
• nadrágok
• zakók
• ingek
• pólók
• pulóverek

Extra nagy méretű 
férfi ruhák az extra igényekhez.

  

  
  
  
   

 

NON-STOP ZÁRSZERVIZ

+ 36 20 372-8509

ZZ

HERMAN KULCS-ZÁRDA 
Székesfehérvár, Ôsz u. 7. • Tel.: 22/397-577 

Nyitva: hétköznap 8-17-ig • www.kulcs-zarda.com

KULCS-PASSZ UTÁN KIHAGYHATATLAN 
ZICCER MINDENKINEK!

10% kedvezmény minden kulcsmásolás árából 
a foci vb alatt (06.14-07.15.), a 
hirdetésre hivatkozva!

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu
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Borsófesztivál és Helló, nyár!
Programok június 8-tól 17-ig

szaBó petra

Családok éve – roadshow

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

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

A Vörösmarty Rádió műsora június 9-től 15-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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: 
Schéda Zoltán 

08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10: Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila 
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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

2018. 6. 10. Vasárnap 2018. 6. 11. Hétfő 2018. 6. 12. Kedd 2018. 6. 13. szerda 2018. 6. 14. CsütörtöK 2018. 6. 15. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva. Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

naptár, névnapok, 

aktualitások, 

érdekességek, a 

rendezvény eseményei 

első kézből.

13.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

17.10 Filmkocka. Vendég: 

Kalmár Ádám

18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 

Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 

Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 Nagymama Receptje
12:10 HOFESZ hírek. 

Vendég: Nagy Attila
12:40 Világversenyen  lett 

ezüstérmes a Pákozdon 
készült oldtimer autó. 
Vendég: Nagy Attila

13:10 Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 6. 9. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy. Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Germán Márton

16:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00 Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

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: 
Schéda Zoltán 

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

20:10 Nyitány – klasszikus 
zenei magazin - Mits 
Márton műsora 

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

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: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40 Kresz percek. Vendég: 

Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila 

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Június 8.
Vakációváró
14 óra, palotavárosi központi park
A Székesfehérvári Család- és Gyer-
mekjóléti Központ megtartja hagyo-
mányos vakációváró rendezvényét, 
mely az intézmény ellátási területén 
élő gyermekes családok számára biz-
tosít ingyenes szabadidős programot. 
Sport, kézműveskedés, bemutatók, 
csillámtetoválás is várja az érdeklő-
dőket. 16.30-tól az Idő Van Zenekar 
koncertezik.

apróságok készülhetnek a hétvégén Bodáné 
Fenyves Zsuzsa segítségével. További felvi-
lágosítás: Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
(20 259 2952 vagy kezmuvesek@gmail.com).

Hajrá, zenemanók!
16 óra, Hermann László Zeneművészeti 
Iskola – Török udvar
Jótékonysági célú közösségi futásra várják 
az érdeklődőket. Különféle távokra lehet ne-
vezni, a futás után táncház, hangszerkiállí-
tás és játékok várják a kicsiket és nagyokat.

Többes számban – a Nemzeti Múzeum 
országjáró gömbsátor-kiállítása
16 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
A Nemzeti Múzeum az I. világháború 
centenáriumi éveiben országjáró körútra 
indult, hogy a háború korát bemutassa a 
vidéken élőknek. A következő állomás a 
Halász-kastély lesz június 9. és 14. között.

Shakespeare: A vihar
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör évadzáró előadása, 
azt követően beszélgetés.

Június 10.
Herbarius túra
9.15, Csákberény
Találkozó a Csákberényi Vadászati 

Múzeum parkolójánál. A megközelítés 
egyénileg történik illetve a székesfehérvá-
ri buszpályaudvarról 8-kor induló járattal, 
zámolyi átszállással.
Túravezető: Lencsés Rita gyógynö-
vényszakértő. Az érdeklődők ezúttal 
erdei növényeket gyűjthetnek. A 
tervezhetőség érdekében előzetes be-
jelentkezés szükséges e-mail-ben vagy 
telefonon az alábbi címeken, számo-
kon: krizsanypannus@gmail.com,  
70 338 6173, lencsesrita82@gmail.com, 
30 296 6480.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
11 óra, Igéző
A Holdfű Színház előadása. Hároméves 
kortól ajánlott.

HEROSZ családi nyílt nap
11 óra, Fehérvári Állatotthon
Kutyasétáltatás, macskasimogatás, 
pónilovaglás, kutyás előadás és tombola 
várja az érdeklődőket.

II. Ismerős Arcok családi nap és gyümölcs- 
ünnep
12 óra, Dinnyési Hagyományőrző 
Központ
A kiállítás és a gyermekprogramok mel-
lett kézműves foglalkozások és  

Június 9. 10 óra, Palotai kapu tér
Izgalmas játékok, kreatív foglalkozások 
és sok-sok izgalmas kaland egy teljes 
napon át. Arcfestés, csillámtetoválás, 
lemosható tetoválás, hajfonás, kreatív 
bababirodalom, Alíz csodaországban 
tematikus játékok, baba-mama-papa 
sarok.
Színpadi programok:
10 óra: Köszöntő
10.10: Kaláka
11.50: Vastag Csaba
13.50: Tóth Gabi
15.30: Sugarloaf
17 óra: Caramel

Könyvheti dedikálás Egri Mónikával
16 óra, Bartók Béla tér
Az író Állati illemtan című könyvét 
dedikálja.

Anyák az anyákért
17 óra, Országalma
Országjáró jótékonysági flashmob. 
Minden adománnyal egy-egy anyaott-
hon helyzete javul, a benne átmeneti 
menedékre lelő édesanyák és gyermekeik 
kapnak tárgyi segítséget.

Golenya Ágnes Éva: Szerelem terror 
idején
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Kötetbemutató.

Június 9.
Babák rózsakertje és gyereknap
10 óra, Velence, Babák rózsakertje park
Programok: a Meseliget Óvoda óvodásai-
nak műsora, a Zöldliget Általános Iskola 
diákjainak műsora, Rózsa-díj átadása, ró-
zsatövek ültetése, arcfestés, csillámtetová-
lás, lufibohóc, kerékpáros akadálypálya, 
ugrálóvár és számtalan meglepetés.

Asszonyműhely
10 óra, Kézművesek Háza
Nyári virágos ajtódíszek és epres textil 
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A Barátság mozi műsora

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

10-18 óráig

a Fehérvári Kézművesek egyesülete szervezésében • www.fehervarikezmuvesek.hu

XV. TŰZZEL-VASSAL FESZTIVÁL

2018. június 23.
szombat

10-18 óráig

Pixa

21 g
ram

m

Free Spiri
t

danceshow

NYAR!
‘hello,‘

2018. junius 15.‘

Zichy liget, 18 ora‘

termékbemutatók lesznek, a látogatók 
megkóstolhatják a hagyományosan készí-
tett magyar ételeket is. Az este folyamán 
a Good Company és az Ismerős Arcok 
zenekar lép fel a szabadtéri színpadon.

Mint a szarvas – vágyaink égen és földön
17 óra, Hotel Magyar Király kupolaterme
A Primavera kórus koncertje.

Június 11.
Trans-Formation-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Pozsák Eszter (fuvolák, szaxofon), Eichin-
ger Tibor (gitár), Frey György (basszusgi-
tár) és Pusztai Csaba (dob, ütőhangsze-
rek) zenél.

Június 12.
Esélynap
10 óra, Városház tér
Az Esélynap lehetőséget ad arra, hogy 
sokak megismerjék a fogyatékkal élők 
mindennapjait.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Aradi Éva A belső ázsiai ókori államok 
és kapcsolatuk a magyarokkal című 
előadása.

Június 13.
Tárlatvezetés a Hunyadi Mátyás halotti 
pajzsa című kiállításon
16 óra, Szent István Király Múzeum – 
Rendház
Kovács Dóra múzeumpedagógus kalau-
zolja az érdeklődőket.

Hogyan épült (át) Fehérvár?
16.30, Szent István Király Múzeum Or-
szágzászló téri épülete
Kiss Lajos és Kámán Béla előadása.

Június 14.
Tallér Edina–Nagy Judit: Kaliforniai 
álom
20 óra, Igéző
Az előadás tizennyolc éven felülieknek 
ajánlott!
A helyek korlátozott száma miatt előzetes 
regisztráció szükséges (tel.: 22 790 758, 
e-mail: igezo2014@gmail.com).

Június 15.
Helló, nyár!
18 óra, Zichy liget
A rendezvény célja, hogy a városi általá-
nos és középiskolások kipihenjék a tanév 

fáradalmait, és igazán jókedvűen indítsák 
vakációjukat.
Program:
18 óra: Pixa
19 óra: Free Spirit Dance
19.15: 21 Gramm Akusztik
20.45: Wellhello

Június 16.
IV. Borsófesztivál
10 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
A jelentkezők bármit süthetnek és 
főzhetnek borsóból, nevezési díj nincs. 
Az első három helyezettet és a közönség 
választottját a zsűri különdíjban részesíti. 
Jelentkezni június 13-ig lehet telefonon és 
e-mail-ben: 20 321 8998, selyembokor@
gmail.com.

Mika Myllyaho–Nagy Judit: Káosz
19 óra, Igéző
Vígjáték. Az előadás tizennyolc éven 
felülieknek ajánlott, nekik viszont szülői 
felügyelet nélkül!

Június 17.
Botanikai séta a Károlyi-kastély megújult 
parkjában
14 óra, Károlyi-kastély Fehérvárcsurgó 
Hotel & Restaurant
Indulás a recepcióról, A séta időtartama 
kb. két óra. Információ és regisztráció: 20 
311 0422 vagy info@karolyikastely.hu.

Nyári szerelem – Egynyári szerelem
17.30, Árpád fürdő
Berke Bianka Dóra párkapcsolati és 
intimitástanácsadó, léleklátó tart előadást 
a nyáron szövődő szerelmekről.

Lady Bird
Június 8. 18 óra, június 12. 20 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

Lajkó – Cigány az űrben
Június 8. 20 óra
Magyar fekete komédia.

Vigyázz, kész, Morc!
Június 9. 16 óra
Angol-mexikói családi animációs film.

Loving Vincent
Június 9. 18 óra
Amerikai-lengyel életrajzi dráma.

A Pentagon titkai
Június 9. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai krimi.

Szerelembe gurulva
Június 11. 18 óra, június 14. 20 óra
Francia-belga romantikus vígjáték.

Könyvklub
Június 11. 20 óra, június 16. 20 óra
Amerikai vígjáték.

Az élet napos oldala
Június 15. 18 óra
Magyarul beszélő svéd vígjáték.

Túl szexi lány
Június 15. 20 óra
Kínai-angol vígjáték.

Szaffi
Június 16. 16 óra
Magyar rajzfilm.

Vad Balaton
Június 16. 18 óra
Magyar természetfilm.
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Horoszkóp
június 7. – június 13.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Kellemetlensége adódhat a munkahelyén vagy az üzleti 
életben. Egy kis hiba vagy valamilyen tényező, amivel 
nem számolt, galibát okozhat Önnek. Nem érdemes 
vádaskodnia és bűnbakokat keresnie, a munkahelyén is 
jobban fogják díjazni, ha inkább a megoldást keresi meg. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában több dologban is elbizonytalanodott, 
emiatt pedig óvatos és kishitű lett. Ugyanakkor ezzel 
együtt a megérzései sokkal erősebbek. Legyen a héten 
a fő célja, hogy újra meglelje a hitét, a magába és a 
másokba vetett bizalmát.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Túlságosan elbízta magát mostanában, emiatt fog 
hibázni vagy veszíti el a támogatóit, mert hajlamossá 
válik arra, hogy magas lóról beszéljen velük. Azok, 
akiknek saját vállalkozásuk van vagy üzlettel foglal-
koznak, nekik sem ártana óvatosabbnak lenniük.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Nem ártana a párkapcsolati kommunikációján is javíta-
nia, ha eredményesebb és tökéletesebb kapcsolatra vágyik. 
Már csak azért sem ártana odafigyelnie, mert elbeszélnek 
partnerével egymás mellett és könnyen félreérthetik egy-
mást, ami főleg Önben okoz kellemetlen érzéseket.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Minden, amibe a héten belefog, az hosszú távra szól, 
legyen az kapcsolat, új munka vagy akár egy hobbi. 
Több lehetősége is nyílik arra, hogy változtasson az 
életén, éppen ezért a héten jó eséllyel a külsejét is 
kezelésbe veszi.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Le kellene tisztáznia magában a karrierrel kapcsolatos 
vágyait, céljait és tudatosan kellene cselekednie. Ha azt 
érzi, egy bizonyos tevékenység kapcsán, hogy lélekölő, 
akkor váltson munkát mielőbb. De ha vannak titkos vá-
gyai, álmai, azokat is ideje lenne lassan megvalósítania. 

Beruházó:
KORONA Zrt.

                 8000 Székesfehérvár, 
Várkörút 44-46.

Á tadás:
2018. augusztus

Már csak 5 db. LAKÁS
SZÉKESFEHÉRVÁR LEGJOBB HELYÉN!

2018. július 31-ig
ajándék 

 LÉGKONDÍCIONÁLÓVAL!
(A részletes ajánlatot kérje telefonon.)

www.koronalakopark.hu
tel.: 06 30 9701 251

KORONA
LAKÓPARK

Móri út 36.

www.koronalakopark.hu Ajándékba;

Cím: 8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.    Nyitva tartás: hétfő-péntek   szombat
Mobil: 06-70-423-00-60   Telefon: 06-22-747-660                  8:00-16:00    8:00-12:00

VAS-FÉMKER
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

ÉPÍTKEZZEN VELÜNK!
Betonacél, acélcső,
zártszelvény, rúdacél.

Méretre vágással,
betonacél hajlítással,

házhozszállítással
tesszük egyszerűbbé

a munkáját!

e-mail: szekesfehervar@vasanyag.hu                  honlap: www.vasanyag.hu

NE CSERÉLJE LE RÉGI AJTÓJÁT!
Beltéri és bejárati ajtók felújítása 1 mm-es műanyag lap 

ragasztásával elérhető áron, esztétikus kivitelben.

AKCIÓ-AKCIÓ-AKCIÓ
Júniusi megrendelések

20% kedvezménnyel
most csak 15.300 Ft-tól/lap.
Konyha és előszoba bútorok felújítását is vállaljuk!

Info: 72/414-981 • 30/9946-272 • www.ajtodekor.hu

UTÁNA
ELŐTTE

Az ajánlat 2018.06.07-30-ig tart. Üveges ajtóknál 1.000 Ft, színes lapoknál 3.000 Ft felárat számolunk.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 
Tel.: 22/500-921 •  30/586-4162

www.tetocentrum.hu
tetocentrum.fehervar@gmail.com

TETŐCENTRUM Fehérvár Kft.
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Már 9 éve!

Szakértelem • Minőség • Garancia

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL: 
DAKEA Good tetőtéri ablak (78x118-as) csak 53.990 Ft

SWEDSTEEL cserepeslemez 20 év garanciával
színes ereszcsatorna, táblalemez készletről

Előtető, kerti pavilon, autóbeállók már 32.400 Ft-tól
VIASTEIN prémium térkő 4.750 Ft/m2-től

Az ajánlat 2018.05.25-től 06.25-ig érvényes. Részletek az üzletben.

Az ajtófelújítás csodákra képes

 Népszerűek a színes beltéri ajtók is

lászló-takács krisztina

Fo
tó

: R
ei

tz
 Jó

zs
ef

A nyár nem csak a pihenés időszaka: sokan 
ilyenkor végzik a kisebb-nagyobb lakás-
felújításokat. Nagy kérdés, hogy kell-e 
választani a nyaralás és a felújítás között, ha 
az anyagiakat nézzük. Ajtót például nem kell 
rögtön cserélni, hiszen sokkal kisebb anyagi 
ráfordítással megújíthatjuk, ez is látványos 
változást eredményezhet otthonunkban.

A bejárati ajtón már-már történel-
mi nyomok vannak, de az üveges 
szobaajtó is elavult már. Egy átla-
gos lakásban öt-tíz ajtó található, 
és ha mind a rendszerváltás előtti 
időszakból való, akkor igencsak 
régimódi lehet a lakóterünk. 
Nagytakarítást ritkán, tisztasági 
festést néhány évente, ajtócserét 
pedig életünkben jó, ha egyszer 
eszközölünk. Pedig az ajtóknál is 

változik a divat, a szín- és forma-
világ, az esztétikum. Csak ezen 
kritériumok miatt viszont eléggé 
nehezen szánjuk rá magunkat 
a cserére, hiszen nem két fillér-
be kerül a mutatvány. A cserén 
kívül létezik más megoldás? Erről 
kérdeztük Reitz József ajtódeko-
rációs szakembert.
„A bejárati és a beltéri ajtók fel-
újításával sokat spórolhatunk, sőt 
megújul otthonunk is. Léteznek 
már olyan vékony műanyag lapok, 
melyekkel az ajtók külsejét borítják 
be. A burkolólemezt pontos méretre 
szabás után ragasztással rögzítik az 
ajtóra. Egy jó szakinak ez nem tart 
tovább egy óránál. Ez a korszerű 
termék strapabíró és könnyen tisz-
títható. Nem mellékes, hogy színben 
és formában is sokféle típus létezik, 
hiszen mindenkinek más az ízlése. 

Ráadásul így elég kicsi lesz az esély 
arra, hogy egy emeleten két egyfor-
ma ajtóval találkozzunk.”
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Bármilyen karrierrel kapcsolatos célja is van, hiába 
küzd, sajnos a héten nem tudja megvalósítani, 
legyen az új munkahely találása vagy valamilyen 
előrelépés, siker kivívása. Ilyen tekintetben most 
akadályoztatva van.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Mostanában anyagi problémák nehezítik meg a min-
dennapjait. Valószínűleg emiatt is kezd anyagias lenni 
és nézi azt, hogy kitől mennyit kapott és Ön mennyit 
adott. Ezzel a nézettel könnyen magára haragíthatja 
szeretteit. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Hajlamos lehet elhamarkodott döntéseket hozni illetve 
lépéseket tenni. Hallgasson a szeretteire vagy közeli ba-
rátaira, mert jót akarnak Önnek, és próbálják megóvni 
a ballépéseitől. Elhiheti, hogy bizonyos tekintetben – 
mint kívülállók – reálisabban látják a helyzetét. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten a szokottnál is jobban elfogja a vágy, hogy 
kimondja a véleményét, a gondolatát illetve azt, amit 
igaznak vél, és kicsit sem érdekli, hogy mások mit 
fognak szólni. Bizonyára sejti, hogy ebből komoly 
gondjai adódhatnak!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Párja szeretné megóvni Önt a rossz döntésektől, attól, 
hogy meggondolatlanul járjon el, de Ön rosszul viseli az 
ilyesfajta segítségét, kioktatásnak éli meg, és hogy a ked-
vese kételkedik Önben. Később persze rá fog jönni, hogy 
a párjának volt igaza, de addigra már össze is veszett vele. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Erős késztetést érezhet a napokban, hogy megtegyen 
bizonyos dolgokat. Ennek oka talán az is, hogy 
felerősödtek a megérzései és valósággal vezetik Önt. 
Van valami a múltjával kapcsolatban, ami kísérti és 
újra meg újra visszaköszön. 

Időjárási rekordokban gazdag 
időszak áll mögöttünk, és ez 
meglátszik a kertekben is. A nagy 
meleg, az időnként lehulló nagy-
mennyiségű özönvíz szerű eső 
kedvez a kártevőknek és kóroko-
zóknak is. 

Nézzük először a kártevőket. Szinte kivétel nélkül 
minden növényen jelen vannak a legkülönbözőbb 
színű levéltetvek, némelyik növényen többféle is. 
Többször kérnek tőlünk rövid, 3 napos várakozási 
idővel rendelkező szert szőlőre, almára. Azt gon-
dolhatnánk, hogy túlzott óvatosságról van szó, de 
hosszas kikérdezés után kiderül, hogy igazból nem 
a szőlő, vagy az alma miatt kell a 3 nap, hanem a 
mellette, alatta lévő eper, málna, vagy éppen bor-
só miatt. Sajnos a kicsi kertekben nagyon nehéz a 
növénytársítás, de nem lehetetlen az ilyen esetek 
kezelése. Egyrészt takarással megóvható az „alsó” 
termény, de megfelelő szerválasztás mellett, akár 
takarás nélkül is permetezhetünk. Két fő szabályt 
tartsunk be. Az első, hogy csak olyan hatóanyagú 
szert használjunk, ami mindkét növényi kultúrában 
engedélyezett. A második, hogy az előírt dózist 
ne lépjük túl. Az erősebbre kevert vegyszer azért 
kétélű fegyver, mert egyrészt erősíti az egyszeri 
hatást, ugyanakkor ezzel együtt a szermaradék, 
mintegy védőoltás működik a következő generá-

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

ciónál, és könnyebben kialakulhat a rezisztencia 
a növényvédőszerrel szemben. Levéltetvek ellen 
hatásos szerek a felszívódó Mospilan, Teppeki, Piri-
mor, vagy a kontakt Karate, Full, Cyperkill, Decis és 
Sherpa. Bio szerként a Káliszappan is használható.
Megindult a liszteskék hada is, és az amerikai lep-
kekabóca első telepei is megjelentek. Vásárlóink 
jelezték, hogy a vándorpoloska is lepetézett, pi-
ros (L1), vagy fekete (L2) lárváik megkezdték a 
növényeink feltérképezését. Érdemes odafigyelni 
a szerválasztásra, hiszen érésig most még több 
időnk van, és érdemes összevontan permetezni a 
gombabetegségek ellen is. 
1-2 héten belül elindul a puszpángmoly második 
generációja, megfigyelés alapján, a hernyók meg-
jelenésekor kezdjük meg a védekezést.
Még nem késő elhelyezni az alma-, szilva-, barack- 
és egyéb gyümölcsmolyok jelzésére, gyérítésére 
használható REAGRON csapdákat, melyekkel az 
egész szezonban biztosíthatjuk az előrejelzést, il-
letve a védelmet.
Rekord gyorsasággal érik a nagy melegben a cse-
resznye, figyeljünk oda a cseresznyelégy elleni 
permetezés tervezésekor, hogy a gyors érés miatt 
belefér-e az élelmezés-egészségügyi várakozási 
idő.
A kórokozók kapcsán ki kell emelni a lisztharma-
tot, valamint az almatermésűek varasodását és a 

körterozsdát. Léteznek kombinált szerek is, Topas, 
Alfa-Solo, Score, Domark, vagy a hagyományos 
Dithane, Thiovit-Jet, réz kombinációk. A rovarölő 
szerekkel keverhetőek, érdemes odafigyelni ezekre 
is. 
A szőlő védelmében érdemes lehet áttérni a fel-
szívódó szerek használatára. Peronoszpóra ellen a 
Ridomil Gold Plus, a Curzate Super, a Kupfer Fusi-
lan, Melody Compakt vagy a Lieto lehet jó válasz-
tás, lisztharmat ellen pedig a Topas 100EC, a Bum-
per, Domark, vagy a Cyflamid. 
A hőség a tápanyag ellátásban is komoly gondot 
okoz. A forróságban a levelek gázcserenyílásai 
bezáródnak, a párologtatás minimálisra csökken. 
Ezzel egyidejűleg a vízfelvétel is csökken, amivel 
csökken a gyökéren felszívott tápanyag mennyi-
sége is. Ebben az időszakban kiemelt jelentősége 
van a lombtrágyázásnak, legyen szó akár paradi-
csomról, paprikáról, szőlőről, gyümölcsfákról, vagy 
dísznövényekről.
És ha már permetezni kell, akkor az sem mindegy, 
hogy mikor. A nagy meleg miatt, csak a kora reggeli 
órák, vagy a késő este alkalmas a permetezésre, 
ellenkező esetben akár meg is perzselődhetnek a 
levelek.
Meleg, de nem forró, csendes esőkkel tarkított 
nyarat kíván Németh László kertészmérnök és a 
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Mospila

Molycsapdák fogási adatai 2018.06.05-án: 
Szilvamoly: 40 db
Keleti gyümölcsmoly: 68 db (rajzás)
Almamoly: 30 db

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

ÚJDONSÁGOK ÉRKEZTEK!
Móri úti üzletünkbe:

Fa és műanyag függönykarnisok • Pergola kültéri vizes fafestékek
Deák F. utcai üzletünkbe: Milesi termékek kaphatók

Építők napja: cél a tudás bővítése
dáVid renáta

Kiállítás, szakmai előadások, bográcsozás 
és színpadi show – a hagyományoknak 
megfelelően idén is megrendezték az építők 
napját a Vörösmarty Szakközépiskolában.

Június elsején, pénteken szakmai 
programmal kezdődött az építők 
napja hagyományos kétnapos 
rendezvénye a Vörösmartyban, 
melynek keretében építőipari 
témákban tartottak előadásokat 
a diákoknak.
A program keretében a tanulók 
vizsgaremekeit is megtekinthet-
ték az érdeklődők, ugyanis az 
intézményben a fiatalok munkái-
ból kiállítás nyílt.
A programhoz az ARÉV Baráti 
Kör Egyesület tagjai is csatlakoz-

tak, akik előadásokkal készültek 
a gyerekeknek: „A mai a szakmai 
program, ami azt jelenti, hogy va-
lamilyen építőipari témát feldolgo-
zunk, és arra a diákokat és az aktív 
építősöket is meghívjuk.” – mondta 
Kiss Lajos elnök.
Szépné Holczer Piroska, az intéz-
mény vezetője a szakmai tudás 
bővítését nevezte az építők napja 
legfontosabb céljának, amikor 
a diákokat köszöntötte: „Amikor 
végezni fogtok, akkor már a jövőt 
fogjátok megtapasztalni. Nagyon 
sokszor kerül szóba, hogy napjaink-
ban hiány van jó szakemberből. Ah-
hoz, hogy jó szakemberré váljatok, 
kellenek azok az energiák, amelyeket 
az iskolában és különböző gyakorlati 
helyeken össze tudtok gyűjteni. Ezek 
az előadások is pont ezt szolgálják.”

Szombaton építők napi majális-
sal folytatódott a programsorozat 
a Vörösmartyban. A közösségi 

összejövetelen bográcsozásra 
várták a családokat, baráti társa-
ságokat.
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Felkészültek a tóparton a nyárra

A gárdonyi vízi rendőrök tapasztalt szakemberek, akik jól ismerik a Velencei-tavat

Korán kezdődött a szezon, a tó vize kiváló és már huszonhat fokos, így egyre többen fürdenek benne

noVák rita
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Június első napján minden strand kinyitott a 
Velencei-tó partján, ez azt jelenti, hogy a vízi 
rendőrök is megnyitották az idegenforgalmi 
szezont. A gárdonyi kapitányság munkatársai 
megerősített szolgálattal dolgoznak ezen a 
nyáron is, és a vízi körzeti megbízottak is 
folyamatosan pásztázzák a tavat annak érdeké-
ben, hogy senkinek ne essen baja.

A rendőrök folyamatosan járőröz- 
nek a nyári szezonban, hogy ha 
szükséges, segíteni tudjanak. 
Három hajóval látják el a tizenkét 
órás szolgálatot és az éjszakai ké-
szenlétet. Mindhárom motorcsónak 
más-más típusú, egyikkel például 
fürdőzőhöz, másikkal csónakhoz, a 
harmadikkal pedig vitorlás menté-
séhez sietnek. 

Néhány évvel ezelőtt egy szezon-
ban még a százat sem érte el a 
mentések száma, tavaly azonban 
már 130-nál is többször kellett se-
gíteniük a bajba jutott úszóknak és 
sportolóknak – mondja a gárdonyi 
közlekedésrendészeti osztályve-
zető. Bodó Miklós hozzátette: a 

legtöbb eset egy kis odafigyeléssel 
megelőzhető. A nyugodt strandolás 
legfontosabb alappillére a vihar-
jelzésre való odafigyelés. Elsőfokú 
viharjelzés idején a parttól ötszáz 
méteren belül szabad csak a vízben 
lenni, másodfokú esetén pedig 
tilos.
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Minden nap erőt ad

Krisztus jelenléte erőt ad a mindennapokban

Az ovisok és a kisiskolások virágszőnyeggel díszítették az Oltáriszentség útját

lászló-takács krisztina
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A leglátványosabb egyházi ünnep volt vasárnap 
délelőtt. A belváros macskaköveire virágszirmo-
kat szórtak, a papok és hívek énekelve hirdették: 
Krisztus minden nap velünk van! Erről a mindennapi 
áldásról beszélt Spányi Antal megyés püspök is. 
Úrnapját ünnepelte a Katolikus Egyház.

„Felemelő látni egy-egy beteget, amikor 
megkapja a szent útravalót, és szívében 
teljes békét és nyugalmat nyer álta-
la, vagy ahogy egy gyermek hitének 
tisztaságával először járul az Oltá-
riszentséghez. De megrendítő nézni, 

ahogy a megszokottság jelei tűnnek fel a 
szentáldozáskor, amikor a szentség iránti 
tisztelet nem a hitből fakadóan, hanem 
hétköznapi, közömbös módon jelenik 
meg a híveknél.” – fogalmazott Spányi 
Antal az ünnepi szentmisén. Kiemel-
te, hogy milyen fontos időt szentelni 
Istennel való kapcsolatunkra, arra, 
hogy együtt legyünk az Úrral, hogy 
betérjünk hozzá, a templom csönd-
jében találjunk őrá, aki hallgat ránk, 
figyeli imánkat, szól hozzánk.
A főpásztor arra buzdította a híveket, 
hogy keressék az élő Krisztust, mert 
ebből erőt nyernek, ami segít minden-

napi helytállásunkban. „Veletek vagyok 
mindennap a világ végéig. Úrnapján ebben 
erősödjön meg a hitünk, legyünk bátrak a 
hitvallásban, és merítsünk az Úr kegyel-
méből, hogy életünkkel hitet tehessünk 
mellette, és tenni tudjunk ezzel a világért!” 
– fejezte be beszédét a püspök.
Úrnapja az Eucharisztia tiszteletére 
hivatott egyházi ünnep, amit a tizen-
harmadik század óta tart a Katolikus 
Egyház. Hagyomány, hogy ilyenkor a 
város papsága együtt koncelebrálja az 
ünnepi szentmisét, majd ezt követően 

körmenetben viszik ki a hívek jelenlé-
tében az Oltáriszentséget.
A Ciszterci Szent István Gimná-
zium tanulói, a Szent Imre Álta-
lános Iskola és Óvoda diákjai és 
óvodásai, a hittanosok, cserkészek 
virágszirmokat szórva, a plébániák 
képviselő-testületének tagjai pedig 
zászlóikkal vonultak a belváros 
utcáin, hogy együtt fejezzék ki tisz-
teletüket Jézusnak, aki az üdvösség 
eledeleként és italaként ajándékozta 
önmagát minden embernek.
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Múlt heti feladványunk első megfejtése egy olyan emléknaphoz kapcsolódott, 
amit május utolsó vasárnapján ünneplünk. 1925. május 1-jén a honvédelmi 
miniszter nyilvánította nemzeti ünneppé. Mi az emléknap hivatalos neve? 
A helyes válasz: hősök napja.
Második kérdésünk szintén egy emléknaphoz kapcsolódott, amit azért tartanak meg 
minden évben, hogy felhívják a figyelmet az eltűnt, csellengő gyerekekre. Újságunk ha-
sábjain erről is olvashattak a múlt héten. A második megfejtés: Ezer lámpás éjszakája. 
Szintén lapunkban olvashattak interjút egy fiatal énekessel, zenekar-alapítóval. 
Nemcsak azért érdekes, mert idén ő képviselte Magyarországot az Eurovíziós 

Dalfesztiválon, hanem mert édesapja Székesfehérvár díszpolgára volt. A harmadik 
megfejtés: Siklósi Örs.
E heti rejtvényünk az Úrnapjához kötődő hagyományokkal foglalkozik. 
Az első megfejtésből kiderül, hogy a Katolikus Egyház mit ünnepel ezen 
a napon. Magyarországon az ünnephez kapcsolódóan a templom körül 
virágoltárokat emelnek, amiket a hívek körmenet keretében járnak végig. 
A második megoldás azt rejti, hogyan tájolják az oltárokat. A harmadik 
rejtvényből kiderül, eredetileg milyen hatást tulajdonítottak az ünnepnek és 
a körmenetnek.
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Az egyik Wickenburg-kúria ma a polgármesteri hivatalnak ad otthont, a másikból étterem lett

Velence – Még egyszer a Meszlenyekről
séllei erzséBet

A történet, amit felelevenítünk, nem közvet-
lenül kapcsolódik Velencéhez. Meszleny János, 
a birtokszerző, aki Velencét betelepítette, 
tizenegy falu birtokát tudhatta magáénak, 
közöttük Kisdémet. Itt született meg 1813-ban 
a Meszleny család egyik jeles sarja, Rudolf. 
Igen csinos külseje, mérsékelt előadása a 
fiatal politikusok körének egyik legnépszerűbb 
alakjává emelte.

Kossuth Lajos 1836-ban szüleivel 
és testvéreivel Pestre költözött. 
Édesanyja, hogy a városi megél-
hetés költségeit enyhítse, a tágas 
pesti lakásba kvártélyos nemes 
kisasszonyokat fogadott be szerény 
fizetség ellenében. Így ismerte meg 
a Kossuth család a harmincéves 
Meszleny Terézt, Meszleny Rudolf 
testvérét, aki akkor már vénkis-
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Kastélyok és életek

asszonynak számított. Özvegy 
édesanyja ápolása felemésztette 
fiatal éveit.
Kossuth Lajost 1837-ben letartóz-
tatták a zugligeti Disznófő-forrás 
feletti tisztáson, mert a betiltott 
Törvényhatósági Tudósításokat 
továbbra is megjelentette, amiért 
egy ellene lefolytatott hűtlenségi 
perben négy év börtönbüntetésre 
ítélték. A börtönévek alatt húga, 
Kossuth Zsuzsanna és Meszleny 
Teréz voltak szorgalmas látoga-
tói. Kossuth 1840-ben általános 
közkegyelem folytán szabadult. 
Parádra utazott, hogy felerősödjék. 
Meszleny Teréz hűségesen látogatta 
tovább, mígnem egy alkalommal 
menyasszonyként tért haza. És 
eljött az ő nagy napja: 1841. január 
9-én, miután a Pesti Hírlap szer-
kesztőjeként Kossuth biztos állást 
kapott tervezhető, tűrhető jöve-
delemmel, az asszonytársadalom 
rangjára emelte kitartó, hűséges 
menyasszonyát. Az anyakönyvben 
Teréz korát huszonnégy évesnek 
vallották, hogy fiatalítsák.
A kortársak fintorogtak. Meszleny 
Teréz zárkózott, rátarti és unalmas 
nő volt a szemükben. Hidegnek, 

számítónak, túl ambiciózusnak 
tartották, aki másokat csak dölyfös, 
lesújtó pillantásokra méltat. Szé-
chenyi István gőgös természetűnek 
jellemezte naplójában, és „szegény 
tatárnak” mondta Kossuthot, 
amiért Terézt vette feleségül. Pedig 
a porosz rendőrség személyleírása 
alapján akár vonzónak is tűnhetett 
volna: „Termete magas, szikár. Ová-
lis arcából két feketésbarna szem 
ragyog elő, orra finom, ajka formás, 
arcát kétoldalt fekete haj keretezi. 
Beszél magyarul, szlávul, néme-
tül.” (Később megtanult franciául, 
angolul és olaszul is.) Kezdet-
ben még a vagyontalan Kossuth 
család is alig tartotta elfogadható 
feleségnek. Aztán megszerették. 
Kossuth kivirult mellette. Családi 
életét árnyéktalanul boldognak 
jellemezte. Meleg hangú leveleiben 

„Kedves Angyalomnak” szólítot-
ta, és „Ölellek forró szeretettel 
és csókollak ezerszer kicsinyeid-
del, hű Lajosod” szavakkal zárta 
sorait. Három gyermekük született. 
Meszleny Teréz édesanyja Kisfalu-
dy Erzsébet volt, aki rokonságban 
állt Kisfaludy Sándor és Kisfaludy 
Károly költőkkel. Közülük Károly 
nemcsak költő, de kiváló festő és jó 
zenész is volt. Nem csoda hát, hogy 
Meszleny Teréz és Kossuth Lajos 
fia, Kossuth Ferenc örökölte anyai 
családja képzőművész adottságait. 
Festett, szobrászkodott, zenét szer-
zett, verseket írt.
Kossuth baráti társaságához 
tartozott Teréz fivére, Meszleny 
Rudolf. Legfiatalabb lánytestvére, 
Zsuzsanna megszerette az ifjút. 
Szinte azonos időpontban, 1841. ja-
nuár hónapban ők is frigyre léptek. 
Kezdetben mind a két család Pesten 
lakott. 1844-ben Meszleny Rudolf 
hazatelepítette asszonykáját sár-
bogárdi birtokára. Ebben az évben 
szerveződött az Országos Védegylet, 
melynek nemes célja, hogy a megye 
minden szükségleteit honi termé-
kekből fedezzék. Kossuth Zsuzsan-
na védegyleti bált rendezett Szé-

kesfehérváron, ahol a nők egyszerű 
hazai „pöttyös” ruhában jelentek 
meg. Aztán 1847-re megalakult az 
Ellenzéki Kör, melynek Meszleny 
Rudolf is tagja lett. Az Ellenzéki 
Nyilatkozatban megfogalmazott 
programmal ősszel elindult a válasz-
tásokon, és Fejér megye követeként 
országgyűlési képviselő lett. Pályája 
szépen ívelt felfelé.
1848. január 13-án a pozsonyi dié-
táról tartott hazafelé, amikor meg-
hűlt. Még benézett a Fejér megyei 
Közgyűlésre, aztán ágynak esett. 
A Fekete Sas Szállóból küldtek a 
feleségéért Sárbogárdra. Hajnalra a 
magas lázba és a tüdőgyulladásba 
Meszleny Rudolf belehalt. Kossuth 
Zsuzsanna már előrehaladott ter-
hes volt, néhány hét múlva meg-
szülte kisfiát. Az aszály és állatvész 
pusztítása miatt a család már egy 

éve súlyos anyagi gondokkal küz-
dött, az özvegy helyzete Sárbogár-
don reménytelenné vált. Kossuth 
Zsuzsanna három kisgyermekével 
Pestre költözött, fivére és Meszleny 
Teréz szárnyai alá. A forradalom és 
szabadságharc időszakában együtt 
munkálkodtak, annak bukása után 
mindnyájan osztoztak a legyőzöt-
tek sorsában.  
Bár Meszleny Rudolf és Meszleny 
Teréz nem tartoztak a velencei 
Meszlenyek szűkebb családjába, 
valószínűleg gyakran tartózkod-
tak Velencén, a Meszleny család 
kúriáiban. Kossuth Lajost Velence 
díszpolgára címmel tüntették ki, 
így is tartják számon.
És hogy az ígért további két 
kastélyról is szóljunk: az I. világhá-
borút követően, 1923-ban gróf Wic-
kenburg Márk császári és királyi 
kamarás, őrnagy, külügyminisztéri-
umi osztályfőnök, majd kereskedel-
mi államtitkár és felesége, Szapáry 
Eszter grófnő vásárolta meg a nagy 
ívű politikai pályát befutó báró 
Manndorff Géza Tópart u. 26. szám 
alatti szépséges kúriáját. Az 1705-
ben birodalmi bárói, majd cseh 
bárói, majd birodalmi grófi, végül 

osztrák grófi címet elnyert Wic-
kenburg család sarja egy év múlva 
elhunyt. Felesége, Szapáry Eszter 
1944-ben követte. A gyermektelen 
házaspár után a Szapáry család 
örökölte a velencei birtokot. Az 
államosítást követően kúriájukban 
rendezkedett be a Polgármesteri 
Hivatal, és e falak között működik 
ma is.
Wickenburg Márk tulajdonszerzé-
sével egy időben testvére, Wicken-
burg István, Fiume és a magyar-hor-
vát tengerpart volt kormányzója, 
Fiume díszpolgára vásárolta meg a 
néhány telekkel arrább fekvő, Tó-
part u. 34. számú kúriát a település 
plébánosától. Nyugdíjas éveiben 
már csak a festészettel foglalkozott. 
Özvegye és leánya a II. világháború 
alatt értékesítette a birtokot egy 
lőszeres ládákat gyártó cégnek.

Az özvegy Wickenburg sógornők 
tehát még sokáig, a II. világháború 
időszakáig éltek egymás szomszéd-
ságában Velencén. Nem messze 
tőlük, a Meszleny-Kégl-kastélyban 
az új tulajdonos, Weinckheim Fe-
renc özvegye várta a háború végét. 
Hauszmann Alajos műépítész 
ekkor már nem élt. Kastélya a svéd 
királyság diplomáciai védelme alatt 
állt. A Régiposta utcai Farádi Vö-
rös-Meszleny-kúria is értékesítésre 
került. Nemes Beck Lajos, a bank-
tőke képviselője élt itt színésznő 
feleségével, várva a zsidó törvények 
kirekesztését. Kúriájukat a velencei 
nyilasok vették birtokba. Eredeti 
Meszleny tulajdonos csak a Szé-
chenyi út 3. szám alatti ősi Mesz-
leny-fészekben maradt. Meszleny 
Pál családja itt élt a vészidőkben.
A háborút követő, keletről fújó új 
széllel eltűnt egy életforma, egy 
kiváltságos társadalmi réteg, sze-
rencsés esetben hátrahagyva tárgyi 
emlékeit, a míves kúriákat, kasté-
lyokat, hímes parkokat. Velence 
szerencsésnek mondható. Tisztelet 
és köszönet az előző nemzedéknek 
a stílusért, a szépségért, a hátraha-
gyott értékekért.
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Idén is többesélyes a Székesfehérvár Rallye KO? Oké!

Tavaly Hadik András győzött Fehérváron. Vajon összejön neki a duplázás? Törteli Balázs is KO-val győzött Várpalotán

kaiser tamás németH krisztián

Június 16-án és 17-én az országos rali-
bajnokság negyedik futamának ad otthont 
Székesfehérvár. Az első osztály mezőnye két 
nap alatt tizenkét gyorsasági szakaszt teljesít 
majd a Fehérvár környéki pályákon.

Az elmúlt években a Székesfe-
hérvár Rallye-n rendre jól sze-
replő, tavalyi ezüstérmes Herczig 
Norbert nélkül érkezik a magyar 
mezőny a Bajnokok Városába. En-
nek ellenére komoly csatára van 
kilátás június harmadik hétvégé-
jén, hiszen a bajnokságot vezető 
Turán Frigyes valamint az őt 
tizenöt pontos hátránnyal követő 
Hadik András is leadta nevezését 
a fehérvári futamra. Egerben és 

Hegyi Barnabás harmadik profi meccsén is 
kiütéssel győzött, Törteli Balázs pedig féléves 
kihagyás után KO-val tért vissza a szorítóba. A 
fehérvári öklözők szinte itthon, a Felix Promo-
tion várpalotai gáláján bunyóztak. 

„A decemberi, elveszített mérkőzésem 
előtt éreztem, hogy valami nem oké.”– 
elevenítette fel Törteli Balázs tava-
lyi, fehérvári vereségét. Az „ütés” 
annyira benne maradt a váltósúlyú 
magyar bajnokban, hogy egy ideig 
az edzőterem felé sem nézett, míg-
nem edzőt váltott. – „Bár elváltak 
útjaink, szinte apa-fia viszonyt ápolok 
Nyikovics Gáborral. Az új trénerem-
mel, Kiliti Ferenccel, a Videoton Box 
Klub vezetőedzőjével minden percét 
élveztem a felkészülésnek, újból éhes 

Klis Krisztián (elöl) a leghosszabb, Szauter Ábel (zöldben) a 4.8 kilométeres távon volt a leggyorsabb
Mint mindig, családok programja is volt a VII. 
TESZ-futás

Az idei TESZ-futás is elérte célját, a sportos és környezettudatos életmód propagálását

Heroikus küzdelem a meleg ellen
somos zoltán

A hőség sem tarthatta vissza a Tiszta, 
Egészséges Székesfehérvárért futó-
verseny résztvevőit, akik egy, három 
vagy hat kört teljesítettek a Várkör-
úton és Rákóczi úton kimért pályán. A 
Depónia-futásra pedig összelapított 
műanyag palackokkal neveztek több 
százan.

A TESZ-futás szervezői előne-
vezési lehetőséget is biztosítot-
tak, de a helyszínen is nagyon 
sokan akartak jelentkezni 
június első vasárnapján. Hiva-
talosan 1.6, 4.8 és 9.6 kilomé-
teres távokat lehetett teljesí-
teni egyéniben vagy családi, 
munkahelyi csapat tagjaként. 
Jól járhattak azok az iskolák, 
akiknek a nevezők futásukat 
„ajánlották”, hiszen sportszer-
vásárlási utalványt kaptak 
az aktivitás függvényében. A 
leghosszabb távon indulók 
heroikus küzdelmet folytattak 
a nagy melegben, de kevesen 
adták fel menet közben. 
A Depónia-futásnak hagyomá-
nyosan inkább demonstratív 
célja van: a szelektív hulladék-
gyűjtést népszerűsíti. Persze 
ezen az egykörös távon is volt, 
aki végigsprintelt!
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vagyok a bunyóra!” Az egyébként 
immár vőlegényi „címet” is birtokló 
Törteli a második menetben fel is 
falta várpalotai ellenfelét, Horváth 
Richárdot. 
Hegyi Barnabás legfeljebb másfél 
perceket tölt a ringben. „Barni” 
ezúttal a bosnyák Jasmin Đanano-
vić-ot ütötte ki az első menetben. 
„Nem hiányzik, hogy a teljes meccset 
végigbunyózzam, a felhozó mérkőzése-
ket megpróbálom minél előbb befejezni. 
Eljön az ideje majd annak is, hogy hat-
tíz menetet bokszoljak végig.” – érté-
kelt a makulátlan mérleggel rendel-
kező öklöző, akit egyre többet lehet 
látni Vidi-mezben. – „Nem követem 
a focit, de Szolnoki Rolandtól kaptam 
egy Vidi-mezt, hogy abban vonulhassak 
be a meccsemre, és annyira megtetszett, 
hogy most már hordom is!”

Miskolcon, az első két fordulóban 
Hadik, míg legutóbb Szombat-
helyen Turán tudott győzni, és jó 
eséllyel ezúttal is ketten dominál-
nak majd. 
De nem szabad megfeledkezni a 
két fiatalról, Vincze Péterről és Ve-
lenczei Ádámról sem: mindketten 
megmutatták már, hogy képesek 
gyorsan menni és meglepetést 
okozni. A Škoda Fabia R5-öt hajtó 
korábbi abszolút magyar bajnok, 
Kazár Miklós sem csak nézelődni 
jön majd Székesfehérvárra. És 
akkor arról még nem is esett szó, 
hogy a fehérvári versenyt általában 
kísérő hőség is beleszólhat a végső 
küzdelembe. Mindent figyelembe 
véve tehát idén is izgalmas Székes-
fehérvár Rallye-ra van kilátás!
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somos zoltán

Egy mondat a bajnokságról

Hol bajnokság van, ott bajnokság van nem-
csak pályán, az öltözőben, nemcsak né-
zőtéren, a meccsek zajában; ott bajnokság 
van hét közben, munkahelyen megbeszélt 
eseményben, felidézett tizenegyesekben, 
játékvezető szidásában, publicisztikában; 
nemcsak a stadionok szektorában, üres 
vagy félig telt széksorokban, ott bajnokság 
van száz torokban elüvöltött szurko-
lói himnuszokban, imádott és szidott 
játékosok méltatásában, fenyegetésében, 
transzparensen üzengetésben; ott bajnok-
ság van petárdában, büntetett rasszizmus-
ban, rangadói hangulatban; hol bajnokság 
van, ott bajnokság van politikában, 
demagógiában, „miért pont ezek” igazában, 
hajdan volt nagyság visszasírásában, jól 
megmondásban is bajnokság van; hol 
bajnokság van, ott bajnokság van verseny-
kiírásban, mérkőzésszámban, gólarányban, 
ott bajnokság van igazságtalan hajrában, 
fiatalok játékában tartalékos csapatokban, 
ott bajnokság van utolsó perc drámájában 
Balmazújvárosban; hol bajnokság van, ott 
bajnokság van Mezőkövesden, Felcsúton, 
Kisvárdán az örömkiáltásban, de százezres 
megyeszékhelyek bajnokság utáni sóvárgá-
sában is bajnokság van; hol bajnokság van, 
ott bajnokság van kiesésben, az elkerülni 
nem tudott vészben – és bajnokság van 
diadalban, Vidi-dalban, csoportkörnek 
megálmodott nemzetközi kuparajtban.

Kézben a serleg, nyakban az érem!

A bajnoki serleget a csapatkapitány, Juhász Roland vehette át, és 
emelhette elsőként a magasba Az ünneplés a szálloda teraszán folytatódott

A negyedik meccs gálájának részlete: Simpson hatalmas zsákolása

Pointer nem ijed meg senkitől, sem a pályán, sem az ellenfél szurkolótáborában

kaiser tamás

Összejön az első az ötödiken?
somos zoltán

Megszületett a harmadik bajnoki cím: 2011 és 2015 után 2018-ban is 
megnyerte a bajnokságot a Videoton. A Magyar Király Hotel előtt népes 

szurkolótábor jelenlétében vehette át a bajnoki serleget valamint az 
aranyérmeket a gárda.

Egy mérkőzés maradt az Alba Fehérvár–Falco 
párharcból, ez az egy dönt arról, melyik csapat 
jut a döntőbe. Négyet már lejátszottak, de 
vendégként még egyik csapat sem nyert, az 
ötödiken ez a kényszer az Albát nyomja.

Három hihetetlenül szoros, egya-
ránt a végjátékban eldőlő, de nem-
csak az eredmény miatt emlékeze-
tes meccset játszottak egymással a 
fehérváriak és a szombathelyiek. 
Az elsőről múlt héten írtunk, ezen 
az utolsó percekben játékvezetői 

Nagyon sokan jöttek el vasárnap, hogy együtt ünnepeljék a csapattal a harmadik bajnoki címet
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tévedések sújtották az idegenbeli 
győzelemre hajtó Albát. A második, 
fehérvári mérkőzés is elképesztően 
szoros volt, négy ponttal, 94-90-re 
nyerte a Fehérvár, miközben elvesz-
tette kiállított légiósát, Sir’Dominic 
Pointert. Az amerikai kosaras Rejtő 
Jenő légiósait idéző elszántsággal 
nekiállt megverni a Falco-tábort, 
de ezen nem nevetett senki, mivel 
rasszista és gyűlölködő beszólások 
borították ki. Így aztán megvolt a 
hangulati alap a következő szom-
bathelyi meccshez, melyen megint 
majdnem bevette a Savaria Arénát 

az Alba, az utolsó negyedben tizen-
két ponttal is vezetett, de innen is 
tudott fordítani a Falco (86-82). 
Ezen a három meccsen összesít-
ve kettő ponttal dobtak többet a 
vasiak, miközben a másik ágon a 
Szolnok szépen besétált a döntőbe, 
a Paks után a Körmendet is kisö-
pörve. Az Albának pedig nyakára 
került a kés, hiszen már nem veszít-
hetett mérkőzést a továbbjutáshoz.
Ilyen előzmények után nem sokan 
várták, hogy a negyedik, fehérvári 
találkozójukon az történik, ami 
történt: a Dzunics-csapat a szezon 

egyik, ha nem a legjobb játékával 
kiütötte ellenfelét. A 112-81-es 
eredmény önmagáért beszél, a 
kezdettől magasan tomboló harci 
szellem, a gálát idéző megoldások 
teljesen demoralizálták a Falcót. 
Ráadásul súlyos sérülést szenvedett 
a vasiak legjobbja, Govens. Lap-
zártánkkor tehát annyi volt biztos, 
hogy lélektanilag előnybe került, de 
továbbra is első idegenbeli győzel-
mére hajt a párharcban az Alba. 
Ha ez az ötödik meccsen összejön, 
akkor idén is látunk kosárdöntőt az 
Alba Regia Sportcsarnokban!
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A Fehérvár Televízió műsora június 9-től 15-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 6. 9. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Várhegyi	Ferenc

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	Serbán	
Henrik és Turós Arnold

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Radics	Éva
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések extra
	 „Mi	egy	vérből	valók	

vagyunk!”	–	beszélgetés	
Galambos Nándorral, 
az	Ismerős	Arcok	
zenekar alapítójával 

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	András	Krisztina

15:15 Turisztikai magazin 
– ismétlés

15:45	 Rossini:	Stabat	Mater	
16:55	 III.	Székesfehérvári	

Székely	Bál	
17:20 A Fehérvár Televízió 

archívumából
	 Kovács	Ferenc	emlékére	–	

Megvalósult	álmok	5.	rész
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ferenczy	Noémi
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 Kvantum	tudományos	magazin
20:00 A mis kis városunk – 

beszélgetés a Thornton 
Wilder-darab	készítőivel

20:30 Thornton Wilder: A mi kis 
városunk –  a Fejér Holló 
Diákszínpad	előadásában

22:10 Híradó – ismétlés 
22:30 Képes hírek  – benne egész 

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Ferenczy	Noémi

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Várhegyi	Ferenc
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	Serbán	
Henrik és Turós Arnold

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések 

extra – ismétlés 
	 	„Mi	egy	vérből	valók	

vagyunk!”	–	beszélgetés	
Galambos Nándorral, 
az	Ismerős	Arcok	
zenekar alapítójával

14:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Radics	Éva

14:55 Fehérvár Hangja Gála 2017
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Gayer	Ferenc	
18:30	 Szarajevó	2018	–	

székesfehérvári	delegáció	
látogatása	Szarajevóban19:00	
A hét hírei 

19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából
	 Kovács	Ferenc	emlékére	–	

Megvalósult	álmok	6.	rész
20:30	 Balatoni	barangolások	9-10.	

rész	–	benne:	a	Keszthelyi-
hegység	és	a	Kis-Balaton

21:15	 Szimfonik	Táncdalfesztivál	
2016

22:40 A hét hírei – ismétlés
23:00 Képes hírek  – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Gayer	Ferenc	

16:40 Kvantum – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rodics	Eszter
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából	
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt	magazin	és	Hírek	

20:15	 Hangos,	színes	és	büdös	
–	látványos	kémiaóra	
az Alba Innovárban

21:05	 Vörösmarty	Irodalmi	
Szalon	2017

22:05 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Rodics	Eszter

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra.	Vendégek:	Fischer	
Orsolya	és	Zsovák	Szilárd

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15 Paletta Magazin extra – 60 
éves	a	Szabad	Színház	

20:40	 Géniuszok	kézfogója
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szabó	
Petra.	Vendégek:	Fischer	
Orsolya	és	Zsovák	Szilárd

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Péntek	Imre
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15  Balatoni barangolások 
11-12.	rész	–	benne:	a	
Balaton	keleti	medencéje	

20:55	 Portrék	a	Királykúton	2018
	 Beszélgetőtárs:	Bakonyi	

István.	Vendégek:	Szvorák	
Katalin és Cserta Balázs

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Péntek	Imre

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila	
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Szarajevó	2018	–	
székesfehérvári	delegáció	
látogatása	a	Szarajevóban	

20:45 Fehérvári beszélgetések extra
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ács	János
21:35	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok	2017	–	Király	Viktor	
és	Bebe	koncertje	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	Székesfehérvár	

Megyei	Jogú	Város	
közgyűléséről	

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Csemez	Attila	

17:00 Bajnokok városa – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Törsök	Márta	
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:50 Esti vers
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó, Köztér, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35 Fehérvári beszélgetések extra
	 „Mi	egy	vérből	valók	

vagyunk!”	–	beszélgetés	
Galambos Nándorral, 
az	Ismerős	Arcok	
zenekar alapítójával 

21:25 Paletta Magazin extra – 60 
éves	a	Szabad	Színház	

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 11. 20:15 Hangos, színes és büdös – látványos kémiaóra az Alba Innovárban


