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Milliárdok sorsáról döntöttek

Kiírták a közbeszerzést: hamarosan kezdődhet a Vasvári gimnázium új épületének építése

Szabó Petra

Az Ybl Miklós Általános Iskola helyén épül fel a 
huszonegyedik századi körülményeket biztosító 
új Vasvári, mellette pedig teljesen felújítják 
a Kodolányi középiskolát. Megújul a Bartók 
Béla tér is. A fehérvári fiatalok pedig továbbra 
is ingyenesen kaphatják meg a HPV elleni 
védőoltást. 

Múlt pénteken ülésezett Székesfe-
hérvár képviselő-testülete. A köz-
gyűlés csendes megemlékezéssel 
kezdődött: a nemrégiben elhunyt 
Kovács Ferenc mesteredző, Kozma 
Ágnes és Matók János Penna Regia 
díjas újságírók emléke előtt hajtot-
tak fejet, ezt követően kezdődött 
csak meg a tanácskozás.
Óvodavezetők kinevezéséről, majd 
a második félévi munkatervéről 
döntött a közgyűlés. Ezt követően 
a középiskolai campus kivitelezése 
került napirendre: első ütemének 
közbeszerzési eljárását elindította a 
testület. Az első ütem tartalmazza 
az új Vasvári gimnázium épüle-
tének építését illetve a Kodolányi 
gimnázium felújítását. Ezt követi a 
második ütemben a Tóparti gimná-
zium épületének felújítása. 
Döntöttek egy fontos közlekedé-
si csomópont fejlesztéséről is: a 
Horvát István út és a Széchenyi út 
kereszteződésében plusz kanyaro-
dósáv épül: „A negyedik sáv kiala-
kítását tudjuk elkezdeni. Az ehhez 

Együttműködés az 
esélyegyenlőségért

Minden gödör gyanús! Lezárás a Széchenyi úton

A Borbély-pincétől néhány méterre, a szán-
tóföldön szakadt be a föld Augusztusig tart a lezárás

Látrányi Viktória

rába Henrietta

LáSzLó-takácS kriSztina

Ünnepélyes keretek között megalakult 
a Fejér Megyei Felzárkózási Fórum. Az 
együttműködéssel a mélyszegénységben 
élők, a romák, a nők, a gyermekek, az idő-
sek és a fogyatékkal élők segítése a cél.

A Fejér Megyei Önkormány-
zat a Széchenyi 2020 Program 
keretében közel hatvanötmillió 
forint vissza nem térítendő 
támogatást nyert az EFOP Fejér 
megyei felzárkózáspolitikai 
együttműködés fejlesztése 
című projekt megvalósítására. 
A projektindító rendezvényen 
többek között a települési és 
nemzetiségi önkormányzatok, 
a köznevelési, szakképzési 
és szociális intézmények és a 
térség országgyűlési képviselői 
vettek részt. 
Az együttműködéssel 2020. 
december végéig a mélysze-
génységben élőket, a romákat, 
a nőket, a gyermekeket, az 
időseket és a fogyatékkal élőket 
segítik majd. A három év alatt 
tíz hivatalos ülést fog tartani a 
fórum. Az esélyegyenlőség meg-
teremtéséért való küzdelemben 
a társadalom egészére számí-
tanak a tagok. A fórum egyik 
legfontosabb célja a szemlélet-
formálás elősegítése.

A Seuso-kincs rejtélyes története ezer szállal 
kötődik Fejér megyéhez. Az egyik rendszeresen 
középpontba kerülő helyszín a Szár-hegy. Vannak 
olyan feltételezések, melyek szerint itt lehet a 
felbecsülhetetlen értékű kincs lelőhelye.

A szántóföldön – a Seuso-kincsek 
rejtélyes története kapcsán is ismertté 

A Széchenyi út Balatoni út és Horvát István utca 
közötti szakaszán végeznek burkolatfelújítást 
június huszadikától. Az érintett szakaszon 
félpályás útlezárás van, a forgalmat jelzőőrök 
szabályozzák.

Szerdán megkezdődött a Vö-
rösmarty tér és a Széchenyi út 
burkolatának felújítása a Balatoni 
út és a Horvát István utca közötti 
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vált Borbély-pincétől néhány méterre 
– most is ott tátong az a lyuk, amire 
nemrég egy szemtanú figyelt fel. 
Évek óta érdeklődik a Seuso-ügy 
iránt, ez alkalommal is azért érkezett 
a Szár-hegyre a kincs lelőhelyének 
beazonosításával foglalkozó Dénes 
Józseffel, hogy bejárják a környéket. 
Korábban szintén ezen a területen 
lehetett hallani beszakadt traktorról. 
Tudomásunk szerint a Szent István 
Király Múzeumhoz is érkezett beje-
lentés az esetről, és a szakemberek 
voltak is kint a helyszínen. Voltak 
olyan kutatások is, amik azt erősí-
tették meg, hogy vízér van a a föld 
alatt. Ezúttal feltehetően az esőzés 
miatt lazult meg a talaj. Vannak olyan 
vélemények is, melyek a föld alatt 
meghúzódó járatrendszerről szólnak.
A Borbély-pincénél került elő 
korábban a polgárdi quadripusként 
ismertté vált ezüst állvány, melyről 
régóta feltételezik a szakemberek, 
hogy a páratlan értékű Seuso-kincs-
hez tartozik. Ezt a pincét használta a 
kincsek elrejtéséhez Sümegh József, 
akit aztán itt gyilkoltak meg. 
A Seuso-kincs jelenleg ismert tizen-
négy darabjának második hét eleme 
2017-ben érkezett haza Magyaror-
szágra. Kutatási program foglalkozik 
nemcsak a lelőhely behatárolásával, 
de például a Seuso-kincs hasonló 
leletekkel való összevetésével is. A 
rejtély továbbra sem oldódott meg, 
nem tudni, hol kerültek elő a kincsek, 
és mit rejt még a föld. Éppen ezért 
minden gödör érdekes a szakemberek 
számára, még az is, amiben nincs és 
feltehetőleg nem is volt semmi. Az is 
gyanús, ami nem gyanús...

szakaszon. A munkálatok várha-
tóan augusztus 20-ig tartanak, 
addig félpályás útlezárás lesz. A 
forgalmat időszakosan jelzőőrök 
szabályozzák.
A munkavégzés ütemezésével 
összhangban a Széchenyi úti 
Református templom melletti 
buszmegállókat ideiglenesen áthe-
lyezik. Az érintett útszakaszon és 
csomópontokban torlódásra kell 
számítani. 

kapcsolódó eljárást indítottuk el, az 
engedélyeket a város már megkapta.” 
– mondta Cser-Palkovics András 
polgármester.
Börgöndön járdát, csapadékcsator-
nát és parkolót építenek, melynek 
kivitelezésére szintén közbeszer-
zést írtak ki. A Bartók Béla tér 
felújítási terveinek elkészítéséról 

is döntés született a közgyűlésen. 
Félmillió forinttal járul hozzá a 
város önkormányzata a Budai u. 15. 
alatti társasház homlokzatfelújítási 
munkálataihoz. A belvárosi épüle-
tek felújítására visszatérítendő és 
vissza nem térítendő támogatásra is 
pályázhatnak a város önkormányza-
tához a tulajdonosok. 
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Kilakoltatás a Gyümölcs utcában

Parkolófelújítás a Palotavárosban

Kabrió turistabusz Fehérváron

Az innováció jegyében

Ez a színes kabrió busz szeli majd a fehérvári utcákat

Új burkolatot kapott harminchét parkolóhely a Bátky Zsigmond utcában. A zúzottköves felületet 
térkő váltotta fel, mely nemcsak esztétikailag, hanem környezetvédelmi szempontból is 
megfelelő. A műszaki átadáson Viza Attila önkormányzati képviselő elmondta: egy hónap alatt 
végeztek a Városgondnokság szakemberei a munkálatokkal. A parkolók megközelítését az 
újonnan épített járdák valamint a kerekesszékkel és babakocsival közlekedők számára az utca 
két végén kialakított megfelelő méretű rámpa is szolgálja.                                                         K. V. O.

noVák rita

Szabó Petra

Kiürítették a Gyümölcs utca 34-es szám alatti 
házat. Az önkormányzati épületben több tucat-
nyian éltek többnyire jogcím nélkül vagy lejárt 
szerződéssel.

Az épületben két lakás található. 
Az egyikben már nagyon régóta 
csak illegális lakásfoglalók laktak. 
A másik lakásban tizennégy beje-
lentett lakó lakott, de a szomszé-
dok szerint több mint húszan húz-
ták meg magukat, és nagyon sok 
szemetet halmoztak fel az udvaron. 
A közösségi szabályokat sem 

A nyár slágere lehet a kabrióvá átalakított 
Ikarus busz, amin a főszezon indulása előtt 
turisztikai szezonnyitó sajtótájékoztatót tartott 
Cser-Palkovics András polgármester Brájer Éva 
alpolgármesterrel és F. Szegő Krisztinával, a 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjével. A Bory-várig tartó első 
úton az újságírók és a város idegenvezetői 
próbálhatták ki a piros panorámabuszt.

Brájer Éva megköszönte a buszt 
készítő Fung Lászlónak és fiának, 
hogy a két éve felmerült ötlet-
ből mostanra valóság lett. Mint 

Folytatódott az a megbeszéléssorozat, ami az új kormány 
megalakulását követően kezdődött a minisztériumok és a 
Megyei Jogú Városok Szövetsége között. Az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium támogatja a megyei jogú városok 
fejlesztéseit, és mindig nyitott az egyeztetésekre – mond-
ta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter 
Budapesten.

Palkovics László kiemelte a közintézmények 
energetikai fejlesztésének felgyorsítását vala-
mint a tömegközlekedés átalakítását egységes 
irányítású, a mostaninál hatékonyabb, utas- 
barát rendszerré. Ezen kívül beszélt a smart city, 
azaz az okos város program lehetőségeiről is.
A 3500 milliárd forint értékű Modern Városok 
Programja az évszázad legnagyobb fejleszté-
seként nemcsak a településeket, hanem az 
agglomerációk fejlődését is támogatja – hang-
súlyozta Szita Károly. A Megyei Jogú Városok 
Szövetségének elnöke kiemelte, hogy közintéz-
mények épülnek és korszerűsödnek, ipari par-
kok és sportlétesítmények jönnek létre. Szita 
Károly a hulladékgazdálkodás fejlesztését is 
sürgette, és beszámolt arról, hogy energetikai 
beruházások indulnak és közszolgáltatások 
korszerűsödnek a következő években.
A megbeszélésen részt vett Cser-Palkovics 
András is. A Megyei Jogú Városok Szövetségé-
nek alelnöke szerint ezek a kérdések Székes-
fehérvár mindennapjait is jelentősen befo-
lyásolják. Cser-Palkovics András elmondta: 
a megbeszélések folytatódnak, ahol a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége igyekszik képviselni 
nemcsak Székesfehérvár, hanem az összes 
nagyváros lakóinak érdekeit.

Fo
tó

: M
ol

ná
r A

rtú
r

Fo
tó

:V
ar

ju
 Zo

ltá
n

Fo
tó

: m
in

al
un

k.
hu

Elhunyt Matók János
Hosszan tartó, de a rá jellemző könnyedséggel viselt 
betegség után csütörtökön elhunyt Matók János, a fehérvári 
sportújságírás kiemelkedő képviselője.

Nincs szomorúbb, mint amikor valaki olyan 
megy el, aki szerette és szó szerint élte az 
életet. Egy üde színfolt, egy személyiség, egy 
igazi karakter, aki nem fukarkodott a dicsé-
rettel, ha volt mit és kit dicsérni, és nem félt 
kritizálni sem, ha éppen arra volt szükség.
Matók Jani, mert ő nekünk mindig Jani ma-
rad, ilyen volt. A mára már letűnt nagy fehér-
vári újságíró-társadalom egyik utolsó alakja. 
Mert valljuk be, a mai digitális világban már 
bizony erősen eltűnt az a véna, az a közeg, 
melyben a Matók Janik, a Sipos Józsik dol-
goztak. Eltűnt a sportújságírás egyik fontos 
területének varázsa, a személyes találkozások, 
a nagy leleplező oknyomozások kora. Ma már 
a gyorsaság számít, a hír, de azonnal, és e 
rohanás miatt háttérbe kerül a magyarázat, az 
ok, az események mozgatórugója.
És Jani ebben volt nagy ász. Mindenki, még 
a vele kevésbé szimpatizálók is elismerték: 
ha valamiről a Matók Jani nem tudott, az 
valószínűleg nem is történt meg a fehérvári 
sportéletben.
A Fejér Megyei Hírlap sportújságírójaként, 
rovatvezetőjeként ismerte mindenki. Talán 
kevesen tudják, évtizedekkel korábban még a 
Fehérvár Televízióban és a Sport TV Fejérben 
a tévézésbe is belekóstolt. Hosszú évekre visz-
szanyúló barátságunk alatt rengeteg sztorit, 
történetet hallottam tőle, a helyi újságírás, 
tévézés hajnaláról, csupa olyan anekdotát, 
melyek részei lettek Fehérvár médiatörté-
netének. Örültél, mikor Penna Regia díjjal 

tartották be: a pincébe védőfelsze-
relés nélkül nem lehetett lemenni, 
orrfacsaró bűz, szeméthalmok és 
víz torlaszolta el az utat.
A két lakás lakhatatlanná vált az 
évek során. A rendőrök is gya-
kori vendégek voltak itt. Nagy 
valószínűséggel nem fizettek az 
áramszolgáltatásért azok az em-
berek, akiket június 14-én délelőtt 
végrehajtó által és a rendőrség 
segítségével lakoltattak ki a Gyü-
mölcs utcából. A Városfejlesztési 
Kft. munkatársai szerint lejárt 
bérleti szerződéssel vagy önkényes 
lakásfoglalóként éltek ott évek óta.

értékelték hosszú pályádat, de tudom, a leg-
nagyobb elismerés mindig az volt, ha olvasóid 
megállítottak az utcán és elbeszélgettek veled 
egy-egy cikkedről. Mert sportújságírónak 
ezekért a történetekért és beszélgetésekért 
érdemes lenni!
Janikám, nem ez volt megbeszélve! Tudom, 
vártad a foci vb-t, épp ledőltél a nyitómeccsre 
készülve, de arról nem volt szó, hogy ezt a 
derbit itt végleg lefújják. Küzdöttél, harcoltál, 
jellemző módon még te vigasztaltál minket, 
akik aggódtunk érted. Most pedig már oda-
fent, a rég elment barátok között mosolyogva 
figyeled a lenti pályák eseményeit.

Németh Zoltán

mondta, a busz elődjeként évekkel 
ezelőtt már egy piros panoráma-
busz járta Fehérvár utcáit, ezért és 
más városok példáit látva született 
meg az ötlet, hogy ezzel bővítsék 
a turisztikai kínálatot. Hozzátette: 
nem ez az egyetlen újdonság az 
idei fehérvári turisztikai szezon-
ra – a sajtótájékoztató napján vált 
elérhetővé a kiralyinapok.szekes-
fehervar.hu oldal, ahol egy helyen 
található meg minden fontos és 
érdekes információ a város egyik 
legnagyobb rendezvénysorozatáról.
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A jövő sem reménytelen
Történetek a Szabad Színház elmúlt hatvan évéből

Jelenet a Kaliforniai álomból: Balogh Mihály, Kövesi Tünde és Szabó Miklós Bence  

Az Igézőben mindig szívesen látják a betérőt, a hangulat pedig családias – mondja Szabó 
Miklós és Nagy Judit

LáSzLó-takácS kriSztina

Tallér Edina Kaliforniai álom című szociobörleszk- 
jét játszották múlt héten a Szabad Színházban. 
A szereplők azt mondják, nem kellett különösen 
készülni erre a darabra, hiszen ebben élünk: olyan 
helyzetek vannak benne, melyekkel szinte mindenki 
találkozott. A multinacionális cég, a frusztrált 
újságíró, az identitáskeresés – hétköznapi emberek 
a főszereplők, akiket összehoz valami, ez esetben a 
remény. 
Az idén hatvanéves Szabad Színház társulatát 
generációkon át tartja össze valami hasonló. Az ő 
történetük is szocio, viszont kevésbé börleszk. Ha 
nagy szavakkal akarnám leírni, az értékteremtést 
használnám, és arról beszélnék, hogy egy hatvanéves 
hagyománnyal rendelkező amatőr társulat fontos 
alapot adhat a mai fiataloknak is. De lózungok 
helyett inkább őket kérdezem.

„Jó érzés, hogy folytatódik minden! 
Amikor mi elkezdtük annak idején, még a 
Videoton is Vadásztölténygyár volt. Pon-
tosabban akkor indult a televíziógyártás, 
amihez innét-onnét hoztak fiatal techni-
kusokat. Én akkor végeztem műszerész-
ként. Na, ott jött össze egy társaság, akik 
azt mondták, alapítsunk önképzőkört! 
Nyolcan-tízen, többnyire fiatalok összejöt-
tünk időnként, elbeszélgettünk erről-arról, 
ki egy könyvet emlegetett, ki egy filmet, ki 
egy színházi darabot. Közülünk az egyik 
leányzó az Építőkhöz járt szavalóiskolába. 
Az ottani társaival megalapították az Épí-
tők Irodalmi Színpadot. Hívtak, menjek 
én is. Aztán amikor az Építők Irodalmi 
Színpad megszűnt, átmentünk a Video-
ton Színpadhoz. Ez 1963-ban lehetett 
talán.” – emlékszik Udvaros György, a 
társulat legidősebb tagja, aki az 1950-
es évek végétől egészen nyugdíjba 
vonulásáig a Videotonnál dolgozott. 
Megszakítás nélkül társulati tagja volt 
a Videoton Színjátszó csoportnak, sőt 
a mai napig játszik a jogutód Szabad 
Színházban. 
„Mi az, ami itt tartotta ennyi éven át?” 
– kérdem. „Talán a lustaság!” – mond-
ja nevetve. A mai napig mindenki 
Gyurinak szólítja, a gyerekeknek sem 
jut eszébe magázni, ez pedig egy kívül-
állónak nem jelenthet mást, csak azt, 
hogy neki talán sikerült megtalálni az 
örök fiatalság forrását. Idén ünnepelték 
nyolcvanadik születésnapját.
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Székely népdal november hete-
dikén

Az 1958-ban alapított Videoton 
Színjátszócsoport a több ezer embert 
foglalkoztató gyárban afféle kulturális 
központként működött. Többek között 
kötelező ünnepi műsorokat is adtak a 
színdarabok mellett. „Azért a mi műso-
raink jók voltak, nem olyan szokványo-
sak! Például a tanácsköztársasági ünnepi 
műsorunk korabeli novellákból, versekből 
állt össze, olyanokból, amelyek teljesen 
politikamentesek voltak, és a novemberi 
hetedikei programnak sem volt sok köze 
a politikai eseményekhez. Inkább neves 
orosz szerzők műveit vettük elő ilyenkor. 
Nem az elvtársakat ünnepeltük, hanem 
igyekeztünk színvonalas, mély műsort 
előadni.” – meséli Udvaros György. 
Törsök Márta, a színjátszócsoport 
második legidősebb tagja hozzáteszi: 
„Még székely népdal is volt: Töltik a 
nagyerdő útját, viszik a székely katonát… 
Nem kérte senki számon, hogy miért nem 
elég vonalas az előadás. Lehetett így is 
csinálni!” Régi videotonos kollégák 
ők, mindketten színészi ambíciókkal: 
„Vagy azért voltunk benne, mert nem 
lehettünk hivatásosak, vagy azért, mert 
úgy gondoltuk, hogy az az életforma 

nem elfogadható számunkra, de játszani 
szeretnénk. Ez is egy mesterség, amit egy 
idő után meg lehet tanulni. Ahogy telt-múlt 
az idő, mindenkinek kialakult a karaktere. 
Erről a Gyuri is tudna mesélni. A H. Barta 
Lajosban milyen remekek voltunk, igaz?!” 
– fordul Gyurihoz.

Telt ház, sportállás és a 
rögtönzött harmónium

Jó pillanatokat, jó előadásokat idéznek, 
azt a kort, amikor a népszínműjátszás-
nak és az újfajta, modern színháznak 
az elegyét próbálták létrehozni: „Jött a 
pódiumjáték: talpig fekete-fehér ruhában 
voltunk, és székekkel dolgoztunk, amelyek 
mindenre alkalmasak voltak, eszköznek, 
díszletnek egyaránt. A székek mozgatásával 
tudtunk megcsinálni egy csomó mindent.” 
– mondja Márta. Vándorszínészek mód-
jára járták az országot, erről a korszak-
ról is akad mesélnivaló: „Egyik faluban 
például a bikaistállóból alakították ki a 
művelődési házat, és amikor a Tisztességes 
tolvajokat csináltuk, amiben zenei betétek is 
voltak, azt mondták, nyugodjunk meg, lesz 
egy harmónium, amit elhoznak a temp-
lomból, és akkor Pálfalvi Babi majd azon 
kísérheti a nótákat. Hát nem volt! Valahon-
nan végül szereztek egy tangóharmonikát. 
Ezen úgy játszott Babi, hogy ketten fogták 
a harmonikát kétoldalt, húzták kifelé, tolták 
befelé, ő meg mintha harmóniumon játszott 
volna, nyomogatta a billentyűket.”
A Videotonban a könyvtár előterében 
volt a színház, azt telerakták székekkel. 
Minden előadás telt házas volt, a dolgo-
zók szívesen mentek. Ehhez kellettek a 
színészek is – Márti a színjátszócsoport 
miatt lett videotonos: „Amikor még nem 
a Videotonban dolgoztam, de szerepeltem a 
november hetedikei műsorban, a főnököm 
mondta, hogy túlórázni kell, nem engedett 
el az előadásra. Végül a pártbizottságból 
szóltak oda, hiszen november hetedike nem 
maradhat el! Később aztán a Harangozó 
Pista bácsi megkérdezte, hogy nem aka-
rok-e a Videotonban dolgozni. Akkor nem 
éreztem, de most már tudom, hogy sportál-
lásom volt, mert a statisztikai osztályhoz 
kerültem, és hát én a statisztikától olyan 
messze voltam, mint Makó Jeruzsálemtől. 
Nem véletlenül tettek oda, mert az akkori 
főnököm nagyon empatikusan fogadta a 
kimaradásaimat.”

Aztán változott a világ, változtak az igé-
nyek, változott a rendszer, és elindult a 
nagy leépítési hullám a Videotonban is. 
Hirtelen nem volt, ki összebarkácsolja 
a díszletet, elment a teherautó, ami 
szállította volna, a valamikori közönség 
nagy része munka nélkül maradt. Miért 
lett volna szükség éppen színházra?

Szabad a színház

A társulatnak is mennie kellett, a szét- 
eső vállalat már nem tudta eltartani a 
Videoton Színpadot. „Beszéltünk Széles 
Gáborral, aki még a focicsapatot sem 
akarta, nemhogy a színházat.” – meséli 
Nagy Judit, a Szabad Színház vezetője, 
aki akkor már a Fehérvár Televíziónál 
dolgozott. Egy ideig a Felsővárosi 
Művelődési Házban találtak átmeneti 
otthonra, majd a József Attila Gim-
názium udvarán. Az akkori igazgató, 
Hári Ferenc fogadta be a társulatot. 
Ebben az időben Tóth László volt a 
Szabadművelődés Házának igazgató-
helyettese, aki jól ismerte a Videoton 
Színpadot, mert a társulat gyakran 
megfordult náluk. Tudta, hogy nem 
csinál rossz vásárt, ha befogadja a 
csoportot. 
„1990-ben jött ki az egyesülési törvény, szin-
te azonnal csináltunk egy egyesületet, hogy 
legyen fenntartó. Arra az esetre, ha valaki 
szponzorálni szeretné a színházat, legyen 
egy bankszámlaszámunk.” – meséli Judit. 
Támogató az önkormányzaton kívül 
azóta sem igen akadt, így a technikai 
berendezések is a régiek. A harmincéves 
hangpultnak nem volt még lehetősége 
kikopni, minimális díszlettel dolgoznak, 
és mindent maguk csinálnak a darab-
választástól a szereplők kiválasztásán, 
a dramaturgián, a díszlettervezésen és 
-építésen át a berendezésig, hangosí-
tásig, világításig bezárólag. „Arra jó az 
egyesület, hogy tudunk pályázni, ezekből 
jutunk forráshoz. Vannak eszközök, amiket 
csak meg kell venni, meg kell újítani. 
Megpróbálunk közösségi finanszírozásból is 
szerezni dolgokat. A most bemutatott Káosz 
című darabhoz a közönségünk, barátaink 
gyűjtötték össze a kellékként használt piros 
bögréket.”
A közösségi média megjelenése kife-
jezetten jót tett a színháznak, sokan 
jönnek olyanok is az előadásokra, akik-
nek egyébként eszébe sem jutott volna. 
Inkább a fiatalabb réteghez jut el így 
egy-egy bemutató híre. „És persze a száj-
ról szájra hír még mindig működik: amióta 
Kovács Máté és Balogh Mihály elkezdtek 
az IBM-ben dolgozni, azóta többen jönnek 
onnan is. Misi időközben az Arconichoz 
került, így most már elmondható, hogy 
onnan is jönnek sokan hozzánk előadások-
ra.” – teszi hozzá lapunk munkatársa, 
Szabó Miklós Bence, aki az említett 
fiatalemberekkel együtt gyerekkora óta 
társulati tag.

„Itt színház lesz!”

„Én még ide jártam vásárolni tíz fillérért 
élesztőt, akkor még csemegebolt volt 
itt!” – emlékszik Márta. „Én azt is meg 
tudom mutatni, hol volt annak idején a 
söröspolc!” – teszi hozzá Gyuri.
Korábban ugyanis csemegebolt, aztán 
bank lett a Mátyás király-emlékművel 
szembeni patinás társasház földszintje. 
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Udvaros György, a társulat legidősebb tagja idén ünnepelte nyolcvanadik születésnapját

A Continus Nova Kft. 
KERESKEDELMI ASSZISZTENS 

MUNKATÁRSAT keres.
Fő feladatai: 

• A kereskedelmi részleg ügyviteli és adminisztrációs rendjének 
felügyelete

• Árajánlatok, szerződések előkészítése
• Munkaidő beosztások elkészítése
• A cég szolgáltatásait igénybe vevő partnerekkel történő kapcso-

lattartás

Elvárás: 
• Érettségi
• B kategóriás jogosítvány
• MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Po-

werPoint, Outlook)
• Kiváló kommunikációs készség, rugalmas problémamegoldó 

képesség
• Önálló, megbízható, lojális munkavégzés, terhelhetőség

Előny: 
• Hulladékgazdálkodásban szerzett tapasztalt

Juttatások:
• Cafeteria
• Munkába járás támogatása

Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a mun-
kaugy@continusnova.hu e-mail címre kérjük megküldeni 

2018. június 30-ig.

Négy éve kapta meg a Szabad Színház 
a helyiséget, és hamar otthonossá vál-
toztatták, ebből lett az Igéző. „Az első 
élményünk a poros padlószőnyeg közösségi 
tisztítása volt: mindenki sikált, rohangál-
tunk az ecetes rongyokkal. Közben három 
percenként ránk nyitották az ajtót, hogy mi 
lesz itt...” – mesélik.
„Egyszer elment az ajtó előtt egy babakocsit 
toló hölgy. Észrevett minket, visszahúzta 
a kocsit, éppen egy pohár volt a kezemben. 
Halljuk, hogy előrekiabál: „Apjuk! Kocsma 
lett az OTP-ből!” Innen jött az ötlet, hogy 
írjuk ki pontosan, mi lesz itt.” Ki is tettünk 
egy bábut, táblával a kezében: „Januártól itt 
színházat nyitok!” Akkor meg azért jöttek, 
hogy tényleg?” Azóta persze mindenki 
tudja, hogy ha történelmi drámára, 
szociobörleszkre, mesejátékra, netán 
bábelőadásra vágyik, itt megtalálja: az 
aktuális műsor az ablakban, de a neten 
is kint van.
„Egy történelmi drámát sem azért rendezek 
meg, mert szép, hanem mert akarok vele 
valamit mondani. Ilyen volt a Vak Béla 
király, a Hétország fejedelmei, de Szabó 
Magda Béla Király című drámája is.”  – 
mondja Judit.
„Tejesen más világ, mint a nagyszínház, hi-
szen egy méter választ el a nézőtől, aki még 
azt is érzi, hogy aznap megfürödtél-e vagy 
sem. És mi is érezzük, milyen a közönség, 
hogyan rezdülnek, hogyan reagálnak 
egy-egy jelenetre.” – teszi hozzá Szabó 
Miklós, Judit férje. – „Előadás után a 
nézők is szívesen maradnak beszélgetni a 
közös társalgóban. Sokszor megkínáljuk a 
közönséget egy pohár borral, csak azért, 
hogy ne kelljen rögtön elrohanni. Így aztán 
közösségként is működik a színház.”

Kísérleteztek már éjszakai színházzal 
is: megfigyelték, hogy a szomszéd 
sörözőkben este fél nyolc felé kezdő-
dik az élet, és a társaságok többsége 
nem marad egy helyen, átvonulnak az 
Igéző előtt egy másik helyre. Így arra 
gondoltak, jó lenne egy kilenc órakor 
kezdődő előadás, hogy legyen miről 
beszélni a második kör sör mellett. 
„Nem volt több az az előadás negyvenöt- 
ötven percnél, és azt vettük észre, hogy 
nagyon nyitott a közönség, valóban be 

„Mindig kell gyerek, mint ahogy egy csa-
ládban is!” – mondja Nagy Judit. – „Mert 
ha nincs, akkor értelmét veszti a Mikulás, a 
karácsony, anélkül semmit nem ér a világ!”
Az érzelmi szálakon túl racionális oka 
is van annak, hogy jelenleg komoly 
utánpótláscsapattal rendelkezik a 
társulat. Azt mondják, ha a gyerek-
színházat nem csinálják, senki nem 
csinálja, és ha ők abbahagynánk, nem 
is hiányozna senkinek, pedig nagyon 
fontos. „Nem csodálkozni kéne, hogy 
a virágóra mutatóját elhajlítják, hanem 
megnézni, hogy miért történnek ezek a 
dolgok. Miért történnek olyanok, hogy 
tizenöt-tizenhat éves gyerekek éjjel isznak 
és rongálnak? Szerintem minden olyan 
tevékenységet támogatni kell, ami közös-
séggé formálja a fiatalokat. Legyen az egy 
csocsóklub vagy akár színjátszócsoport. 
Egy tehetséges gyereknek az életében fél 
év vagy egy év nagyon nagy idő. Nekem 
például már nincsen energiám a kiscsopor-
tos foglalkozásokra, pedig nagyon kellenek. 
A pszichológusok is hozzánk tanácsolnak 
gyerekeket, hiszen fontos az önismerethez 
is ez a tevékenység, nem beszélve arról, 
hogy aki tehetséges, annak ez egy jó alap, 
amire később építhet.” – mondja Judit. 
– „Ez egy közös vállalás a Hang-Szín-Tér 
Művészeti Iskolával. Mindent, vagyis az 
eszközt, a technikát és a munkaórát is mi 
adjuk bele.” A fiatalok pedig jönnek: van 
középiskolás csapat, és vannak egészen 
kicsik is.
Mátai Korina még csak nyolc és fél 
éves, de már két éve rendszeresen 
szerepel a gyerekdarabokban. Számára 
a Szabad Színház egy nagy családot 
jelent, és bármi történjék, ő már eldön-
tötte: örökre színész marad. Ugyanígy 
gondolja Vadócz Máté is, aki szintén 
a legkisebbek egyike: „Szerettem volna 
beiratkozni valahová, mert már otthon 
is színész akartam lenni, pedig még csak 
ötéves voltam. A kedvenc szerepem a 
Bogárkalandban a Hangya. Menetelnem 
kell és szemetet szedni. Ha felnövök, én is 
színész szeretnék lenni!”
Csizmadia Mátét is megfertőzte a 
színpad. A nyolcadikos fiú szerint a 
Szabad Színház jó terep arra, hogy 
megtalálja saját karakterét, elkezd-
hesse pályafutását: „Minden szerepem 
folyamatosan a fejemben jár, néha az utcán 
is magamban játszom, gyakorlok. Egyszer 
felhív anyukám, hogy kivel beszélek, mit 
csinálok, miért gesztikulálok? Kiderült, 
hogy meglátott az utcán, amint éppen 
fejben játszottam menet közben, és persze 
egyedül voltam. Ez teszi ki a mindennapja-
imat. Nem szorul háttérbe a tanulás, mert 
amikor próba után nyolckor vagy kilenckor 
hazaérek, még leülök és tanulok. Ha nem 
lenne a színház, lehet, hogy jobb jegyeim 
lennének, de engem ez nem zavar.”
A kilencedikes Szabó Flóra is tudja, 
mit akar – Kaposvárra vagy Budapest-
re menni a színművészeti egyetemre: 
„Nagyon megnyugtató volt, hogy mindenki 
befogadott a felnőttek között is, nagyon 
barátságosak velem. Önmagamat is jobban 
megismerem a szerepek által.”

Életforma lett

A társulatban mindenkinek van 
főállása, de mindenki elhivatott. Az, 
hogy valaki ezt főállásban csinálja, 
egyelőre csak álom, körülbelül olyan 
messze van, mint ide Kalifornia, 
mégis generációknak ad ez a színház 
élményt, játéklehetőséget, feltöltő-
dést, önismeretet és hasznosan töltött 
szabadidőt. És ha az ember végignéz 
a fiatalokon, a jövőt is látja, ami nem 
reménytelen!
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tudtuk hozni az egyébként nem színház-
ba készülő társaságokat is.” – mondja 
Judit.

De nemcsak a felnőtteket, a gyerekeket is 
beszoktatták az Igézőbe. Ők  már ismerik 
itt a rendet, amikor bábszínház van, min-
dig levetik a cipőjüket. Emblematikus 
napokon még meglepetés is lehet belőle, 
Mikulás idején az előadás után esetleg 
szaloncukrot találnak a csizmájukban...

Megtalálni a piaci rést

Fontos időszak volt a színház és a 
társulat életében is a Bujtor-korszak, 

amikor a rendszerváltás idejében 
szétesett a Magyar Filmgyártó Vállalat, 
közismertebb nevén a Mafilm. „Bár 
Fehérvár akkor nem alapított önálló 
társulatot, mégis nagyon jó előadások 
voltak, mert a munka nélkül maradt kiváló 
színészeket Bujtor megpróbálta elmenteni 
egy projekttársulatba, ide, Fehérvárra.” – 
meséli Nagy Judit. Voltak húzónevek 
egy-egy előadásban, a karakterszerepe-
ket pedig a Szabad Színház színészei 
alakították. Éveken keresztül vettek 
részt a színház munkájában, majd 
jött a Szurdi-féle időszak, amikor a 
színitanodások kaptak feladatot, a 
fehérvári színjátszócsoport kiszorult a 
színházból. – „Nekünk mindig egy kicsit 
alkalmazkodni kell. Azért is vagyunk 
másik színház, mert nekünk mindig a 
réspiacra kell dolgozni. Mindig azt kell 
csinálni, amit a nagyszínház nem csinál.” 
– Most újra közös produkcióik vannak 
a színházzal: Matúz János rendezővel 
együttműködve évek óta láthatja a sza-
bad színházasokat a közönség Gorsi-
umban vagy a történelmi utcaszínházi 
előadásokban. – „Legközelebb például a 
Sobor Antal-életműből Szikora János fogja 
rendezni a Perelj, Uram! című darabot, ami 
szintén közös produkció lesz. De ugyanígy 
a Koronázási szertartásjátékokban is 
nagyon szívesen szerepelünk.”

Nem csak közösség, család is

Van, aki kamaszkora óta játszik itt, 
van, aki itt nőtt fel, mert már a szülei is 
a társulat tagjai voltak, van, aki itt kap 
szárnyakat, hogy aztán továbbrepül-
hessen, és van, akinek együtt ünneplik 
meg a nyolcvanadik születésnapját is.
„Nekem ez a társulat a második családom, 
akikkel egyes esetekben többet vagyok, 
mint az otthoniakkal, miközben a családom 
egy része is itt van.” – magyarázza 
Szabó Miklós Bence. Az ő generációja 
most lépett a következő szintre, már 
kisgyermekük van, a fiatal szerepek-
ből kinőttek, így aztán szükség van az 
utánpótlásra.
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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. Vendég: Antal Vali

14.10 Nyelvstúdió
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15:10 Kertészeti Magazin. 

Vendég: Németh László
16.00 Műsorvezető: 

Cseke András
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. 24. Vasárnap 2018. 6. 25. Hétfő 2018. 6. 26. Kedd 2018. 6. 27. szerda 2018. 6. 28. CsütörtöK 2018. 6. 29. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek, a 
rendezvény eseményei 
első kézből.

09:10 Önálló estjére készül 
Horváth Irma

10.00 Önismereti utak. 
Vendég: Mátrai Vanda, 
Garai Orsolya

11.00 Bábának lenni. Vendég: 
Csomós Patrícia

12.00 Mire figyeljünk amikor 
a strandon fotózunk? 
Vendég: Andruska Andrea

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
11:40 Mi újság? Magyar 

népmese. Elmondja: 
Mátay Flóra Korina

12.10 A Dinnyési Fertő. 
Vendég: Fenyvesi 
László, Kötél Dóra

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

13.10 Tanévzárás pedagógus 
szemmel. Vendég: 
Szabó Judit

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 6. 23. 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: Szőllősi Attila
15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
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: Szőllősi Attila

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: Bóna Éva
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: Szőllősi Attila

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: Szőllősi Attila
19:00 Női szekció
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

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: 
Gemeiner Lajos

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

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

Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Bóna Éva
19:10 Beszéljünk róla
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: Bóna Éva

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: Bóna Éva
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

16:10 Utazási magazin. 
Vendég: Grósz Pálma

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila 

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

Biztonságban a szünidőben
koVács V. orsolya

Beköszöntött a vakáció – a fiatalok érthetően 
felszabadultabbak a nyári hónapok alatt. 
Sokszor ezzel együtt óvatlanabbak is, ezért a 
rendőrség a honlapján összegyűjtött néhány 
fontos biztonsági tanácsot a szünidőre. 
Lássuk, mivel kapcsolatban inti óvatosságra a 
rendőrség a a vakációzókat!

A tanév végét követően nagyon 
fontos, hogy a gyerekek a szabad- 
időt hasznosan és biztonságban 
töltsék el. A nyári hónapokban 
sajnos fokozottan megnő az áldo-
zattá válás lehetősége, a gyerekek 
veszélyeztetettsége. A rendőrség 
honlapján hívja fel a figyelmet a 
veszélyekre. 
Közös felelősségünk, hogy foko-
zottan odafigyeljünk a gyerekekre, 
akár gyalogosan, akár kerékpárral 
közlekednek. A közlekedési sza-
bályok megtanítása, a veszélyek 
tudatosítása, a helyes magatartás-
minták átadása és a példamutatás 
megóvhatja őket a balesetektől, 
akár életmentő is lehet. 
Fontos, hogy a gyermekek 
idegenekben ne bízzanak meg 
feltétel nélkül, velük ne menje-
nek sehova. Ha egyedül vannak 
otthon, ismeretlen személyt ne 
engedjenek be. 

Újra Emlékparki nyár

A Magyar Honvédség mindig példát mutatott az ifjúságnak

Vakler lajos

Közel száz település csatlakozott a Pákozdi 
Katonai Emlékpark nyári programsorozatához. 
A nyitórendezvényen Kárpát-medencei fiatalok 
bizonyították tehetségüket a Huszárgyerek, 
huszárgyerek… című rajzpályázaton.

A Magyar Honvédség százhetvene-
dik születésnapján megkezdődött 
az Emlékparki nyár programsoro-
zat Pákozdon. A látogatók váloga-
tást láthattak a Huszárgyerek,  
huszárgyerek… című Kárpát- 
medencei gyermekrajzpályázat 
díjnyertes képeiből. A pályázat 
célja az volt, hogy a fiatal alkotók a 
huszárság középpontba állításával 
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népszerűsítsék a magyar hadtör-
ténet dicsőséges időszakait, és 
lehetőséget teremtsenek az egyéni 
és közösségi alkotásra.
„Százhetven évvel ezelőtt, megalakulá-
sakor a honvédség példát mutatott az 
akkori fiatalság számára. Az emlék-
park most is a fiatalságnak, a gyere-
keknek próbál példát adni úgy, hogy 
bemutatja a százhetven év nevezetes 
katonáit.” – mondta lapunknak 
Schmidt Zoltán dandártábornok.
Az ünnepi esten az érdeklődők a 
Kákics zenekar műsorát láthatták, 
melyben Tárnok Ákos és társai a 
Magyar Honvédség százhetven évé-
nek katonadalaival köszöntötték az 
évfordulót.

Kezeljék óvatosan azokat, akik 
a világhálón veszik fel velük a 
kapcsolatot! Nem tudhatjuk 
biztosan, ki van valójában a 
profil mögött, akivel beszélgetni 
kezdenek. Ne tegyenek közzé és 
ne osszanak meg kihívó képet, 
idegennel pedig semmilyen sze-
mélyes információt, adatot, fotót! 
Fogadják el, ha a szülők bizton-
sági szűrőt állítanak be a gépen, 
ezzel felügyelve, korlátozva a 
nethasználatot. Ez a gyerekek 
érdekeit szolgálja, használatukkal 
nagyobb biztonságban lesznek az 
online világban. 
Lényeges felhívni a fiatalok 
figyelmét a kábítószerek és az új 
pszichoaktív anyagok használa-
tának következményeire is. Fesz-
tiválra, kulturális rendezvényre 
jegyet online csak megbízható 
forrásból vásároljanak! Ne fo-
gadjanak el bontott italt idege-
nektől! Ne tegyék le poharukat, 
ne hagyják őrizetlenül, amíg 
meg nem itták annak tartalmát. 
Táskájukat lehetőség szerint ma-
guk előtt tartsák, értékeiket ne a 
farzsebükbe tegyék, ne adjanak 
lehetőséget a zsebtolvajoknak! 
Kerüljék a hazafelé vezető úton a 
sötét, kietlen helyeket!

Forrás: police.hu 
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Múzeumok éjszakája tizedszer

A szervezők huszonhét helyszínen közel száz programot kínálnak

Szabó Petra

Családi titkok, egyéjszakás kaland, szatyor-
varroda, zajzenei koncert, gasztrokaszinó és 
ólomkatonaöntés – csak néhány program a 
Múzeumok éjszakája kavalkádjából. A kultúrára 
fogékony közönség közel száz program és 
huszonhét helyszín közül választhat június 
huszonharmadikán. A Múzeumok éjszakája 
központi témája idén a család lesz.

A családi foglalkozások, mesejá-
tékok, a históriás táncház mellett 
tárlatvezetések, érdekes előadások, 
beszélgetések várják az idei Múze-
umok éjszakáján az érdeklődőket. 
Az est koncertkínálata is igen gaz-
dag: dzsessz és népzene, egyházi 
kórusok és filmzenei csemegék 
egyaránt szerepelnek a palettán. 
A belvárostól távolabbi fehérvá-
ri helyszínekre illetve a pákozdi 
katonai emlékparkba és a szabad-
battyáni Kula-toronyhoz különjá-
ratokkal juthatnak el a látogatók, 
akik a kétszáz forintos karszalag 
megvásárlásával idén is jótékony 
célt támogathatnak, mégpedig a 
hátrányos helyzetű gyerekek  
múzeumlátogatását. 
A Múzeumok éjszakája rendez-
vénysorozat Székesfehérváron 
idén ünnepli tizedik évfordulóját. 
A jeles alkalomra torta is készült, 
amit Spányi Antal és Brájer Éva 
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Ötszáz diák az Odüsszeiában
gáspár péter

A Vörösmarty Színház fontos programja évről 
évre a fehérvári és Fejér megyei diákokkal a 
nagyszínpadon bemutatandó színházi előadás. 
Jövőre az Odüsszeiát viszik színre rekord 
létszámú színjátszó közösséggel, közel ötszáz 
általános és középiskolás diákkal. 

Matuz János elmondta, hogy a 
tradíció az új, 2018-2019-es színházi 
évadban is folytatódik: „Jövőre újabb 
váltással az európai kultúra egy nagy, 
enigmatikus történetét, az Odüsszeiát 
mutatjuk be.” A Vörösmarty Színház 
művészeti intendánsa a nehézségek 
között említette, hogy a mű hosz-
szabb, mint az Újszövetség, egy 
hatszázhúszezer karakterből álló 
szöveget alakítanak át egy másfél-két 
óra alatt elmondható történetté, amit 
majd általános és középiskolás diá-
kok elevenítenek meg a színpadon.
„Rekord létszámú színjátszó közösség 
jelentkezik erre a lehetőségre, közel öt-

A diákok szereplésének már nagy hagyománya van a színházban
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát képező 
székesfehérvári 8095/18 hrsz-ú  (Székesfehérvár, Hegyes utca) ingatlana  
értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehér-
vár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 
8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu 
honlapról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23. (hétfő) 12 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonát képe-
ző székesfehérvári 8095/32 hrsz-ú (Székesfehérvár, Hegyes utca) ingatlana  
értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehér-
vár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 
8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu 
honlapról. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 23. (hétfő) 12 óra

közösen vágott fel. Az alpolgár-
mester köszönetét fejezte ki a 
megyés püspöknek, hogy ilyen 
magas rangra emelte a Múzeu-
mok éjszakáját: „Tíz évvel ezelőtt 
a város és az egyházmegye össze-
fogott, hogy a Múzeumok éjszakája 
minél színvonalasabb, nívósabb és 

minél látogatottabb rendezvénnyé 
nője ki magát. Most visszatekintve 
elmondhatjuk, hogy ez valóban jól 
sikerült.” 
A karszalag birtokában június 23-
án, szombaton 16 órától Székes-
fehérvár helyi buszai ingyenesen 
vehetők igénybe. A karszalagok 

elővételben június 19-től megvá-
sárolhatók a Tourinform Irodában 
(Hiemer-ház) illetve a rendezvény 
napján minden helyszínen és a Vá-
rosház téri információs faházban. 
További információk és részletes 
program a www.fehervariprogram.
hu oldalon.

száz diák adja majd elő az Odüsszeiát 
tizennégy-tizenöt iskolából. A színház 
így elérte a program mennyiségi-fizi-
kális korlátait.” – tette hozzá Matuz 
János. Elmondta azt is, hogy visz-
szatérnek ahhoz a hagyományhoz, 
hogy a nagyszínházi előadásnak 
egy szűkített, minimális változata 
látható lesz majd a Pelikán Kama-
raszínházban.
A színház diákszereplőkkel 
bemutatott előadásai az Atlantisz 
program keretében valósulnak 
meg, amelyet Matuz János még 
Szolnokon, a Szigligeti Színház 
dramaturgjaként talált ki. Az Atlan-
tisz egy művészeti nevelési projekt, 
melynek célja, hogy közelebb 
hozza a színházat a gyerekekhez. A 
program alsó tagozattól 18-19 éves 
korig egyfajta színházi rendszerben 
tartja a potenciális közönséget, 
méghozzá úgy, hogy színházon 
belüli és színházon kívüli aktivitá-
sokat kínálnak nekik. 
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Bulis nyárköszöntő

Wellhellóra várva  Akadt, aki ezen az estén ünnepelte a nagykorúságát

A fehérvári 21 gramm akusztik ezen az estén mutatta be első albumát

Minden korosztálynak jó szórakozás volt

Gördülékenyen zajlott a buli

A Free Spirit Dance táncosai már sötétedés előtt felpörgették a hangulatot

koVács V. orsolya

Előttünk az egész nyár, még csak most kezdődik 
a vakáció. Ez a felszabadult érzés járta át a 
fokozatosan benépesülő teret a Zichy színpad 
előtt a péntek esti órákban.

Megteltek a teraszok, az új 
köntösbe öltözött Országzászló 
téren is üldögéltek a fehérvári-
ak az odahallatszó zene hangjai 
mellett beszélgetve. És ezzel be 
is lopózott a hamisítatlan nyár-
esti hangulat Székesfehérvár 
belvárosába. Június 15-én este a 
Helló, Nyár! koncerttel elindult 
a hagyományos fehérvári nyári 
programok sorozata. Az időjárás 
is benne volt a buliban, így a fer-
geteges hangulatú szórakozásnak 
semmi sem szabott gátat – amint 
azt a helyszínen készült fotók is 
bizonyítják. 
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Ingyenes európai vonatjegyért pályázhatnak Több mint ötezren az Alba Innovárban

Érdemes útra kelni
A fiatalok nagy kedvence a pepper típusú robot, Alba. A központban vele is találkozhatnak a 
gyerekek, sőt tanulhatnak is vele.

pál loránd dáVid renáta

A DiscoverEU programnak köszönhetően június 
26-ig a tizennyolc éves magyar fiatalok is 
pályázhatnak egy olyan ingyenes igazolvány-
ra, mellyel júliustól októberig beutazhatják 
Európát.

A DiscoverEU nevű programnak 
az európai országok fiatalok kö-
rében való népszerűsítése a célja, 
melynek során a fiatalok bejárhat-
ják az Európai Uniót, úgy, hogy az 
EU állja utazási költségeiket. 

Több mint ötezer látogatója volt az Alba 
Innovár Digitális Élményközpontnak az elmúlt 
egy év alatt. Az országban is egyedülálló 
intézmény tavaly nyitotta meg kapuit. A diákok 
korszerű, huszonegyedik századi környezetben 
ismerhetik meg a robotikát vagy a programozás 
alapjait. A központ nyújtotta lehetőségek egy 
év alatt negyven intézményt szólítottak meg.

Az Alba Innovár 2017 nyarán 
nyitotta meg kapuit Székesfehérvá-
ron azzal a céllal, hogy az itt lakó, 
itt tanuló fiatalok térítésmentesen 
ismerkedhessenek meg a digitális 
világgal. A központ elsősorban az 
általános iskolai felső tagozatos és 
középiskolai osztályokat szólítja 
meg, ami fontos, hiszen a jövőben 
nagy szükség lesz ezekre az isme-
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Cipzárelv: az íratlan közlekedési szabály Átadták a Varázspálca díjat

Nézze meg a Fehérvár Televízió összeállítását a témáról! Nem kell hozzá más, csak az 
ingyenes Layar applikáció: az alkalmazást elindítva a telefont tartsuk a kép fölé, koppint-
sunk a képernyőre, és már indul is a videó! Az átadás pillanata

Fiers gábor, szabó petra koVács V. orsolya

Megszűnik a sáv, de mégsem engednek be a 
mellettünk autózók? A Székesfehérváron is 
mindennapos közlekedési helyzet egyeseknek 
kárörvendő pillanatokat, másoknak ősz hajszá-
lakat okoz. Pedig van megoldás!

A cipzárelv (vagy más néven fésű-
szabály) alkalmazása felgyorsítja 
a közlekedést, és ideális esetben 
megszünteti a dugót is. Türelem, 
udvariasság és egy jól működő fék 
– nagyjából ennyi kell ahhoz, hogy 
valaki képes legyen alkalmazni a 
cipzárelvet. Az egyik közismert, de 

A különleges kitüntetést a fehérvári Lánczos Kornél 
Gimnázium néhai igazgatója, Lovranits József 
emlékére alapította Lovranitsné Ollerinyi Valéria és 
Ujvári Sándor fizikatanár.

A Lánczos Kornél Gimnázium tan-
évzáró ünnepségén adták át először 
– hagyományteremtő szándékkal – a 
Lovranits József igazgató emlékére 
alapított Varázspálca-díjat.
„Minden évben egy olyan diáknak 
szeretnénk átadni ezt a díjat, aki önálló 
tanulással, tanórán kívüli szorgalommal, 
igyekezettel, tehetséggel valamilyen művé-
szeti ágban vagy a műszaki tudományok 
területén tevékenykedik. A bűvészkedés 
Lovranits igazgató úr jelentős hobbija volt. 
De tudjuk, a varázspálca csak egy kellék. 
Ahhoz, hogy a csoda megszülessen, az em-
bernek oda kell tennie magát! Gyakorolnia 
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A kedvezményre azok jelentkez-
hetnek, akik 1999. július 2. és 
2000. július 1. között születtek, 
és azt tervezik, hogy idén július 
9. és szeptember 30. között 
kezdik meg az utazásukat az 
Európai Unió huszonnyolc tag-
államának valamelyikében. Ha 
bekerülnek a programba, akkor 
vállalják, hogy a DiscoverEU 
nagyköveteként is közreműköd-
nek: beszámolnak az utazási 
élményeikről a közösségi oldala-
kon vagy az iskolában.

kell és nagy szorgalmat kell tanúsítania. 
Ahogy Goethe is úgy gondolta, hogy a te-
hetség nagy része a szorgalom.” – mondta 
el az ünnepségen az egykori igazgató 
özvegye.
A Varázspálca-díjat idén Pintér Ádám 
kapta.
„Nagy dilemma árán a férjem annak idején 
a tanári pályát választotta a bűvészkedés-
sel szemben. De utóbbi során megtanulta, 
hogy nagyon kell figyelni a partnerekre, a 
közönségre. Véghezvitte a legnagyobb cso-
dáját: ezt az iskolát, ezt a varázslóképzőt! 
Figyelt a diákokra, figyelt a szülőkre és a 
kollégákra is, szeretettel és tisztelettel. Ez a 
varázslat!” – ezekkel a szavakkal adta át 
Lovranitsné Ollerinyi Valéria Lovranits 
József egykori saját varázspálcáját.
Pintér Ádám a Varázspálca díj mellé 
ötvenezer forintot is kapott. A pálcát 
örök emlékül megtarthatja: a követke-
ző év díjazottja egy új pálcát kap majd.

mégis alig alkalmazott íratlan közle-
kedési szabályt Magyarországon – és 
sajnos Székesfehérváron is – sokan 
hajlamosak elfelejteni. Pedig a dolog 
egyszerű: mindenki engedjen be 
maga elé önként egy, a megszűnő, 
beszűkülő sávból érkező autóst. Ez 
több szempontból is hasznos lehet.  
„A szabály az, hogy annak van 
elsőbbsége, aki irányváltoztatás nélkül 
fog tovább haladni. De a biztonság 
érdekében érdemes udvariasnak lenni, 
és az úgynevezett cipzárelvet alapul 
venni, hogy besorolhasson a második 
sáv is.”  – fogalmazta meg Sáfrán 
András autósoktató.

retekre – mondta Cser Palkovics 
András polgármester, aki hang-
súlyozta: ezek az új technológiák 
nemcsak a jövő, hanem a jelenkor 
technológiái is. 
Az Alba Innovár Digitális Él-
ményközpontot a Székesfehérvár 
Fejlődéséért Alapítvány hívta életre. 
A központ missziója nemcsak az, 
hogy bevezetést nyújtson a roboti-
kába, hanem hogy megtanítsa az 
ide látogató gyerekeket az algoritmi-
kus gondolkodásra, valamint hogy 
fejlessze azon készségeiket, melyek 
elengedhetetlenek lesznek a jövő 
munkaerőpiacán. A nyitás óta ösz-
szesen ötezer-kétszázharminchatan 
látogattak el az élményközpontba. A 
központ nyáron sem zár be, az idei 
táborokban is újabb ismeretekre 
tehetnek szert a fiatalok.

Videózzon az újságból!
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Székesfehérvári székhelyű, tehergépkocsik javításával foglalkozó 
DEPÓNIA Nonprofit Kft. keres

AUTÓSZERELŐT ÉS 
AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐT.

Elvárás:
• Szakirányú  középfokú végzettség
• Szakmában eltöltött idő min 5-10 év
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Előny:

AUTÓ SZERELŐ
• Hidraulika rendszerek javításában szerzett tapasztalat
• Ív-lánghegesztő végzettség
• Targoncavezetői érvényes engedély
• Hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat
• C kategóriás jogosítvány

AUTÓVILLAMOSSÁGI SZERELŐ
• Autószerelési ismeretek
• Hidraulikus rendszerek elektromos szerelésében való jártasság
• Műszerész végzetség
• Diagnosztikai ismeretek

Amit ajánlunk:
• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Stabil hosszú távú  munkavégzés lehetősége
• Vidékről történő munkába járás támogatása
• Képzett jó kollektíva

 Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk.

A Depónia Nonprofit Kft. hosszútávra keres megbízható

RAKODÓ
munkatársat.

Feladatok:

• Hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése
• Hulladékgyűjtő zsákok gyűjtőjárműbe helyezése
• Gépkocsivezető munkájának segítése
• Gyűjtés és szállítás közben kiszóródott hulladék feltakarítása

 
Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• Büntetlen előélet
• Pontos napi munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 6:00 órakor)
• Fizikai állóképesség
• Alkalmazkodó képesség

Amit kínálunk:

• Stabil bejelentett munkahely, állandó jövedelem
• Biztos hátterű folyamatos munkalehetőség
• Azonnali munkakezdési lehetőség
• 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás
• Útiköltség térítés

 
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehetséges:

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Telefon: +36 22 511-314

E-mail: kontener@deponia.hu

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

Ezekre figyeljen a diák, ha nyári munkát keres!
kurucz tünde

A szünidő beköszöntével egyre több diák vállal 
munkát, hogy megkeresse a nyelvvizsgára, 
nyaralásra valót vagy éppen a tanulmányai 
folytatásához szükséges pénzt. Összegyűjtöttük 
a legfontosabb tudnivalókat.

Legalább tizenöt éves kor

Munkaviszonyt az köthet, aki már 
elmúlt tizenhat éves. A tizenöt 
évesek is dolgozhatnak kulturális, 
művészeti, sport és hirdetési terü-
leten szünidőben akkor, ha nappali 
tagozatra járnak.

Szülői beleegyezés is kell

A diákoknak is kell munkaszerző-
dést kötniük, amiben szerepelnie 
kell az alapbérnek, a munkakör-
nek, a munkavégzés helyének, a 
munkaviszony időtartamának va-
lamint jellegének (teljes- vagy rész-
munkaidő). Ha a fiatal még nem 
múlt el tizennyolc éves, a szerződés 

csak akkor érvényes, ha valamelyik 
szülője írásban hozzájárul.

Egyenlő munkáért egyenlő bért

Fontos tudni, hogy a diákmunka 
esetében is érvényes az egyenlő 
munkáért egyenlő bért elv. Ez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy egy 
nyolcórás munka esetében a tanuló-
nak is meg kell adni a minimálbért. 
2018-ban ez bruttó 138 ezer forint. 
Ha viszont a fiatalnak már van 
középfokú végzettsége és az adott 
területen szakképesítése, akkor a 
munkaadónak a garantált bérmi-
nimumot kell kifizetnie, melynek 
összege bruttó 180 500 forint.

Be kell jelenteni a NAV-hoz

Ha aláírták a munkaszerződést, 
akkor a munkáltatónak be kell 
jelentenie a fiatalt a NAV-hoz, 
ugyanis az így szerzett jövedelem 
után is adózni kell. Még szerződés-
kötés előtt célszerű leellenőrizni a 

vállalkozást. A NAV honlapján az 
adatbázisok rovatban kell keresni, 
hogy a munkaadó korábban feke-
tén dolgoztatott-e alkalmazottakat. 
Ha igen, érdemes másik nyári 
munkahely után nézni, mert ilyen 
helyeken kockázatos dolgozni. 
Arra is van lehetőség, hogy a diák 
meggyőződjön arról, hogy bejelen-
tették-e. Erre utólag elektronikus 
ügyfélkapu segítségével a www.ma-
gyarorszag.hu oldalon van módja.

Segít az iskolaszövetkezet

A legtöbb diák iskolaszövetkezeten 
keresztül vállal munkát, ahol kisebb 
a valószínűsége, hogy a fiatalt a 
munkája során valamilyen hátrány 
éri. Például nem kapja meg a teljes 
bérét, csak egy részét, vagy túló-
ráztatják, pedig még nem múlt el 
tizennyolc éves. Az ilyen eseteket az 
iskolaszövetkezetnek jelezni kell, aki 
megteszi a szükséges jogi lépéseket.

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
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Streetfood fesztivál és olasz nyáresti koncert
Programok június 22-től július 1-ig

Szabó Petra

Látogatható kiállítások

XV. Tűzzel-vassal fesztivál

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

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

Molycsapdák fogási adatai 2018.06.18-án: 
Szilvamoly: 96 db Rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 61 db Rajzás!
Almamoly: 7 db

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

Június 22.
Regeneráló torna Renivel 
8 óra, Rózsa-liget
Regeneráló torna szabadtéren az 
édesanyáknak gyermekkel, babával.

I. Streetfood feszt
13 óra, Virágóra
A streetfood ételek színes válasz-
tékával és különféle programokkal 
várják az érdeklődőket három napon 
keresztül. A rendezvény a Jamland 
koncertjével veszi kezdetét.

123. Atlétikai Magyar Bajnokság
16.50, Regionális Atlétikai Központ
A rendezvénynek a hétvégén ismét 
Székesfehérvár ad otthont az ARAK 
szervezésében.

Ima–Vers–Könyv
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Bobory Zoltán kötetbemutató zenés 
irodalmi estje. Közreműködik P. 
Maklári Éva (vers), Cserta Gábor 
(ének, gitár).

Június 23.
A leghosszabb nap
17 óra, Mesterségek háza
A Mits Marci–Fövenyi Máté duó, a 
Haász Eszter Quartett és a Sophies-
tics Zenekar szórakoztatja a közönsé-
get. 19 órától komolyzenészek veszik 
birtokba a színpadot: Nagy Tamás 
klarinétművész műsorában zongo-
rán közreműködik Mikós Laura. Fél 
nyolckor Gonda Emma mond esti 
mesét, majd könnyűzenészeké lesz 
a terep: először a Csaba László–Ne-
mes Lajos Győző duó, majd a Zabos 
Regina Trió játszik, 20.30-tól pedig 
a többféle zenei műfajban utazó 
ZitheRandom formációt hallhatja a 
közönség. A leghosszabb nap elma-
radhatatlan része a Szent Iván-napi 
tűzugrás: este kilenctől Zsikó Zoltán 
és zenekara húzza a talpalávalót a 
tűzugró néptáncosok számára.

Igazgyöngy-kiállítás
18 óra, Pákozd, KEMPP
Az Igazgyöngy Alapítvány tanulóinak 
munkáiból nyílik kiállítás. Megte-
kinthető július 2-ig a park nyitvatar-
tási idejében.

Bizánctól Budáig
19 óra, Szent Iván-templom
A Szent Efrém Férfikar koncertje 
Székesfehérváron. Közreműködik a 
Vox Mirabilis Kamarakórus.

KastélyKoncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Koncert és rendhagyó tárlatvezetés 
a Múzeumok éjszakáján. Amor, 
Tormento e Gelosia –
Szerelem, gyötrelem és féltékenység. 
Barokk gyöngyszemek a Savaria 
Barokk Zenekarral. Részletek G. F. 
Händel operáiból. Közreműködők: 

Jónás Krisztina és Ducza Nóra – 
szoprán, Najbauer Lóránt – basszus. 
Vezényel: Németh Pál.

Filmzenés koncert
21.30, Városháza díszudvara
A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvósze-
nekar vetített filmes koncertje. A 
James Bond, a Karib tenger kalózai, 
a Superman és más filmek legjobb 
jeleneteit Falvay Miklós VJ keveri 
majd a jól ismert dallamok alá. Új-
donságként pedig megidéznek olyan 
popkulturális ikonokat is, mint a 
Queen és az Abba. 

Június 24.
VII. Aquafitnesz ingyenes nyílt nap
8.50, Csitáry G. Emil uszoda
A bemutató órák ingyenesek, az 
uszodába belépőjegy váltandó. Órára 
érkezés a kezdés előtt legalább tíz 
perccel. Úszósapka, kényelmes für-
dőruha szükséges.
Órarend a nyílt napra:
9 óra: Aquajogging (alapozó óra)
9.30: Aquacardio (haladóknak)
10 óra: Aquagimnasztika (zenés kisvi-
zes óra)
10.30: Aquajogging (alapozó óra)
Bejelentkezés legkésőbb szombat 
estig: 70 638 3355 (hétköznap 9-től 
14 óráig hívható), korall-fitt@hotmail.
com.

HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon
A menhelyen lakó, gazdikereső 
kutyusokat sétáltathatják meg a 
segíteni vágyók, ezzel is hozzájárulva 
az állatok boldogságához, lelki fejlő-
déséhez. Csoportos sétáról van szó, a 
résztvevők együtt indulnak.

Június 25.
A helyismereti munka régen és ma
15.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Hegedűs Éva a helyismereti munka 
kezdeteiről beszél az érdeklődőknek, 
Szőnyegi Hajnalka pedig a helyisme-
reti munka napjainkban címmel tart 
előadást. A programon való részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 
helyismeret@vmk.hu, 22 312 684/26-
os mellék.

Élet-Mozaik
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Az önfejlesztés útján coaching mód-
szerekkel tizenkét alkalomból álló 
interaktív foglalkozássorozat Gaál Zita 
és Mezei László minősített coachok 

vezetésével. A részvétel ingyenes, de 
a részvételi szándékot jelezni kell a 
könyvtárban.

Június 26.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Magyaródi Szabolcs A lassan, de 
biztosan bekövetkező „kataklizma” 
túlélésének eszközei című előadása.

Június 27.
Kosztics László kiállításának meg-
nyitója
17 óra, Vörösmarty-terem
Kosztics László szobrászművész, 
népi fafaragó kiállításának megnyi-
tója kezdődik az Áron Nagy Lajos 
Művészetbarát Kör rendezésében. 
Házigazda: Lakner József elnök.

Meseföldrajz
17.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Cél a különböző kultúrák megis-
merése a népmeséken keresztül. A 
rendezvény ingyenes, de előzetes 
részvételi szándék jelzése elvárt: 22 
313 045, szena@vmk.hu.

Június 28.
Virág Lajos és az Író Alkotók Klubja 
közös kiállításának megnyitója
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Olvasóterme
A házigazda Sipos Mari, az Ősfe-
hérvár Alkotóközösség vezetője. A 
kiállítást megnyitja Rideg Ferenc 
festőművész. A kiállítás július 23-ig 
a könyvtár nyitvatartási idejében 
látogatható.

Június 29.
Véradás
14 óra, Fehér Palota
A nyári szabadságolások a vérellátásban 
is megérződnek, hiszen ilyenkor a rend-
szeres véradók is pihenni mennek. A 
vérellátó szolgálat munkájában azonban 
nem lehet fennakadás, ezért fontos, 
hogy minél többen adjanak vért. Csu-
pán egy személyi, lakcím- és TAJ-kártya 
szükséges, valamint a véradás előtt enni 
és inni. A véradó legyen 18 év fölötti, de 
kevesebb, mint 65 esztendős.

Lakatos György fagottművész isme-
retterjesztő előadása
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Olvasóterme
Közreműködnek a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem fagott tanszakos 
hallgatói. A részvétel ingyenes.

Ragadozó madarak
Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Lendvai Balázs fotókiállítása. 
Megtekinthető június 29-ig.

III. Béla király (1172-1196) – 
„Teste Fehérvárott nyugszik”
Szent István Király Múzeum, 
Rendház
Megtekinthető június 30-ig, hét-
főtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

2476/7624
Pelikán Galéria
Burián Norbert szobrász- és 
Glócz Vendel festőművész 
közös kiállítása. Megtekinthető 
július 13-ig, keddtől pénte-
kig 10-től 18 óráig. A belépés 
díjtalan.

Rajzpályázati kiállítás
Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény
A Kecskeméti Művésztelep 
témakörben kiírt rajzpályázatra 
beérkezett, zsűrizett alkotások 
kiállítása a Diák-Deák Galériá-
ban. Megtekinthető szeptember 
30-ig, keddtől vasárnapig.

Hóbortos ultramodernek a 
Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. 
Megtekinthető: november 4-ig.

Június 23. 10 óra, Rác utca
A Fehérvári Kézművesek Egye-
sületének szervezésében várják 
szombaton az érdeklődőket a 
Rác utcai skanzenbe. A késes és 
késkészítő mesterek, kovácsok 
és fegyverkovácsok országos 
találkozója idén a pásztorkodás 
és a pásztorélet bemutatásával 
is kiegészül. Eljön „a magyar 
Hattori Hanzó”, Kovács András 
is. Június 23-án, szombaton dé-
lelőtt 10 órakor kinyílnak a Rác 
utcai skanzen portáinak kapui, 
de a Rác utcai múzeum és a 
Szerb ortodox templom udvara 
is számos programot kínál. Az 
idei rendezvény központi témá-
ját a pásztormesterség és a pász-
torkések adják. A Mesterségek 
házában folyamatosan vetítenek 
filmeket a Hortobágyról, és el-
jönnek az Örökös pásztorok is. 
A templom udvarában a juhász-
mesterség eszközeit mutatják 
be, hortobágyi pásztorok bemu-
tatóit láthatjuk, és slambucfőzés 
is lesz. Eljönnek a csákvári 
pásztorok is, vezetőjük, Viszló 
Levente a csákvári kolompok-
ról tart előadást. A szombati 
rendezvényt szakmai nap vezeti 
fel pénteken a Kézművesek há-
zában: a hagyományos magyar 
bicskafajtákról lesz szó. 
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A Barátság mozi műsora

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

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

Molnár Rozália és Valacsay Olga 
kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Molnár Rozália üvegmozaik-készí-
tő Fényszilánkok és Valacsay Olga 
ékszerkészítő Ékes jelek című 
ékszerkiállításának megnyitója. 
18 órától köszöntőt mond Östör 
Annamária, a tárlatot megnyitja 
Szilas László, verset mond Maczkó 
Fanni. A kiállítás július 27-ig láto-
gatható.

Földes László HOBO – Meghívás 
bluesra
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Élőzenei koncert.

Parlami d’amore
21 óra, Városház tér
Olasz nyáresti koncert a belvárosban 
– az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
előadása. Közreműködik Frances-
ca Taverni (ének), Fabio Vagnarelli 
(ének), Denis Biancucci (zongora), 
Cristiano Alberghini (zeneszerző). 
Vezényel: Dubóczky Gergely. Esőnap: 
június 30., szombat 21 óra.

Június 30.
Romantikus Vártúra – kisvonatos 
látogatás a Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
A túra során az idegenvezető a 

városról is elmeséli mindazt, amit 
tudni érdemes, majd a várban is 
végigkalauzolja a csoportot. A rész-
vételi díj tartalmazza a kisvonat és 
az idegenvezetés díját és a belépőt a 
Bory-várba.

Zöldülő vidék
10 óra, Csónakázó-tó melletti parkoló
Ingyenes családi programok a 
fenntarthatóság jegyében. Kézműves 
programok, palántaültetés, interaktív 
játszótér, óriáskifestő várja a kicsiket.
Színpadi programok:
11 óra: Limlom – mesejáték
14.30: a Szent István Egyetem oktató-
inak előadása
17 óra: Oláh Gergő koncertje

Frissítő kultúra – kirándulás cabrio 
busszal
14 óra, találkozó a Skála mögötti 
parkolóban
A túra Miska huszár szobra felé 
indul, majd a Velencei-tavon folyta-
tódik sétahajózással. Ezt követően a 
káponásnyéki Halász-kastélyt és a 
Vörösmarty-emlékházat tekinthetik 
meg az érdeklődők. Hazafelé az új 
kilátónál is megáll a busz. A prog-
ramokon való részvétel előzetes 
regisztrációt igényel! Regisztráció: 
Tourinfrom iroda (Oskola utca 
2-4., tel.: 22 537 261.) A jegyeket is 

itt lehet megváltani. A kirándulás 
minimum tíz fő jelentkezése esetén 
indul.

Lelkem lelkedig ér
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Horváth Irma lírai estje.

Éjjeli kutyás túra
20 óra, K9 Kutyaiskola
Találkozó az Alba Plazával szembe-
ni murvás parkolóban. A túra ele-
jén a csapatok kapnak egy instruk-
ciós lapot, amin a túraútvonal és a 
teljesítéséhez szükséges utasítások 
lesznek. A túra öt állomásból áll. 
Minden állomáson egy versrészlet 
várja majd a csapatokat, amiket 
végül a helyes sorrendbe kell 
rendezni. A kreativitásra is szük-
ség lesz, saját verssel is készülni 
kell. A legjobban teljesítő csapat 
nyereményben részesül. A túrán 
való részvétel ingyenes, de jelent-
kezéshez kötött. A jelentkezést 
leadni személyesen a K-9 Kutyais-
kolában vagy a k9.szekesfehervar@
gmail.com e-mail-címen lehet. A 
jelentkezési határidő június 23., 
szombat.

Július 1.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Vigyázz, kész, Morc!
Június 22. 10 óra, június 30. 16 óra
Angol-mexikói családi animációs film.

Veszett vidék
Június 22. 18 óra, június 28. 20 óra
Feliratos ausztrál thriller.

Túl szexi lány
Június 22. 20 óra, június 30. 18 óra
Kínai-angol vígjáték.

Szaffi
Június 23. 16 óra
Magyar rajzfilm.

Merülés a szerelembe
Június 23. 18 óra, június 29. 20 óra
Német-francia-spanyol-amerikai romantikus film.

Lajkó – Cigány az űrben
Június 23. 20 óra
Magyar fekete komédia.

Maja, a méhecske – A mézcsata
Június 25. és 29. 10 óra
Magyarul beszélő német-ausztrál családi animációs 
film.

Kutyák szigete
Június 25. 18 óra
Feliratos amerikai animációs film.

Könyvklub
Június 25. és 30. 20 óra
Amerikai vígjáték.

Lady Bird
Június 26. 18 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

A fa alatt
Június 26. 20 óra
Izlandi-francia fekete komédia.

Vad Balaton
Június 28. 18 óra
Magyar természetfilm.

A 6. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövidfilm- 
fesztivál alkotásai
Június 29. 18 óra
Last Call (27 perc) – a legjobb rövidfilm
A legjobb játék (20 perc) – special mention
Párnaarc (11 perc) – a legkreatívabb történetmesélés
Fiaskó (4 perc) – a legígéretesebb 30 alatti rendező
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Legutóbbi feladványaink az elmúlt hét aktualitásaihoz kapcsolódtak. Elő-
ször is arra voltunk kíváncsiak, mely királyi alakokkal bővül idén a fehér-
vári óriásbábok sora? A helyes válasz: Második András és Szent Erzsébet.
Második kérdésünk ahhoz az osztálytalálkozóhoz kapcsolódott, melyen 
negyvennyolc év után újra egymásra találtak az 1970-ben érettségizett 4. 
B-sek. A megfejtésből kiderült, melyik iskola egykori növendékeiről van 
szó: Ciszterci Szent István Gimnázium.
Harmadik feladványunk a könyvhéthez kapcsolódott. Először Fehérváron 

mutatták be Babiczky Tibor legújabb verseskötetét. Kérdésünk ez volt: mi 
a címe a kötetnek? A helyes válasz: Félbehagyott költemények.
E heti rejtvényünkben is három megfejtést várunk kedves olvasóinktól. Az 
első kérdésünkre adandó válasz gasztronómiai oldalunkhoz kapcsolódik. 
Arra vagyunk kíváncsiak, melyik zöldségnek rendeztek fesztivált a napokban 
Szárazréten. Második kérdésünk megfejtése egy rendezvény neve, melyet a 
tanév végeztével rendeztek a Zichy színpadon. A harmadik kérdésünk pedig 
így hangzik: Milyen új díjat alapítottak a Lánczos Kornél Gimnáziumban?
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A mártírokra emlékeztek

A székesfehérvári zsidó temető Mártír-emlékcsarnokában emlékeztek meg vasárnap a hetvennégy esztendővel 
ezelőtt Fehérvárról és Fejér megyéből deportált mintegy háromezer mártírról. A Székesfehérvári Zsidó Hitközség 
megemlékezésén az istentiszteletet Darvas István főrabbi és Zucker Immánuel főkántor vezette.                       L. B.
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Szép otthonok segítséggel

A karitász a legszegényebbek otthonait szeretné rendbe tenni

LáSzLó-takácS kriSztina

Országos szinten a második alkalommal indult 
útjára a Szép Otthon Program, melynek célja a 
lakókörnyezet szebbé, otthonosabbá tétele. Idén a 
Székesfehérvári Egyházmegyében tíz család kap a 
Katolikus Karitásztól eszköz- és anyagi támogatást 
ahhoz, hogy önerejük hozzáadásával rendezett, 
tiszta, barátságos otthonokat alakítsanak ki.

A Katolikus Karitász segélyezési 
programjait az öngondoskodás eléré-
sére való törekvés jellemzi. Hosszú 
távú segítségnyújtásban gondol-
kodnak, ahhoz próbálnak mankót 
adni, hogy a rászoruló előbb-utóbb 
önerejéből legyen képes megküzdeni 
a nehézségeivel, és talpon maradni a 
mindennapi életben.
„A családok lakókörnyezetét szeretnénk 
szebbé tenni. Ez egy lépcsőzetes prog-
ram, és számítunk benne a támogatott 
családok önerejére is. Hiszen mi csak 
segítünk az eszközökben, a koordinálás-
ban, de valójában ők azok, akik a saját 
munkájukkal hozzá tudnak járulni ehhez 
a célhoz.” – mondta a programról 
Sinkovicsné Máté Hortenzia. 
A Székesfehérvári Karitász igazgató-  
helyettesétől azt is megtudtuk, 
hogy a kezdeti egységcsomagot – 
ami a kerti munkákhoz és a belső 
takarításhoz szükséges eszközöket, 
tisztítószereket tartalmazza – min-
denki megkapja, aki részt vesz a 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítá-
sa Bérlő feladata és költsége.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött 
tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adó-
hatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, 
önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással 
bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé 
nincs adótartozása.

A pályázati hirdetmény közzététele: 2018. június 21.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. július 16. 16.00 óra

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
honlapján http://www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év

5 év

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

Azonosító 

20846
20817
20802
20828
20852

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1000,-
1000,-

300,-

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

50,-
50,-
50,-
50,-
50,-

ÜZLET/IRODA

RAKTÁR

Helyiség címe

Sütő u. 6.   2. jelű
Csanádi tér 4.   1. jelű

Kelemen Béla u. 11.  29. jelű

Helyiség címe

Csitáry G. Emil utca 1. 
Prohászka O. utca 11-13.
Prohászka O. utca 31.
Prohászka O. utca 33.
Prohászka O. utca 38-40.

Terület 
(m2)

21
36

91

Terület 
(m2)

17
126
48
48
61

Megnevezés

garázs
garázs

raktár

Megnevezés

pince
légópince
légópince
légópince
légópince

PINCÉK
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, 
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehér-
vár, 4226 hrsz-ú ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u 59. szám alatti 
épület 2. emeleti kollégiumi épületrész felsőoktatási hallgatók részére történő 
bérbe adására.
A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; 
„Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján 
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csü-
törtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 16. (hétfő) 12 óra

A program fontos része a családok 
utánkövetése, melynek során igény sze-
rint gazdálkodási, pénzügyi tanácsadás, 
tájékoztatás is napirendre kerül, de a 
beszélgetések alatt gyereknevelési, ház-
tartásvezetési kérdések is felvetődnek.

programban. Az első feladat az 
udvar rendbetétele: szemétszedés, 
fűnyírás. A következő lépcső a ház 
belső rendbetétele, fertőtlenítése, 
penészmentesítése. Ez után jutnak 
el az otthonok kifestéséig, amit még 

egyedi igények figyelembevétele és 
kielégítése is kiegészíthet. Az egyedi 
igények között szerepel ács- és 
bádogos munka, konténerrendelés, 
csaptelep, mosogatótálca beszerzése, 
nyílászárók javítása, cseréje.
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koVács V. orsolya  

Egyre nagyobb kihívást jelent a szervezet 
számára, hogy nincs átmenet a tél és a 
nyár között, ezáltal nem tud kellemes 
ritmusban átállni a meleg évszakra. 
Drenovits Zsuzsanna egészségnevelő, 
stresszmenedzser szerint ez nemcsak testi, 
hanem lelki tüneteket is előidézhet, a 
félelmek és szorongások könnyebben a 
felszínre kerülhetnek.

A mérsékelt kontinentális éghaj-
laton szervezetünk alapesetben 
a tavaszi felkészülési időszak-
ban elkezdi magát felépíteni, 
és végrehajt egy nagy méreg-
telenítő kúrát, akár böjtölünk, 
akár nem. Testünk a hosszabb 
napszakokkal nagyobb munkát 
tud elvégezni, mert akkor aktív, 
amikor világos van. Drenovits 
Zsuzsanna szerint amikor a 
szervezet túl nagy feladatnak 
van kitéve, belecsöppen egy 
kompenzálási folyamatba, és 
megnövekszik az agy kapacitá-
sa: „Az agyunknak a napi feladatok 
elvégzéséhez rendelkezésére áll egy 
kínálat, ami főként oxigént, vizet 
és tápanyagot jelent. Csakhogy 
a hőségben kitágulnak az erek, a 
vérnyomás csökkenhet. Az agy így 
nem kap annyi oxigént, mint amire 
szüksége lenne, és hiába próbálunk 
koncentrálni, nehezen megy, amíg a 
forróság tart.”
Mint mondta, az érzelmeink is 
reagálnak a nyári forróság által 
előidézett működési változások-
ra: „Mivel oxigénhiányba kerül 
az agy, gyakrabban előjönnek a 
félelmek és a szorongások. Ilyenkor 
fontos, hogy tudjunk kontrollt tar-

Pánikrohamot is okozhat a nyári hőség
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Horoszkóp
június 21. – június 27.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten rendkívül elszánt lesz, semmi és senki sem 
akadályozhatja abban, hogy elérje célját. Amit a 
hétre kitűzött, azt is el is fogja érni. Ugyanakkor kol-
légái, környezete nem könnyíti meg a dolgát, sokszor 
ütközhet ellenállásba, néha pedig az lehet az érzése, 
hogy szándékosan akadályozzák. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Kellemetlen anyagi helyzetbe kerülhet a napokban, de nincs 
miért aggódnia, mert rövid idő alatt érkezik is a megoldás! 
Bármennyire is úgy tűnjön, hogy élete rossz irányba fordul, 
ne aggódjon, mert valójában minden gondja idejében meg 
fog oldódni, és elkerüli a komolyabb problémákat.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban sok munka vár Önre, de örömmel végzi őket. 
Mivel a kedélye is kiváló, ezért a munkahelyén is sugárzik, 
és jókedvének köszönhetően hatékonyan is dolgozik. 
Ráadásul ezt a jókedvet és munkatempót képes másokra is 
átragasztani, így motiválhatja kollégáit vagy beosztottjait.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Komoly belső vívódásokon megy keresztül a napokban. 
Több dolog is bántja, nem érzi jól magát ott, ahol van, 
és nem tudja, mit kellene kezdenie. Bizonytalannak érez 
dolgokat, talán még a helyzetét is kilátástalannak tartja.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Pozitív időszak köszönt Önökre szerelmi téren. Kapcso-
lata fejlődésnek indul, párjával a jövőjüket tervezgetik, 
miközben egyre több csodálatos élményben van részük. 
Valamiért mégis feszült, bizonytalan, talán csak attól fél, 
hogy mindez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Szinte egész héten keresni fogja a bajt. Mindenáron 
kötekedik, össze akar veszni másokkal. Azon jár az esze, 
hogyan győzze le őket. Nem meglepő, hogy így a napok-
ban sokakkal sikerül összevesznie, és olyat is megbánthat, 
aki nem is ártott Önnek. 

A forróság nem mindig áldásos hatású

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121 • www.mentahaz.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján
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• gyermek kardiológia
• csecsemő- és gyermekgyógyászat
• gyermek gasztroenterológia
• endokrinológia
• ortopédia
• ultrahang diagnosztika
• fül-orr-gégészet
• bőrgyógyászat

Több mint 40 orvos és szakember áll pácienseink rendelkezésére!

• kardiológia
• belgyógyászat
• ultrahang diagnosztika
• gasztroenterológia
• hepatológia
• endokrinológia
• immunológia
• labororvosi tanácsadás
• bőrgyógyáaszat

• érsebészet
• diabetológia
• urológia
• fül-orr-gégészet
• reumatológia
• ortopédia
• idegsebészet
• neurológia
• dietetika

Felnőtt szakrendeléseink:

Gyermek szakrendeléseink:
EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)

Bertalan MáRia: 70-774-3089
www.egeszsegstudio.co.hu

Próbálkozott már 
a természetes 

gyógymódokkal?

• mûszeres állapotfelmérés
• keleti gyógymódok
• nyugati technikák

• Zapper kezelés, 
a gyógyszermentes alternatíva

Ne a kezelésre költsön, 
hanem a gyógyulásra!

tani, és kidolgozzunk magunknak 
egy technikát, hogy a rossz érzé-
sekről eltereljük a figyelmünket.”
Drenovits Zsuzsanna arról is 
beszélt, hogy a külső és belső 
stresszfaktorok nyáron nagyon 
erős feszültséget okozhatnak, 
ami akár pánikrohamhoz is 
vezethet. Ehhez hozzájárul, hogy 
kevesebbet alszunk, hiszen hosz-
szúak a nappalok és rövidek az 
éjszakák.
Az egészségnevelő azt javasolja, 
hogy a lehető legtöbb mozgás-
sal, sportolással és beszélgeté-
sekkel oldjuk a szorongást. A 
nyári hőség idején próbáljuk 
a programunkat úgy alakítani, 
hogy 11 és 16 óra között ne 
legyünk a napon, és sokkal több 
vizet fogyasszunk a megszokott-
nál.
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látrányi Viktória, rába henrietta

dáVid renáta, látrányi Viktória

Egyre magasabb a napközbeni hőmérséklet, 
ahogy haladunk előre a nyárban. A város-
ban működő szökőkutakat sokan használják 
hűsítésre, ez azonban veszélyes lehet, főleg a 
gyermekek számára.

A nagy hőségben talán nem is megle-
pő, hogy a gyerekek hűsölni szeret-
nének, és emellett még jó móka is a 
vízben játszani. Székesfehérváron 
huszonkét szökőkút van. A kutakat 
a Városgondnokság munkatársai 
tisztítják, kezelik, hogy jó minőségű 
víz törjön ki a látványelemekből. 
Hollósi Tamás karbantartási igazgató- 
helyettestől azt is megtudtuk, hogy 
megpróbáltak ezek mindegyikéhez 
gépházat építeni, illetve víz-vissza-
forgatósra alakítani azokat. A már 

A védőnők százhárom éve vannak jelen az 
alap- és szakellátásban. Munkájuk értéke 
felbecsülhetetlen. Kedden őket köszöntötték 
a város és a megye szakmai szervezetei, 
képviselői. Az ünnepségen kitüntetéseket is 
átadtak.

A védőnők már a várandósság 
kezdetétől nyomon követik a 
kismama és a baba fejlődését, 
testi-lelki egészségét. Segítséget 
nyújtanak a legfontosabb élet-
szakaszokban: a gyermekvárás 
mellett az újszülött fogadásakor 
is támogatják a családokat, majd 
a gyerekek óvodába, iskolába me-
netelénél is – emelte ki Bokorné 
Sike Erika, a Magyar Egészség-
ügyi Szakdolgozói Kamara Fejér 
Megyei Területi Szervezetének 
elnöke, majd hozzátette: fon-
tos, hogy a hálózatban dolgozó 
szakemberek munkáját évről évre 
elismerjék, díjazzák. 
A védőnők 1915., azaz a jogelőd 
Országos Stefánia Szövetség meg-
alakulása óta jelen vannak mind 
az alap-, mind a szakellátásban. 
A területi védőnők a várandósok 
és gyereket nevelők körében, az 
iskolavédőnők az oktatási intéz-
ményekben végzik munkájukat. 
A kórházi védőnők jellemzően a 
szülészeteken, újszülöttosztályo-
kon dolgoznak, és a várandós, 
gyermekágyas anyák ellátásában, 
a szoptatás segítésében, az anya 
és újszülöttje hazabocsátásának 

Óvatosan a szökőkutakkal!
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Kiváló védőnő kitüntetést vehetett át 
Zsuppánné Kucsera Mónika (Sere-
gélyes), Veszeli Józsefné (Iváncsa), 
Gombos Tímea (Sárbogárd), Komjá-
tiné Kas Henrietta (Mór) és Kovácsné 
Simon Zsuzsanna (Székesfehérvár). 
Köszöntötték Gál Gabriellát is, aki a 
közelmúltban Budapesten vehette át 
Az év védőnője díjat a kistelepülések 
kategóriájában.

Nézze meg a témáról készített Esti 
Mérleg című műsorunkat a Fehérvár 
Médiacentrum Youtube-csatornáján!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Még az is lehet, hogy pénz áll a házhoz, és emiatt 
lesz olyan hihetetlenül jó kedve. Viszont a jólétben 
könnyen elfeledkezhet a mozgásról és a sok finom 
falat miatt fel is szaladnak Önre a kilók, úgyhogy 
nem kellene elhanyagolnia magát!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Mostanában felettébb magabiztos és egy kicsit öntörvényű is. 
Gyakran teszi azt, amit akar, és néha egyáltalán nem törődik 
a várható következményekkel vagy hogy esetleg fájdalmat 
okozhat másoknak. Közben van egy komolyabb anyagi prob-
lémája vagy egészségügyi nehézsége, ami megoldásra várna.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten legyen elővigyázatos, minden döntését 
kétszer is fontolja meg! Az életvitelén sem ártana 
változtatnia és akár lassítania, mert kellemetlenségek 
érhetik. Különben is, ha egy kicsit megáll, meg fogja 
hallani a megérzéseit, amelyek súgnak Önnek. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A spirituális képességei egyre erősödnek. Sokkal 
élesebbek a megérzései, egyre többet és intenzíveb-
ben álmodik. Jól teszi, ha komolyan foglalkozni 
kezd ezekkel, hiszen nem véletlenül működik 
ennyire.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Összejönnek a tervei, anyagi helyzete és élete többi része is 
pozitív irányba tart. Azok, akik egészségügyi problémával 
küzdöttek, számolhatnak a gyógyulással. Önbizalma egyre 
erősödik, amire szüksége is van, mert gyakran nem érzi 
magát a helyzet magaslatán, és könnyen elbizonytalanodik. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten célszerű a belső sugallataira hallgatnia, 
amelyek vezetik Önt és segíteni fognak a döntésben, 
ha hagyja. Szüksége lenne rá, mert a napokban 
többször is komoly döntéshelyzetekbe kerülhet, és 
nem mindig képes kellően tisztán látni.

Könnyen lehet baj a mókából!

                     Kinek ajánlott a multifokális olvasólencse?

Ez lencse több mint egy lencse számítógépes használatra. Valójában 
tökéletesen igazodik számos célcsoport igényeihez, mint pl. 
építészek, könyvelők, fogorvosok, sebészek, zenészek, művészek, 
stb.. . A presbyop barkácsolók is elégedettek lesznek minden 
karnyújtásnyira lévő tárgy tökéletes látásával. 
Általában a multifokális olvasólencsét viselők a következők:
    • Akiknek csak a közellátáshoz van szükségük korrekcióra.
    • Akik már viselnek olvasószemüveget, és akik szeretnének egy    
nagyobb látómezőt.
    • A presbyopok, akik rendszeresen dolgoznak számítógép előtt.
    • A multifokális szemüveget viselők, akik közeli távolságra 
speciálisan kialakított szemüveget óhajtanak.
    • Egyfókuszú kontaktlencsét viselő presbyopok, akik 
közellátáshoz igényelnek korrekciót. 
 
  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.... 2.rész

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

A védőnőket ünnepelték
előkészítésében, az egészségneve-
lésben vesznek részt. 
A védőnői szolgálat hivatalosan is 
hungarikumnak számít, hasonló 
csak Finnországban létezik. 2013-
ban Magyar Örökség díjat kapott 
a szolgálat, majd a Nemzeti 
Értéktár tagja lett. 
A keddi ünnepségen Csordás 
Ágnes, a Magyar Védőnők 
Egyesületének elnöke a szolgá-
lat megalakulását és történetét 
osztotta meg a közönséggel 
ünnepi beszédében, míg Brájer 
Éva alpolgármester a szolgálat 
jelentőségéről beszélt. Az esemé-
nyen részt vett Tanka Csaba, a 
Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, 
Östör Annamária, Székesfehérvár 
önkormányzatának egészségügyi 
és sporttanácsnoka és Varga Már-
ta, a Humán Szolgáltató Intézet 
igazgatója is.

„Ezekben a szökőkutakban bizonyos 
baktériumok, kórokozók megtelepedhetnek, 
belemosódhatnak az esővízzel, a talajból 
is belekerülhetnek. Az állati ürülék, főleg 
a madarak ürüléke is bejuthat a vízbe. A 
nyári melegben a szökőkutak vize nagyon 
felmelegedhet, a melegben pedig a baktéri-
umok sokkal gyorsabban szaporodnak, így 
ez akár veszélyes is lehet!” – hangsúlyozta 
kérdésünkre Krisztián Erika, a kormány-
hivatal Népegészségügyi Főosztályának 
vezetőhelyettese.
Mivel a gyerekek fogékonyabbak a fertő-
zésekre, a pancsolás a szakember szerint 
egyáltalán nem javasolt. Ha mégis be-
megy a szökőkútba a kisgyermek, akkor 
ivókútnál mossuk meg a kezét, hogy ne 
kerüljön baktérium a szervezetébe, ami-
kor a szájába nyúl. Ilyen kútból többet is 
találunk a belvárosban, ezek mindegyi-
kéből jó minőségű, tiszta víz folyik.

kifolyt víz homokszűrőn keresztül 
kerül a vízforgatóba, és vegyi kezelés 
után jut vissza újra a kútba. A szak-

emberek szerint azonban a tisztítás 
ellenére is veszélyt jelenthet a szökő-
kútban való fürdőzés.
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kurucz tünde

Aki a sört és a boldog békeidőket szereti...

A húsleves és a sör szűretlenül az igazi!

Asztalos Tamásnak két regénye is megjelent, az első Gáz, a második Rianás címmel

Az egykori aszódi múzeumigazgató dolgozott 
már pincérként, felügyelte a tengizi kőolaj-fel-
dolgozó építését, megtanult sört főzni és soha 
nem szűri le a húslevest. Asztalos Tamással, a 
Fehérvár magazin Történelem rovatának egyik 
szerzőjével beszélgettünk.

Egy kisebb baráti társaságban 
találkoztunk Asztalos Tamással 
egy fehérvári kocsmában. Már 
éppen sötétedett, mikor belépett 
az ajtón. Kissé fáradtnak tűnt az 
arca. Több száz kilométer, több 
óra utazás volt a háta mögött. 
Leeresztésképpen rendelt egy 
korsó sört, aztán még egyet, aztán 
egyre csak megeredt a nyelve. Úgy 
mutatták be, mint a nagy betűs 
Embert, aki amellett, hogy szereti 
a történelmet, főzött már bogrács-
ban húslevest.

A szűretlen az igazi

„A húslevesről sosem szedjük le a ha-
bot. Ugyanúgy, amikor a sört főzöd, 
akkor sem. Sörfőzést tanultam az 
elmúlt években. A Corvinuson kezd-
tem, aztán átraktak bennünket a Szent 
István Egyetemre. Vecseri Beáta, a 
kari dékán tartotta az alapozó isme-
reteket, amikor megkérdezte tőlünk: 
ki az, aki leszűri otthon a húsleveset. 
Páran feltették a kezüket. Erre ingatta 
a fejét, hogy húslevest sosem szűrünk 
le. Akkor jó a sör is, ha szűretlen. 
Én mondjuk lustaságból előtte sem 
szűrtem le, de most már tudom, hogy 
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így van rendjén. Aki nem ivott még 
szűretlen sört, nem tudja, hogy meny-
nyivel ízesebb, testesebb, mert sokkal 
inkább benne marad az extrakt, a szá-
razanyag.” – kezdte szerzőnk, majd 
hogy mondandóját alátámassza, 
nagyot kortyolt szűretlen sörébe.
Tamás a kurzust már befejezte. 
Egyelőre otthon még nem pró-
bálkozott a sörfőzéssel, de már 
tervezi, hogy talán egyszer, egy 
messzi-messzi galaxisban nekiáll.
„A sörfőzéshez elsősorban egy 
sörfőzde kellene. De az meg elég 
drága dolog. Házilag persze lehetne 
próbálkozni, de nem vagyok annyi-
ra ügyes, hogy megoldjam a hűtést 
meg a többit, így egyelőre maradok a 
kóstolásnál.”

Forradalmi kísérletezgetés

Régebben az alsó erjesztésű 
söröket szerette, mint amilyenek 
az ismertebb cseh márkák. Amióta 
azonban „felnyitották a szemét”, 
rájött, hogy felső erjesztésűek 
mennyivel gyümölcsösebbek. Más-
hogy dolgozik bennük az élesztő. 
Sokkal erőteljesebben komlózzák 
őket, variálhatóbbak. 
„A mostani sörforradalomban gyakor-
latilag mindennel kísérleteznek. Ha 
figyeli az ember, észreveszi, hogy a 
kisebb kézműves főzdék összeállnak, 
és igyekeznek valami helyi specialitást 
létrehozni. A legutóbb például uborkás 
sört ittam, de kóstoltam már papriká-
sat is. Ez eddig nagyon jó. A tudomány 
ott kezdődik, ha ezt a sört valaki két-
szer egymás után meg tudja főzni!”

Atom és pestis

Szerzőnknek eredetileg pedagógus 
végzettsége van, amit kiegészített 
a kommunikációtudománnyal. 
Sokféle területen kipróbálta magát. 
Volt pincér egy évig. Katonakorá-
ban pedig Tengizben szolgált.
„Szerettem ott lenni, annak ellenére, 
hogy nagyon kemény volt. Tizenkét 
órás szolgálatban vigyáztunk az épülő 
kőolaj-feldolgozóra meg a lakótáborra. 
Az időjárás meglehetősen barátság-
talan volt. Nyáron gyakran plusz 
negyvenet, télen sokszor mínusz 
húszat-harmincat mutatott a hőmérő. 
Harminc kilométeres körzetben nem 
volt élőlény. Sok minden nem zavarta 
a szemet, amikor balról elnéztünk 
jobbra. Rengeteg kígyót meg ugróegeret 
láttunk. Ez utóbbi terjesztette a pestist. 
Voltak külön pestises temetők is. Igaz, 
nem beszéltek nekünk erről sokat. 
Mégis a megbetegedések nagy részét a 
föld alatti és feletti atomrobbantások 
okozták. Abban az időszakban, amikor 
én ott szolgáltam, volt vagy tizenöt. 
Mégis bármikor szívesen újracsinál-
nám.”

Pedagógus, múzeumigazgató, 
fuvaros, író

A tengizi kaland után Tamás haza-
jött, és ahogy az illett, megnősült. 
Feleségével Vizsolyban, a bibliájá-
ról híres faluban tanított egy évet, 
majd visszaköltözött Aszódra, 
és elkezdett a helyi múzeumban 
dolgozni. Csaknem negyed évszá-
zadot töltött ott. Megjárta minden 
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A sörfőzőmester természetes élőhelyén – komlószüret a csehországi Nymburk sörfőzdéjében 

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.

lépcsőfokát. Közben tanult, mert 
aki nem történészként vagy régész-
ként kerül be egy ilyen intézmény-
be, annak még azt is kell. Szépen 
lépegetett előre, és jó sok év múlva 
őt nevezték ki igazgatónak. Nem-
sokára azonban el kellett jönnie. 
Egy évet az aszódi javítóintézetben 
tanított, amikor eldöntötte, végre 
azzal foglalkozik, amit igazán sze-
ret: írni fog. 
„Nálam okosabb emberek ezt úgy 
csinálják, hogy pénzt gyűjtenek és úgy 
kezdenek el írni. Nekem nem volt egy 
forintom se, és ötvenvalahány évesen 
mégis belevágtam ebbe a kalandba. 
Természetesen kizárólag írásból nem 
tudtam megélni, ezért kénytelen 
voltam ezt-azt elvállalni. Szállítottam 
például kóser pontyot Londonba. 
Vasárnap esténként indultam, csütörtö-
kön késő délután jöttem haza. Odafelé 
még viszonylag könnyű volt. Hazafelé, 
amikor lehajtottam a kompról Calais- 
ban, és el kellett indulni Antwerpen 
felé, éreztem, hogy holtponton vagyok. 
Aztán valahogy sikerült átlendülni. 
Az ilyen helyzetek igaz, hogy próbára 
teszik az embert, de rengeteg témát 
adnak az íráshoz.”

Fehérvári sajtószemle 

Tamás nemsokára már az aszódi 
javítóintézet történetén dolgozott, 
amikor a digitális folyóirat-kereső 
több fehérvári címet is kidobott. 
(Aszód után Fehérváron létesítettek 
javítóintézetet.) Egészen érdekes-
nek találta őket, ezért készített be-

lőle néhány szemlét, amiből később 
a Fehérvár magazinban sorozat lett.
„A boldog békeidőkben, a kiegye-
zéstől egészen az első világháborúig 
igencsak élénk volt a monarchiában a 
sajtóélet. Három folyóiratot válasz-
tottam ki: a Budapesti Hírlapot, ami 
egy nemzeti-konzervatív újság volt, 
a Fővárosi Lapokat, ami leginkább 
kulturális híreket közölt és a Pesti 
Hírlapot, mely inkább bulvárral 
foglalkozott. Úgy gondoltam, ezzel a 
három újsággal kellőképpen lefe-
dem a korszak szellemi és kulturális 
hangulatát. Mindegyiknél minden 
évfolyamot átnézek, és utána ezekből 
a hírekből válogatok.”
Akkoriban az újságokban főleg 
rövid hírek szerepeltek. De azok tö-
ménytelen mennyiségben. A vidéki 
városok közül Fehérvár különleges 
helyzetben volt, mert többször 
került címlapra. Híres püspökei, 
szolgabírói voltak a városnak, akik-
kel mindig történt valami. Rengeteg 
öngyilkosságról számoltak be, mert 
a 19. század végén és a 20. század 
elején még lehetett otthon fegyvert 
tartani. Végső elkeseredésükben 
pedig sokan húzták meg a ravaszt. 
Szerzőnk a sajtószemléiben igyek-
szik az érdekességeket is kiemelni. 
Ezek közül az egyik legizgalmasabb 
a hegedűs, Rigó Jancsi történe-
te, aki nagyszerűen hegedült, és 
mellesleg egy belga hercegnővel élt 
együtt. Az egykori múzeumigazga-
tó ezt a cikket még nem írta meg, 
de előbb-utóbb ez is olvasóink elé 
kerül!
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A nyári melegben kirabolt főlevéltárosi szobáról, a 
balesetet szenvedett polgármesterről és a megnyíló 
javítóintézetről olvashatnak legközelebb!

asztalos taMás

Becsületes fehérváriak és az erősbödő Táncsics
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – június, 2. rész

A József főherceg lovassági laktanya

Marosi Arnold (1873-1939) szerzetes, tanár, régész, muzeoló-
gus, a Szent István Király Múzeum első igazgatója

Lits Gyula országgyűlési képviselő, főszolgabíró (1846-?)

Régi csatákra emlékeztek, régészeti emlékeket azonosítottak 
és tanúbizonyságot tettek elődeink, hogy minden mulandóság 
ellenére él bennük a tisztesség.

1910. június 17. (PH) A Székesfehérvárott uralkodó 
jéghiány arra indította a városi hatóságot, hogy saját 
kezelésében 30 ezer korona költséggel a régi sörgyár 
helyén egy modern berendezésű jéggyárat létesítsen, 
melynek üzembe állítása szerdán történt meg. Dr. Saára 
Gyula polgármesterrel az élén nagyobb bizottság 
jelent meg a jéggyár megnyitásán s a jelenlevőknek 
Naszályi József iparfelügyelő szolgált szakszerű 
felvilágosítást. A jéggyár, melynek létesítésével a 
város közönségének régi óhajtása ment teljesedésbe, 
naponta 60 métermázsa jeget állít elő. A jeget egye-
lőre 5 fillérjével árusítják kilónként, később azonban 
ezt az árat leszállítják.
1884. június 18. (BH) Szegény öreg Táncsics Mi-
hálynak most már a felesége is beteg, s mindkettejük-
re nézve valóságos jótétemény az a tokaji bor, mely 
innen is onnan is érkezik. Így tegnap Székesfehér-
várról az ottani ifjaktól hat üveg tokaji bor érkezett. 
Horváth Boldizsár és egy ismeretlen nő pedig két-két 
üveg tokaji bort küldöttek a betegeknek. Az öregek a 
kitűnő italtól láthatólag erősbödtek.
1891. június 18. (BH) Székesfehérvárott tegnapelőtt 
halt meg Bakács András jómódú polgárember. Asz-
talosmester volt, s szorgalma révén szép vagyonra 
tett szert. Mielőtt azonban kedves műhelyét végleg 
elhagyta volna, az üzletében levő feldolgozatlan desz-
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Balog Ferenc déli vasúti munkavezető a sínek között 
egy öt pecséttel ellátott 13.700 forintot tartalmazó 
pénzeslevelet talált, mely valószínűleg az épen akkor 
elhaladó vonatból került oda. Balog a találmányt a 
vasúti postahivatalnál nyomban átadta. A pénzesle-
vél a következő címre szólt: Hochwohlgeboren Herrn 
Mathias A. Georg Wien. A posta igazgatóság a talált 
levelet a címzettnek továbbította s erélyes vizsgálatot 
indított a rejtélyes ügyben. A becsületes megtalálót a 
postaigazgatóság megjutalmazás végett a minisztéri-
um figyelmébe ajánlotta.
1891. június 24. (PH) Wolkenstein Lajos székes-
fehérvári fiatalember, kinek atyja szabómester, 
ezelőtt körülbelül egy éve abba hagyta a mesterségét, 
elutazott Berlinbe s ott a német hangversenycsarnok-
ban fölcsapott dalkomikusnak. Azóta a közönségnek 
valóságos kedvence lett s a lapok is nagy elismeréssel 
nyilatkoznak róla. Ez a diadal azonban semmi se ah-
hoz képest, amit a fiatal komikus a női szívek körül 
aratott. Művészete ugyanis annyira megtetszett a 
gazdag családból való Hirschfeld Klára kisasszony-
nak, hogy a kezét, szívét és vagyonát ajánlotta föl 
neki. Wolkenstein e fényes ajánlatot elfogadta s ma 
már mint férj és feleség keltek útra, hogy Wolkens-
tein Székesfehérváron lakó szüleit meglátogassák.
1910. június 25., 26. (PH) A székesfehérvári 12. 
ulánus ezred a solferinói és custozzai csaták emlé-
kére szombaton ünnepélyt rendezett. Mindkét ütkö-
zetben az ezred dicsőséggel küzdött. Az ünnepség a 
József főherceg lovassági laktanyában folyt le. Reggel 
tábori mise volt. A legénység előtt Strasser László 
hadnagy (másik cikkben Halm Miklós főhad-
nagy), lelkes beszédben méltatta a nap jelentőséget. 
Utána a legénység szabadnapot, dupla menázsit meg 
lénungot kapott. Délben a helyőrségi tisztek lakomán 
találkoztak, ahol Schilling ezredes-felköszöntőt mon-
dott a királyra.
1912. június 26. (PH) A vízvezeték építési 
munkálatok közben Székesfehérvár dicső múltjára 
emlékeztető régiségek kerültek napfényre. Ezek 
közül mindenesetre a legérdekesebbek a Szent István 
bazilika alapfalai, melyeket közvetlen a püspöki 
palota szomszédságában, a Városháztéren ástak ki. 
A leletről Marosi Arnold cisztercita rendi tanár, a 
Székesfehérvári és Fejérmegyei Múzeumegyesület 
igazgatója és Lichtneckert József archeológus értesí-
tették a Műemlékek Országos Bizottságát, honnan a 
minap Foerk Ernő tanár Székesfehérvárra érkezett 
és Lichtneckert József kalauzolása mellett megtekin-
tette az eddig feltárt falakat. Most kedvező alkalom 

kínálkoznék arra, hogy a Henszlmann Imre által 
még 1862-ben megkezdett, de akkor félbeszakított 
ásatásokat folytassák.
1909. június 29. (BH) Havranek György budapesti 
építész, a székesfehérvári temetőben, apjának sírján, 
szívén lőtte magát s azonnal meghalt. Az öngyilkos 
a múlt éjszaka érkezett Budapestről s egyenesen a 
temetőbe ment, ahol ma délelőtt követte el az ön-
gyilkosságot. Havranek, aki előkelő székesfehérvári 
családból származott, betegségét elviselhetetlennek 
mondja utolsó, hátra hagyott soraiban.

kákból elkészítette saját és neje koporsóját, s föltette 
a ház padlására, hogy mikor szükség lesz reájuk, 
kéznél legyenek. A kész koporsónak 40 évig kellett a 
padláson állani, míg eljött a pillanat, melyben rendel-
tetését betölthette.
1913. június 22. Major Mihály és Révész Mihály 
székesfehérvári hírlapírók az utcán összegyűrt, sáros 
sorsjegyet találtak. Betértek az Elit-kávéházba, 
újságot lapozgattak, s felfedezték, hogy a talált 
sorsjegyet éppen aznap húzták ki ezer koronával. Az 
újságírók a rendőrségnek adták át a nyertes sorsje-
gyet, de mindeddig senki sem jelentkezett érte.
1899. június 22. (PH) Rejtélyes eset foglalkoztatja 
Székesfehérvár közönségét. A napokban a bécsi 
vonat kirobogása után a vasúti pályaudvarban 

1878. június 29. (FL) Székesfehérvárott Lits Gyula 
szolgabiró kardpárbajban kapott súlyos sebben 
fekszik. Dr. Lumniczer tanárt hívták hozzá, de végül 
Verebélyi tanár érkezett Székesfehérvárra.
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Húsz perc alatt elkészül

Zabaglione, a könnyed olasz borhab
kurucz tünde

Zabaglione, sabayon vagy magyarul borhab – mind ugyanazt 
a desszertborból, tojásból és cukorból főzött krémet jelenti, 
mely remekül illik húsokhoz, halakhoz, de levendulával vagy 
piros gyümölcsökkel kombinálva desszertként is megállja a 
helyét.

A tojásos-boros krém eredetét már-már mito-
lógiai köd övezi. Az egyik történet szerint a 
14. század elején egy Giovanni Baglioni nevű 
olasz kapitány Reggio Emilia városa mellett 
táborozott. Egyik nap kiküldte a katonáit, 
hogy szerezzenek élelmet, amiből lehetne 
főzni. Az emberei viszont nem találtak mást, 
mint tojást, cukrot meg néhány üveg bort. A 
kapitány nem esett kétségbe: összekeverte az 
alapanyagokat, és egy fenséges boros krémet 
kapott. A desszert a Baglioni név torzulásából 
kapta a zabaglione nevet.
Egy másik legenda értelmében az édességet 
először Pasquale de Baylon spanyol ferences 
rendi szerzetes készítette Torinóban a közös-
ség tagjainak. Később az atyából szent lett, 
ami finoman szólva sokat lendített a zabaglio-
ne népszerűségén. Santo Baylon kicsi elhal-
lással zabaglionénak hangzik.
Egy harmadik elképzelés szerint az arab 
recept szicíliai közvetítéssel érkezett a kon-
tinensre. A tojás, a cukor és a bor mellett 
fahéjat is tettek bele.
Eredet ide vagy oda, a zabaglione rövid idő 
alatt egész Itáliában óriási népszerűségre tett 
szert, és még a franciák is átvették. Igaz, hogy 
ők egy sósabb változatban készítik, és sodó-
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Hozzávalók két személyre

• négy deci desszertbor (például késői szüretelésű 
furmint, aszú)

• négy tojás
• nyolc evőkanál cukor
• egy evőkanál szárított levendulavirág
• tizenöt dkg málna
• néhány mentalevél

Negyedszerre főzték a borsót

Palacsinta borsóból

A borsópalacsintától a borsópörköltig
bukosza zita

Negyedjére is hatalmas népszerűségnek 
örvendett a Borsófesztivál a Feketehegy-  
szárazréti Közösségi Központ Gasztroudvará-
ban. Mindenféle zöldborsós ételkülönlegesség 
rotyogott a bográcsokban. Összesen tizenhat 
csapat versenyzett egymással szombaton a 
különdíjakért és értékes nyereményekért.

Idén is szép számban akadtak 
résztvevői a Borsófesztiválnak. 
A legtöbben az alapvető hozzá-
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valókon túl különleges fűszerek-
kel, ételdíszekkel is készültek a 
legínyencebb és legkreatívabb 
végeredmény érdekében. Az első 
három helyezettet díjazta a zsűri, 
de egy közönségdíj és a legeszté-
tikusabban tálalt étel különdíja 
is átadásra került. Az ötletgazda 
elmondása szerint a fesztivál be-
váltotta a hozzá fűzött reményeket.
„Amikor építettük a szárazréti közös-
ségi kertet, én főztem az egész nagy 
társaságnak borsópaprikást. Innen 

indult az ötlet!” – mesélte Szöllősi 
Istvánné.
A versenyzők a legkülönfélébb 
ételekkel készültek, a hagyományos 
zöldborsópörkölttől a kínai fűsze-
rekkel ízesített borsón át egészen 
a borsópalacsintáig. Képviseltették 
magukat azok is, akik valamilyen 
ételallergiával vagy egészségügyi 
problémával küzdenek, hogy bizo-

nyítsák: a speciális összetevőkből 
készülő ételek is lehetnek éppolyan 
finomak és ínycsiklandóak, mint a 
már jól megszokott ízek.
A főzés ideje alatt a zsűri folyama-
tosan nyomon követte a csapatok 
munkáját. Fő szempont volt az 
értékelésnél az esztétikus kinézet, 
a magyaros ízvilág és a főzőhely 
tisztasága is.  

A tojássárgákat különválasztjuk a fehérjé-
től, majd egy fazékba tesszük. Az egyik fél 
tojáshéjat leöblítjük, ezzel mérjük ki a többi 
hozzávalót. Elő lehet venni a mérleget, de így 
sokkal gyorsabb, egyszerűbb és praktikusabb. 
Az üvegből tizenkét fél tojásnyit töltünk ki, 
és óvatosan ráöntjük a tojássárgákra. Jöhet a 
cukor, amiből nyolc fél tojáshéjnyit teszünk a 
masszára, majd az evőkanálnyi szárított leven-
dulavirág. Ezután az egészet közepes lángon 
elkezdjük főzni úgy, hogy közben robotgéppel 
keverjük. Lehet kézi habverőt is használni, 
csak az lassabb és sokkal fárasztóbb. Amint 
a zabaglione elkezd sűrűsödni, kis lángra 
vesszük a gázt, és addig keverjük, amíg éppen 
folyós krém állagot nem kapunk. Ezután előve-
szünk két borospoharat. Az aljára beledobunk 
néhány szem málnát, majd rácsorgatjuk a za-
baglionét. Végül a maradék málnával, levendula- 
virággal és néhány mentalevéllel díszítjük.

ként főként húsok, halak és saláták mellé 
tálalják.
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Vincze Ferenc egész hétvégén stabilan versenyzett, meg is lett a győzelem

A tavalyi magyar bajnok Bondár Annán nem múlt semmi, valamennyi meccsét megnyerte

Vincze Ferenc nyerte a Székesfehérvár Rallye-t

Arany után idén ezüst

kaiser taMás

kaiser taMás

Komoly csatákat, drámát, igazi izgalmakat 
hozott a Székesfehérvár Rallye, no meg persze 
ezúttal is volt belvárosi száguldás, vagyis super 
special. Az országos ralibajnokság negyedik 
futamát az új generáció egyik képviselője, 
Vincze Ferenc nyerte.

Már az első gyorsaságin lehetett lát-
ni, hogy nagy csatát hoz a Székes-
fehérvár Rallye, az ORB negyedik 
futama. A szombati négy szakasz 
mindegyikén csak nüanszok 
döntöttek egyik vagy másik pilóta 
javára. Turán Frigyes kettőt, míg 
Vincze Ferenc és Hadik András 
egyet-egyet nyert, de hármójuk nya-
kán még ott volt Velenczei Ádám 
is. Az első nap vesztese Hadik volt, 
akinek a negyedik gyorsaságin egy 
rövid időre leállt az autója, és közel 
negyven másodpercet bukott ezzel. 
A szombat „zárószáma”, ahogy 
évek óta megszokhattuk, a super 
special volt. A Palotai úton ezúttal 
is többezres tömeg élvezte a városi 
gumifüstölést, szlalomozást.
Vasárnap aztán tovább folytatódott 
a harc a tizedekért. Vincze 0,7 
másodperc előnnyel vágott neki az 
ötödik szakasznak – pedig szom-
baton navigátora, Farnadi Ágnes 
sisakjában tönkrement a mikrofon, 
így csak mutogatni tudta az utat. 

Az első három meccsét magabiztosan 
hozta a fehérvári Kiskút Teniszklub a női 
Szuperligában. A címvédő azonban az MTK 
elleni aranycsatán nélkülözni kénysze-
rült egyik legjobbját, a fővárosiak pedig 
győztek, ezzel az aranyérem is az övék 
lett.

Pécsett, majd hazai pályán a 
Fortuna Budapest és a Győr 
ellen összesen két egyes 
párharcot bukott el a Kiskút 
Teniszklub. A Mecsek-alján 
hét-nullra, míg a két fehérvári 
találkozón egyaránt hat-egy 
arányban nyert a női Szuper-
liga tavalyi bajnoka. Azt már 
előzetesen lehetett tudni, hogy 
a keddi, MTK elleni találkozó 
dönt majd az aranyérem sorsá-
ról. Sajnos a fővárosiak ellen 
nem léphetett pályára Udvardy 
Panna, a Kiskút egyik legjobb 
játékosa, mert nem sikerült 
elhalasztani az érettségi vizsgá-
ját. A párosok után egy-egy volt 
az állás az aranymeccsen. Az 
egyes mérkőzések során aztán 
a fehérvári színekben játszó 
szlovák Kučová két játszmában 
győzte le honfitársát, míg Bon-
dár Anna ellen az MTK-s Gálfi 
Dalma az első szett után fel-
adta a meccset. Békefi Bianka 
azonban kikapott Bukta Ágnes-
től, Pirók Alexa pedig Jani Ré-
kától, így a két fiatalra, Zádori 
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Moszkviccsal induló Auszmann 
Gyula kategóriáját megnyerte, 
míg a másodosztályban versenyző 
hondás Várnai Dávid abszolútban 
hatodik lett, az ötös géposztályban 
pedig első.

Turán vasárnap jól kezdett, össze-
tettben át is vette a vezetést, de a 
hatodikon megforogtak, így Vincze 
élt a lehetőséggel és újra élre állt, 
sőt kettejük közé még Velenczei is 
bejött. 
A folytatásban Vincze nagyon 
stabilan autózott, Velenczei próbált 
tapadni rá, de igazán megközelí-
teni nem tudta. A bajnokságban 
élen álló Turán Frigyes pedig a 
megforgás után elsősorban arra 
figyelt, hogy a tabellán második 
Hadik András előtt maradjon. 
Hadik egyébként hatodik helyről 
várta a vasárnapot, de kilométer-
ről kilométerre masírozott előre, 
a nap folyamán Turánon is hozott 
húsz másodpercet, végül negyedik 
helyen ért célba. Ezzel érthetően 
csalódott volt, de mint mondta, 
most legalább befejezték a ver-
senyt, nem úgy, mint legutóbb 
Szombathelyen. A harmadik helyen 
végző Turán sem volt felhőtlenül 
boldog, annak tudott picit örülni, 
hogy három ponttal növelte előnyét 
az összetettben. 
A 2018-as Székesfehérvár Raly-
lye-t a Vincze Ferenc–Farnadi 
Ágnes duó nyerte. A Škoda Fabia 
R5-tel versenyző pilóta második 
abszolút győzelmét aratta: „Nagy 
csata volt, végig koncentráltan 
kellett versenyezni, hosszú, nehéz 

verseny volt. Maximálisan elégedett 
vagyok!” 
A mezőnyben három fehérvári is 
volt. Az első osztályban a ladás 
Kaposi László a harminckilencedik 
helyen ért célba, a Historicban a 

Rékára és Nagy Adriennre várt, 
hogy eldöntsék, ki nyeri az idei 
csapatbajnokságot. Bár Zádori 
korábban már nyert fővárosi 
ellenfelével szemben, ezúttal 
Nagy bizonyult jobbnak: 6:3, 
6:2 arányban hozta a találko-
zót, ezzel pedig az MTK nyert 
4-3-ra, és bebiztosította bajnoki 
címét. 
„Nagyon büszke vagyok a lányok-
ra, mert nagy szívvel játszották 
le ezt a mai mérkőzést, de egész 
héten így tettek. Ugyan van még 
egy találkozónk, de matemati-
kailag eldőlt, hogy nem tudjuk 
megvédeni a címünket, másodikok 
leszünk. Gratulálok az MTK-nak!” 
– mondta Fehér Tamás, a Kis-
kút Teniszklub csapamenedzse-
re. – „Sajnos tegnap derült ki, 
hogy Pannának nem engedik, hogy 
elhalassza az érettségi vizsgáját, 
így párosban eleve nem számol-
tunk vele. 1-1-gyel fordultunk, 
ekkor még nem volt baj. Kértük 
az MTK-t, hogy várják meg azt 
a tíz-tizenkét percet, amennyivel 
Panna késésben volt, ők azonban 
ragaszkodtak a szabályokhoz, nem 
akartak várni, így az egyik legerő-
sebb játékosunkra nem számíthat-
tunk.” 
A Kiskút Teniszklub tehát a 
tavalyi aranyérem után idén 
ezüstérmes a Szuperligában, a 
csapatra azonban vár még egy 
találkozó: csütörtökön Buda- 
örsön lépnek pályára.
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Idén is igazi kapitányként fogta össze a csapatot Lóránt Péter

A bronz volt a realitás
soMos zoltán

Kedden végső nyugalomra helyezték Pes-
terzsébeten Kovács Ferencet, a Videoton 
tiszteletbeli elnökét, legendás vezető-
edzőjét, Székesfehérvár díszpolgárát. 
A búcsúztatáson jelen volt Orbán Viktor 
miniszterelnök, Garancsi István, a klub 
tulajdonosa, Kovács Zoltán sportigazgató, 
Juhász Roland, Danko Lazovics, Huszti 
Szabolcs és Vinícius Paulo valamint az 
UEFA-kupa-döntős csapat játékosai is.

A középszakasz végén a harmadik helyen állt 
az Alba Fehérvár, és végül a bajnokságot is 
ebben a pozícióban zárták a fehérvári kosara-
sok. Bronzérem került a nyakakba a körmendi 
utolsó mérkőzés után, ami a tavalyi bajnoki 
cím (és kupagyőzelem után) visszalépés, a 
szezon egészét nézve azonban reálisnak tűnik. 
Egyetért ezzel a csapatkapitány, Lóránt Péter 
is.

„Úgy érzem, a harmadik hely 
megfelel az idei teljesítményünknek. 
A szezon elején sok nehézséggel 
küszködtünk, ugyanakkor látszott az 
is, hogy miközben mi nem vagyunk 
olyan erősek, mint tavaly, két 
ellenfelünk nagyon megerősödött. 
Végül ez a két csapat, a Szolnok és a 
Falco játszotta a döntőt, vagyis érvé-
nyesült a papírforma.” – értékelt 
Lóránt. 
Nehézségeken a sérüléseket ért-
hetjük, hisze a bajnokság rajtján 
három kulcsember is sérült volt 
az Albában. „Trevis Simpson a 
csapat húzóembere lett a végén, 
Chris Horton hatalmasat fejlődött, a 
leghasznosabb játékos volt a muta-
tók alapján. Mellettük én is hiányoz-
tam több meccsről ősszel, így nagy 
hátránnyal indultunk. Később voltak 
jó periódusaink, bravúrokkal ellen-
súlyoztuk a vereségeket, de sajnos 
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Győzelem az első felkészülési meccsen 

Sztefan Scsepovics (balra) szerezte az első gólt az osztrákok ellen, de betalált Vinícius és az új 
igazolás, Sós Bence is

Országos bajnokság a Bregyóban

Siskó Zsófia és Szabó Dániel is címvédésre készül a bajnokságon

néMeth krisztián soMos zoltán

Szerda este az osztrák másodosztályú Kap-
fenberger SV ellen kezdte a szezont a Vidi, 
és három-nullra győzött a kéthetes ausztriai 
edzőtábor harmadik napján. Kevesebb mint egy 
hónap múlva luxemburgi kiruccanást is tesz a 
csapat a BL-selejtező első körében. 

Az Arsenal, a Werder Bremen és a 
West Ham nyomdokaiba lépett a Vi-
deoton: a fehérváriak is azt a stájer 
várost, Bad Waltersdorfot választot-
ták edzőtáboruk helyszínéül, mint 
korábban a fent említettek. 
Az első felkészülési mérkőzésen a 
szerződését 2020-ig meghosszabbító 
Marko Nikolics vezetőedző a kezdő-
be jelölte a Vasastól igazolt Berecz 
Zsombort, de a Debrecenből érkező 
Sós Bence is kapott negyvenöt per-
cet – ráadásul gólt is szerzett! Szol-
noki Rolandot már hiába keresnénk 

A 123. atlétikai magyar bajnokságot rendezik 
péntektől vasárnapig a Bregyó közi Regionális 
Atlétikai Centrumban. Több mint ötszáz egyéni 
nevezés érkezett, hatvan egyesület atlétái 
versenyeznek a sportág legfontosabb hazai 
seregszemléjén.

Egymás után ötödször ad otthont 
Székesfehérvár a magyar bajnok-
ságnak. Az Alba Regia Atlétikai 
Klub házigazdaként és versenyzői 
révén is bizonyíthatja, hogy a 
sportág egyik legfontosabb hazai 
bázisa. A világszinten bizonyított 
sztárok, Márton Anita vagy Baji 
Balázs mellett az ARAK kiváló-
ságai között is vannak esélyesek. 

nem tartott ki a lendület végig. A 
nemzetközi porondon is játszottunk 
nagyon jó meccseket, ugyanakkor a 
bajnokságban elszenvedtünk olyan 

vereségeket, amikért nagy árat 
kellett fizetnünk.” – emlékeztetett 
Lóránt a jászberényi vagy éppen 
a hosszabbításos körmendi 

vereségre. Így sem sokon múlt, 
hogy nem szerezte meg a má-
sodik helyet a rájátszás előtt az 
Alba, márpedig az elődöntőben 
a Falco ellen a pályahátránynak 
döntő szerepe lett. Ha a fehérvá-
riak játszhatnak otthon az ötödik 
meccsen…
„Akkor talán mi jutunk a döntőbe, de 
ezen már felesleges rágódni. Pláne, 
mert így is nagy esélyünk volt, a 
szombathelyi utolsó mérkőzésen 
azonban a legrosszabb teljesítményt 
nyújtottuk a párharcban egy tar-
talékos ellenféllel szemben, vagyis 
csak magunkat okolhatjuk! Tavaly a 
bajnokcsapatunk nagyon sok meccset 
nyert meg a hajrában, idén erre ke-
vésszer voltunk képesek. Ezt nem le-
het egy-egy játékosra fogni, ilyen volt 
a csapat karaktere. Szerintem jobban 
védekeztünk, mint amikor bajnokok 
lettünk, de a végjátékokat nem bírtuk 
úgy.” – zárta értékelését az Alba 
Fehérvár csapatkapitánya. 
A jövőről pedig annyit mondott, 
miután Kovács Ákos távozik, 
Keller Ákos pedig szeretné 
külföldön folytatni, előfordul-
hat, hogy magyar játékosok 
tekintetében gyengül a csapat. A 
légiósválasztást is befolyásolhat-
ja, ha irányító és centerposzton 
is meghatározó magyarok nélkül 
marad az Alba.

Mátó Sára (400 gát), Siskó Zsófia 
(rúdugrás), Szabó Dániel (100 mé-
ter) megvédheti tavalyi címét, de 
Pásztor Bence (kalapács) szintén 
versenyben lesz az aranyért. 
„Azért van nagyon jó időben az or-
szágos bajnokság, mert ezt követik a 
világversenyek a fiataloknak és a fel-
nőtteknek is. Ifi Európa-bajnokságot, 
junior világbajnokságot és felnőtt 
Európa-bajnokságot is rendeznek a 
nyáron. Az országos bajnokság tehát 
szintteljesítésre is alkalmas, junio-
rok és felnőttek számára egyaránt.” 
– mondta Tölgyesi Előd verseny- 
igazgató. 
Pénteken délután ötkor kezdődik 
a bajnokság, a belépés mindhárom 
nap ingyenes a Bregyóban.
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a keretben, a fehérváriakkal három 
bajnoki címet, két Szuperkupát és 
egy Ligakupát nyerő védő a Puskás 
Akadémiához igazolt.
Szombaton az Eszékkel, kedden a 
Dunaszerdahellyel vív edzőmeccset 
a Vidi. 
A BL-selejtező első körében pedig 
a luxemburgi Dudelange ellen kezd 
a csapat. A párharc győztese a Lu-
dogorec (bolgár)-Crusaders (északír) 
párosítás továbbjutójával találkozik. 
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A Fehérvár Televízió műsora június 23-tól 29-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. 23. 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 – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Turbók	János
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Varga	Lili
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vajgerné	Bőhm	Erika
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Virág	Péter
14:10 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Drusza	Orsolya
15:15	 Turisztikai	magazin	

– ismétlés
15:45	 Magyar-madjar	találkozó
16:10	 Láttál-e	már	könnycseppet	

esőnek?
16:50 Hangos, színes és büdös – 

kémiaóra az Alba Innovárban
17:45	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Saitos	Lajos
18:35	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Esti	vers	–	ismétlés	
19:30	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
20:00	 Seuso	–	dokumentumfilm	

6.	rész	
21:10	 VI.	Csíki	Versünnep	

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

órakor a Híradó ismétlése

2018. 6. 24. VASárnAp 2018. 6. 25. Hétfő 2018. 6. 26. Kedd 2018. 6. 27. SZerdA 2018. 6. 28. CSüTörTöK 2018. 6. 29. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Saitos	Lajos

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

Vendég:	Turbók	János	
11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	Lili
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 Lélek	született	–	Egy	erdélyi	

magyar	alapítvány	története
14:05	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
14:40 Napi színes – ismétlés 
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vajgerné	Bőhm	Erika
15:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
15:45	 Portrék	a	Királykúton	–	

vendégek:	Szvorák	Katalin	
és	Cserta	Balázs

17:45 Fehérvári látogatás 
Hradec	Královéban	

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	

Vendég:	Vándorfi	Gergely
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Seuso	–	dokumentumfilm	

7.	rész
21:15	 A	tánc	világnapja	2018
22:50 A hét hírei – ismétlés
23:10 Képes hírek

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	 Üzleti	negyed	–	

gazdasági magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	
Vendég:	Vándorfi	Gergely

16:40	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik	Melinda

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:15	 Seuso	–	dokumentumfilm	
8.	rész

21:15	 A	világ	Koczka	módra
	 Egy	fejér	megyei	tanító	

élményei	szekéren	és	
lóháton,	itthon	és	Erdélyben

22:10	 Híradó	és	Esti	mérleg	
– ismétlés

22:50 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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Mátyás	
Mónika,	Mátyás	Denisza,	
Becze	Denisza

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

Viktória.	Vendég:	
Tóth	Judit	Bianca

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Seuso	–	dokumentumfilm	
10.	rész

21:25	 Csellómaraton	2017	
– beszélgetés

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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Mátyás	
Mónika,	Mátyás	Denisza,	
Becze	Denisza

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

Viktória.	Vendég:	
Tóth	Judit	Bianca

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Seuso	–	dokumentumfilm	
10.	rész

21:25	 Csellómaraton	2017	
– beszélgetés

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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Tóth	Judit	Bianca

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

Vendég:	Bara	Tamás,	
Pruteanu	Oszkár	Paul

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:15	 Seuso	–	dokumentumfilm	
11.	rész

21:25	 Csellómaraton	2017.	
	 I.	rész	–	Viola	da	Gamba	

és	a	barokk	cselló
22:20	 Híradó	és	Esti	mérleg	

– ismétlés
23:00 Képes hírek

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 Bajnokok városa – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bara	Tamás,	
Pruteanu	Oszkár	Paul

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

Vendég:	Csabai	Réka
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

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

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Seuso	–	dokumentumfilm	
12.	rész

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

Kiemelt ajánlatunk: június 25. 21:15 A világ Koczka módra – Egy fejér megyei tanító élményei szekéren és lóháton, itthon és Erdélyben


