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Élőben Veletek!
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Közönségtalálkozó
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18 órakor
a DODGE GARDENBEN!

*Vegyes átlagfogyasztás 6,0-6,1 l/100km, CO2-kibocsátás 156-159 g/km. A tájékoztatás nem teljes körű és nem 
minősül ajánlattételnek, kérjük a részletekért keresse fel márkakereskedésünket. A kép csak illusztráció.

www.ivanics.hu     8000 Székesfehérvár, Palánkai út 7.

Ford Transit Custom Van 
Trend már 4.500.000 Ft+Áfá-tól*
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Nyáron elkészül a nyugati elkerülő

A hősök napja

A közgyűlésen Moizer Attila vette át a Székesfehérvár Közbiztonságáért díjat

Heiter Dávis tamás

Választókerületi
programok

Megkezdődött a Székesfehérvár rendelkezésére 
álló mintegy tizenhét milliárd forintos európai 
uniós forrás felhasználása. Visszaveszi a város 
a Kodolányi János Főiskola által nem használt 
ingatlanokat, és pontosították a déli elkerülő 
nyomvonalát. Minderről szó volt a városi 
közgyűlés múlt pénteki ülésén.

A közgyűlés elején Moizer Attila 
vehette át a Székesfehérvár Köz-
biztonságáért díjat, aki 2001 óta 
tagja a fehérvári polgárőrségnek, 
jelenleg a Feketehegy-Szárazrét 
polgárőrcsoportot vezeti. Ő az egyik 
legtöbb szolgálatot ellátó polgárőr a 
városban.
A Kodolányi János Főiskolának nagy 
segítséget jelent, hogy azok az ingat-
lanok, amiket nem használ, vissza-
kerülnek Székesfehérvárhoz. Ezzel 
az intézmény a hallgatói létszám 
növelésére tudja fordítani erőforrása-
it – emelte ki Cser-Palkovics András. 
Hozzátette, hogy a tervek szerint 
a felsőoktatási intézmény korábbi 
főépületében az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar próbatermét alakítják 
ki a szükséges irodákkal együtt. A 
Kodolányi Könyvtár pedig a jövőben 
is könyvtárként működik majd az 
épületben. A főiskola kész a város-
nak adományozni a gyűjteményt, 
ezzel a könyvtárhálózat is bővül.
Székesfehérvár polgármestere ki-
emelte, hogy foglalkozni kell a köz-

Molnár Tamás
A 4. számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője június 6-án, 
hétfőn 16 és 18 óra között a Fehérvári 
Civil Központban, június 7-én, kedden 
16-tól 18 óráig pedig az Erzsébet út 12. 
szám alatti képviselői irodában tart 
fogadóórát.

Dienesné Fluck Györgyi
A 14. számú választókörzetben élő-
ket két helyszínen várja a képviselő. 
Június 6-án, hétfőn 15 és 18 óra 
között Olaszi Gábor körzeti megbí-
zottal az Erzsébet út 12. szám alatti 
képviselői irodában, június 7-én, 
kedden 17 és 19 óra között pedig 
Lakatos Gábor körzeti megbízottal a 
Köfém lakótelep 1. szám alatt várja a 
lakosságot.

Lakossági fórum
Közös lakossági fórumot hívott össze 
Farkas László, a 7. és Viza Attila, a 8. 
számú, azaz a két palotavárosi válasz-
tókörzet önkormányzati képviselője, 
melyen részt vesz Cser-Palkovics 
András polgármester is. Hétfőn 
16.30-tól a Bory Jenő (volt Tolnai 
Utcai) Általános Iskolában várnak 
mindenkit. A fórumon jelen lesz Bozai 
István városgondnok, Kovács Zsolt 
városi rendőrkapitány és Nagy Zsolt, 
a Polgármesteri Hivatal Közlekedési 
Irodájának vezetője is.
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Első világháborús tablókiállítás a Városház téren

A kültéri tablókiállítás augusztus végéig látogatható

A város több pontján tisztelegtek a hazát védő katonák előtt a hősök napján, hiszen 
Székesfehérvár gazdag katonamúlttal rendelkezik. A „69-es előre!” első világháborús 
emlékműnél vasárnap helyeztek el koszorút a város, a megye és az Összhaderőnemi 
Parancsnokság elöljárói.                                                                                                                   M. D.

molnár Diána

„Kik acél falakként állották a vártát, orosz 
ingoványon s Doberdo tetején…” – székesfe-
hérvári alakulatok az I. világháborúban címmel 
nyílt tablókiállítás a Városház téren.

A kiállítást tavaly indította el a 
Városi Levéltár és Kutatóintézet va-
lamint Székesfehérvár önkormány-
zata. A tárlat az első világháború 
azon főbb eseményeit mutatta be a 
kitöréstől 1915 nyaráig, amelyek va-
lamilyen módon köthetők a székes-
fehérvári katonai alakulatokhoz. A 
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lekedési koncepcióval, a városatyák 
ezért pontosították a déli elkerülő 
nyomvonalát. Elhangzott: az utóbbi 
években rohamosan nő a járművek 
száma, az úthálózatot viszont nem 
erre az autószámra és forgalomra 
tervezték. Meg kell tehát építeni 
azokat a nagyobb gyűjtőutakat, 
amik a tágabb értelemben vett bel-
város forgalmát tudják csökkenteni. 
Részben ilyen a nyugati elkerülő is, 
ami a nyárra elkészül, de emellett 

a déli elkerülő is nagyon fontos: ez 
tehermentesíthetné többek között 
a Balatoni, a Széchenyi, a Horvát 
István és a Prohászka utat is. 
Elindult a 2014-20 közötti uniós 
költségvetési időszakban rendelke-
zésre álló források felhasználása. A 
mintegy tizenhét milliárd forintos 
keretből felújítanak több fehérvári 
bölcsődét és óvodát, de a pénzből 
egy csapadékcsatorna kiépítése is 
megkezdődik a Felsővárosban.

tablók az 1915 augusztusától 1916 
augusztusáig tartó időszakot dol-
gozzák fel Szerbia meghódításától 
Románia hadba lépéséig. Bemu-
tatja a balkáni front egy és a keleti 
(galíciai) front két fő eseményét, 
Szerbia meghódítását, a rovnói 
hadjárat és a Bruszilov-offenzíva 
eseményeit. 
„A nagy háború óta eltelt száz év, ez a 
kerek szám felerősíti emlékező köteles-
ségünket.” – így kezdte köszöntőjét 
Brájer Éva alpolgármester, majd 
felidézve a Szent István Király Mú-
zeum nemrégiben véget ért Ország-

zászló téri kiállítását és a Nemzeti 
Múzeum sátorban megrendezett 
különleges tárlatát, a legújabb, járó-
kelőket megszólító tablókiállítást 
méltatta. Hangsúlyozta: a kiállí-
tással az volt a cél, hogy emléket 
állítsanak a küzdelmekben részt 
vett katonahősöknek, és jobban 
megismertessék a közönséggel 
Székesfehérvár katonai múltját. 

„Három nagy témára osztottuk fel az 
idei kiállítást: a rovnói hadjáratra, a 
második szerb hadjáratra és a Bru-
szilov-offenzívára. Ez egészen 1915 
augusztusától 1916 augusztusáig követi 
nyomon a történéseket.” – mondta el 
lapunknak Horváth Péter kurátor. 
A történelmi áttekintést követően a 
Kákics zenekar hangulatos műsorát 
hallgathatták meg az érdeklődök.
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Szabadidőközpont Feketehegy-Szárazréten

Jósika Miklós-díj Bobory Zoltánnak

A koncepcióterveket a városrészben élő Havlik Szabolcs és Havlikné Gyulai Eleonóra készítette

Méltó kezekbe került az elismerés

Bácskai GerGely

vakler lajos

Egy új szabadidőközpont koncepciótervét is 
bemutatták azon a lakossági fórumon, amit 
Feketehegy és Szárazrét új közösségi házában 
tartottak hétfőn este.

A Virág és a Bébic utca közötti 
mintegy harmincezer négyzetmé-
teres terület felén szeretnék a régi 
műfüves pályát felújítani, ami ra-
gasztott faszerkezetű fedést kapna. 

Rangos elismerést vehetett át Bobory Zoltán: a Hon-
védelmi Miniszter Jósika Miklós-díjat adományozott a 
Vörösmarty Társaság elnökének, a kiváló irodalmárnak.

A díjat Vargha Tamás honvédelmi 
miniszterhelyettes adta át a Hiemer-ház 
Moskovszky-termében: „Nekünk, székesfe-
hérváriaknak, akik évtizedek óta figyeljük Bo-
bory Zoltán tevékenységét, az ő elkötelezett-
sége testesíti meg a legnemesebb szolgálatot, 
a honvédség, a magyarság identitásának 
megőrzését. Az általa vezetett Látó kör már a 
nyolcvanas években olyan érdekmentes, örök 
igazságokat mondott ki, amelyek abban az 
időben még kimondhatatlanok voltak. Ő volt 
az első, aki ki merte jelenteni, hogy a Donnál 
életüket áldozó magyar katonák nemzetünk 
hősei voltak. Mindent, amit csinált, nekünk, 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

vakler lajos

Mihályi Gyuláné emlékére

A zene mindenkié, a zene jövője a gyermekeké!

A Szent István Művelődési Házban gálaműsorral 
emlékeztek meg Mihályi Gyuláné Eszti néniről, 
egyben átadták az idei Zenei Nevelésért díjakat.

A Zenei Nevelésért Alapítvány és a 
város önkormányzata 2009-ben alapí-
totta a díjat, amit azok az óvodapeda-
gógusok, tanítók, tanárok, karnagyok 
vehetnek át, akik tevékenységükkel 
jelentősen hozzájárulnak városunk 
zenei életének fejlődéséhez. Hartyányi 
Judit, az alapítvány elnöke a díjátadó 
ünnepségen kiemelte, hogy Kodály 
Zoltán örökségének továbbvitele és a 
felnövekvő generációk segítéséhez el-
engedhetetlen szakmai alázat az alapja 
annak, hogy a gondoskodó pedagógiai 
munka eredményes lehessen: „Ezen 
a napon megerősítést nyernek a zenei 
nevelésért dolgozók, s azok a gyermekek 
is, akik az ő útmutatásuk alapján tanulják 

meg az ének és a zene szépségét. Ők az a 
nemzedék, akikben igényt kell támasztani 
a jóra, a szépre, a dalra. Ebben járnak élen 
a díjazottak.”
„Eszti néni nagyon fontos szerepet töltött 
be az ország és Székesfehérvár zenei 
életében. Kodály Zoltánnal személyes jó 
kapcsolatot ápolt, ahogy Szőnyi Erzsé-
bettel is. Nagyrészt neki köszönhető, 
hogy Székesfehérváron az országban az 
elsők egyikeként honosították meg a Ko-
dály-módszert. Nagyon nemes dolog, hogy 
gyermekei és tisztelői gondoskodtak arról, 
hogy Eszti néni életműve a Zenei Nevelé-
sért díjban testesüljön meg.” – mondta el 
lapunknak Brájer Éva alpolgármester.
A Zenei Nevelésért díjat ebben az 
évben hárman vehették át: Szőkéné 
Fábián Irén, a Sziget utcai Óvoda 
pedagógusa, Kapásné Lévai Edit, a 
Kodály Zoltán Iskola tanára és Szabó 
Balázs, a Hermann László Zeneiskola 
pedagógusa.  
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értünk csinálta, nekünk, magyaroknak, szé-
kesfehérváriaknak.” – emelte ki köszöntő-
jében Vargha Tamás.
Bobory Zoltán költőként, íróként és köz-
életi szereplőként is sokat tett azért, hogy 
már a rendszerváltás előtt is megismer-
tesse a II. világháború magyar hőseinek 
elfeledett emlékét a közösséggel: „Amit az 
ember tesz, az szolgálat, és naponta kap érte 
embertársaitól kézfogást, mosolyt, köszönő 
szót. Minden öröm, ha az ember szívvel teszi, 
amit tesz. Az elmúlt években soha nem éreztem 
azt, mint most, hogy ez egy életmű elismerése, 
egy megerősítés a mérlegkészítés előtt. Fontos 
nekem, mert mindig mindent a közösségért tet-
tem. Egész életemben úgy kezdtem el mindent, 
hogy az sikerülni fog, aztán úgy alakult, hogy 
sikerült is. Számomra az lesz majd az igazi 
kitüntetés, ha az unokáim is tudni fogják, hogy 
a nagypapa értük is dolgozott.”

A Feketehegy-Szárazrét Szabadidő-
park egyik fontos része lenne az a 
szintetikus borítású jégpálya, amit 
egész évben lehetne használni, 
de helyet kapna a területen egy 
homokos borítású röplabdapá-
lya, egy streetballpálya, és kültéri 
fitneszgépeket is telepítenének. A 
szabadidőparkot négyszáz méteres 
futópálya ölelné körbe. 
A megvalósítással kapcsolatban 
elhangzott, hogy több ütemben 
zajlana az építés: az első ütemet 
segíthetné a tervezett szabadidő-
központtal szomszédos, másfél 
hektáros önkormányzati terület 
eladása, ahol vállalkozó építe-
ne lakásokat, és az így befolyó 
vételárból meg lehetne kezdeni a 
tervek megvalósítását. Az önkor-
mányzati fejlesztések a Bébic utcai 
oldalon folynának, a Virág utca felé 
eső részre pedig olyan vállalkozót 
keresnek, aki megépítene egy 
teniszközpontot, fedett fallabdapá-
lyát, szabadtéri úszómedencét és 
tanmedencéket. 
Cser-Palkovics András a fóru-
mon elmondta, hogy várhatóan 
júliusban adják át a forgalomnak 
az elkerülő új szakaszát, de ezt 
megelőzően szeretnének egy olyan 
napot tartani, amikor a gyalogosok, 
kerékpárosok, futók vehetnék elő-
ször birtokba az új utat. A számítá-

sok szerint a napi 24 ezer jármű-
ből, ami az Új Csóri utat jelenleg 
használja, 16 ezer várhatóan az új 
nyomvonalat veszi majd igénybe, 
így részben fellélegezhetnek az itt 
lakók. 
Az új buszmenetrendről is szó 
volt a fórumon: Nagy Zsolt, 

a közlekedési iroda vezetője 
elmondta, hogy a tervek szerint 
augusztus 1-től vezetik be az új 
menetrendet, az ismertető kam-
pány július közepén indulhat. A 
feketehegy-szárazrétiek eljutását 
a város más részeibe több új jelzé-
sű járat is segíti majd.
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Hétpróbás játékfesztivál

A játékfesztivált hagyományosan egy fehérvári gyermek, ez évben Solti Bíborka, a Munkácsy 
Mihály Általános Iskola tanulója nyitotta meg a polgármester társaságában. A megnyitó után 
az óvodák képviselői átvehették a Barangolás Székesfehérváron, a Királyok városában című 
könyvet, a város ajándékát.

Ezen a napon minden gyermek álma megvalósulhatott. Hipp-hopp felépült a vár is!

A hétpróba-munkafüzet segítségével mindenki teljesíthette a játékos feladatokat

Egy utolsó igazítás a római sisakon, és már indulhat is a harc – ókori szerepjáték a Gorsium 
Régészeti Park közreműködésével

A királylányok kalandtúrára indulnak

vakler lajos

A hétvégén óriási játszótérré változott 
Székesfehérvár belvárosa, ahol a gyermekek 
kedvükre választhattak elmélyülős, lazítós vagy 
éppenséggel pörgős, nyüzsgős játékok közül.

A négy éve megnyílt Hetedhét 
Játékmúzeum küldetése és a 
gyermeknap hagyománya egy 
nagy játékünnepben ötvöződött. 
Aki ezen a két napon felhúzta 
hétmérföldes csizmáját, hét 
határra szóló játékbirodalomban 
találhatta magát meseország 
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közepén, a Napfivér legnagyobb 
örömére.
Cser-Palkovics András polgár-
mester kiváló ötletnek tartja a 
Hetedhét Játékfesztivál megva-
lósítását: „Jó körülnézni a belvá-
rosban! A játék öröme mindenkit 
boldoggá tud tenni, a szülőket és a 
nagyszülőket pedig az teszi boldog-
gá, mikor látják jókedvű, mosoly-
gós gyermeküket, unokájukat. A 
játékfesztivál számunkra valóban 
arról szól, hogy ezen a hétvégén 
átadjuk a belváros jelképes kulcsát 
a gyermekeknek, akik birtokba 
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A népijáték-készítők is nagy népszerűségnek örvendtek

A bábszínház egy különleges mesevilágba kalauzolja el a töpörtyűket

Székesfehérvár katonaváros, így a huszárok sem maradhattak ki a játékos forgatagból

Nincs is jobb egy ilyen napon a sünhalászatnál!

Tizenhétezren a Denso családi napján

A japán Denso, a világ második legnagyobb autóipari beszállító vállalata 1997-ben építette 
fel székesfehérvári gyárát. Ma a város egyik legnagyobb foglalkoztatója.

molnár Diána

Családi és gyermeknapot tartottak szomba-
ton a Denso Gyártó Magyarország Kft-nél. A 
színpadi programok mellett a gyerekeket és 
felnőtteket kültéri játszóház, lufihajtogató 
bohóc, sőt állatsimogató is várta.

A Denso minden évben 
igyekszik megtartani ezt a 

családi és gyermeknapot, ekkor 
köszönik meg az éves erőfeszítést 
a dolgozóknak. A megnyitón 
Székesfehérvár önkormányzata 
nevében Mészáros Attila üdvözöl-
te a családi nap résztvevőit. Jiro 
Ebihara, a cég japán elnöke pedig 
ismét magyarul beszélt a népes 
közönséghez, megköszönve a dol-
gozók munkáját. Mint elmondta, 

a dolgozók teljesítményükkel 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, 
hogy a cég sikeresen működik. 
Hozzátette: egyrészről azért 
szervezik ezeket a családi 
napokat, hogy dolgozóik erre 
az időre elfelejtsék a munka fá-
radalmait, egyszerűen csak szó-
rakozzanak, kikapcsolódjanak. 
Másrészről pedig azért, hogy a 
dolgozók családja, rokonsága is 
megismerhesse a céget: mivel 
foglalkoznak, mit gyártanak. 
A családi napon mintegy 
tizenhétezren fordultak meg. A 
város egyik legnagyobb foglal-
koztatójánál ötezer-hatszáz em-
ber dolgozik, akik családostul 
érkeztek szombaton a gyárba. 
Látos István személyzeti vezető 
szerint rengeteg programmal 
készültek – a legnépszerűbbek 
a különféle mászófalak, arcfes-
tők voltak. Egy különlegesség 
is várta a vendégeket: a Zsuzsi 
vonattal a családok körbejár-
hatták az egész gyárat, megmu-
tathatták a gyerekeknek, hol, 
melyik részlegen dolgoznak 
szüleik.  
A családi nap idén az olimpia 
jegyében telt, de ugrálóvár, 
mászófal, gyermekjátszó és 
állatsimogató is várta a családo-
kat. Aki akart, lovagolhatott, de 
még quadozni is lehetett. 
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vehetik ezt a mesebirodalmat. Az 
elmúlt évek tapasztalata az, hogy 
van igény minderre. A szervezők ki-
tettek magukért, nagy szorgalommal 
készültek, ennek eredménye a játék 
felhőtlen öröme.”
Nagy Veronika és a Hetedhét Já-
tékmúzeum munkatársai nagyon 
sokat tettek azért, hogy  ezen a 
két napon igazi jókedv fogadja 
a családokat: „Minden évben van 
egy központi eleme a Hetedhét 
Játékfesztiválnak. Az idei hétpróba a 
klasszikus fiú és lány játékokról szól 
a múzeum gyűjteményén keresztül. 
A gyerekek ezen a napon a játék 
által keresik önmagukat. Minél 
több játékot kipróbálnak, annál 
inkább felismerik, mi az, ami jól 
megy nekik, és mi az, ami kevésbé. 
Nem szabtuk meg, hogy a fiúk csak 
fiús, a lányok csak lányos játékokat 
játszhassanak a próbák során. Van 
babaöltöztetés, eredeti kőjátékok, 
ólomkatona-csata, a legyező helyes 
használatának elsajátítása. Az idei 
hétpróba különlegessége, hogy mind-
ezt egy társasjátékba ágyaztuk.”
A Programszervező Iroda dol-
gozói sem tétlenkedtek, színes, 
változatos programok várták a 
lurkókat: „Az idei év tematikájához 
kapcsolódva próbáltunk a fiúk-
nak és a lányoknak is kedvezni. A 
kastélyjátszó és a lovagi várjáték 
mellett számos babjátékunk van. Itt 
van nálunk a guruló cirkusz, de van 
csúzlizdánk, Tündérkert labirin-
tusunk is, a táblás játékokról nem 
is beszélve!” – mondta el Móricz 
Diána, az iroda munkatársa.
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Katolikus könyvnapok

A Széchenyi-emlékek nyomában című fotókiállítást a könyvnapok keretében nyitották meg a 
Szent István Művelődési Házban

vakler lajos

Székesfehérváron ez évben is a Szent István 
Művelődési Ház adott otthont a Katolikus 
könyvnapoknak. A kétnapos rendezvényen a 
könyvek mellett előadások várták az irodalom-
kedvelőket.

Az idei, immáron tizedik Kato-
likus könyvnapok ünnepélyes 
megnyitóján Spányi Antal megyés 
püspök köszöntőjében kiemelte: 
az irgalmasság szent éve jegyé-
ben született alkotások segítséget 
nyújtanak abban, hogy az emberek 
visszatérjenek az eredendőhöz a 
hétköznapokon is: „Úgy gondolom, 
ezek a könyvnapok – akármilyen 
identitásból is szerveződnek – fon-
tosak az embernek. Az embernek 
szüksége van a könyvekre. A katolikus 
keresztény embernek is szüksége van 
azokra a könyvekre, amelyek hitében 
megerősítik, támogatják belső mivoltát, 
belső létét, mert a könyv jó barátunk. 
Mi ebben az évben elsősorban Isten 
irgalmasságát ünnepeljük. Ferenc pápa 
ezt tűzte ki elénk feladatul. Temploma-
inkban megnyitottuk az irgalmasság 
kapuit, próbáljuk az irgalmas Istent 
bemutatni, próbáljuk az embereket 
abba az irányba vezetni, segíteni, hogy 
egymással és önmagukkal szemben is 
legyenek irgalmasak.”
Jakubek Tiborné, a Szent István 
Művelődési Ház igazgatója azt a 
felelősséget hangsúlyozta, amellyel 
hívők és nem hívők mindennap-
jaikban azt a közös utat járhat-
ják, amit a feljebbvaló kijelölt 
számukra: „Az irgalmasság szent 
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Ezer lámpás az eltűnt gyerekekért Búcsú a várostól

Járdafelújítás a Mikes 
Kelemen utcában

Az eseményen sok ezer világító lufit engedtek a magasba, ezzel is jelezve: minden gyereket hazavárnak!

A végzős geósok, azaz firmák utolsó közös 
menete az otthont adó város szívébe vezetett. 
Útjukat a szalamander alakzatban mécsest 
hordó balekok (elsősök) mutatták, míg 
utódaik fáklyákkal világították azt. A sel-
mecbányai hagyomány őrei a város főterén 
a nemes nedűvel telt csuprot fenékig itták, 
majd széttörték azt. Így búcsúztak Fehérvártól 
a valéták, az öreg firmák.                               NZP

látrányi viktória, Bácskai GerGely

Az eltűnt gyermekek világnapjához kapcsolódó-
an idén hatodik alkalommal rendezték meg az 
Ezer Lámpás Éjszakája jótékonysági koncert- és 
programsorozatot. Tavaly egy kisvárosnyi gyerek 
eltűnését jelentették a rendőrségnek – hívta fel a 
figyelmet az eltűnt gyermekek világnapjához kap-
csolódó programot szervező cég közleményében. 

Az országos kampányban tizenhá-
rom város vett részt. Minden hely-
színen jótékonysági koncertekkel, 
családi és gyerekprogramokkal vala-
mint bűnmegelőzési tanácsadással 

A Mikes Kelemen utcában csütörtökön 
járdafelújítás kezdődik, a munkaterüle-
tet már átadták a kivitelezőnek. 

A felújítás ideje alatt az utcá-
ban lakók autói a közeli Mancz 
János utcában ingyen parkol-
hatnak a Városgondnokságnál 
szerdától igényelhető, ingyenes 
parkolásra jogosító egyhó-
napos bérlet kiváltásával. Az 
önkormányzat által biztosított 
képviselői keretből, mintegy 
négymillió forintos beruházás 
révén kerül sor a Mikes Kele-
men utcában a járda felújítá-
sára. 
Lángi Judit, a Székesfehérvár 
Városgondnoksága Kft. műsza-
ki ellenőrének tájékoztatása 
szerint a Mikes Kelemen utca 
1. számú háztól a 7. számú 
házig, vagyis a zsákutca végéig 
kerül sor a járdafelújításra, 440 
négyzetméteren.
Horváth Miklósné önkormány-
zati képviselő elmondta, hogy 
ebben az utcában az úttest volt 
nagyon rossz minőségű, amit 
már korábban felújítottak. 
A járda felújítása is be volt 
ütemezve, erre most nyílt lehe-
tőség. A képviselő arra kéri a 
lakókat, hogy a felújítás ideje 
alatt gépjárműveiket a közeli 
Mancz János utcában parkolják 
le, ahol ezt ingyen megtehetik 
június 30-ig. 

(forrás: ÖKK)
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éve keretében nagyon sok előadást 
láthatunk, hallhatunk művelődési 
házakban, templomokban, istentiszte-
leteken. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon 
sok segítséget kapunk ahhoz, hogy 
tudjuk és értsük, mi maga az irgalmas-
ság. Mi az irgalmasság, mint emberi 
tulajdonságforma, mi az irgalmasság 
tevékenységben megmutatkozva. 
Ebben a mai, nagyon gyorsan változó 
világban az értékrendünk igencsak 
félrecsúszott. Sok mindent a pénz ha-
tároz meg. A pénz hatalma felülír sok 

olyan emberi tulajdonságot és emberi 
magatartásformát, amelyek az újkori 
erkölcsi normák mellett jónak tűnnek, 
de számunkra elfogadhatatlanok. A 
Katolikus könyvnapok rendezvényso-
rozata azt a célt is szolgálja, hogy ezt a 
fajta erkölcsi értékrendet vissza tudja 
állítani. Fontosak a mentálhigiénés 
könyvek, amiket a kiadók megjelentet-
nek, hiszen a válságunk abból adódik, 
hogy a körülöttünk lévő bizonytalan-
ság megingatja belső biztonságérzetün-
ket, így elveszíthetjük értékeinket.”

hívták fel a figyelmet a csellengés 
veszélyeire. Fehérváron családi és 
gyerekprogramokkal, koncertekkel 
várták az érdeklődőket. Az Alba 
Plaza előtt a gyermekeltűnésekkel 
kapcsolatos felvilágosító programok 
és rendőrségi bemutatók is voltak. 
Magyarországon évente több ezer 
gyermek eltűnését jelentik be. Bár 
túlnyomó többségük rövid időn 
belül előkerül, évente több mint 
száz eset komoly gondot okoz a 
rendőrségnek. Az eltűnt gyermekek 
keresése, körözése államigazgatási 
eljárás keretében történik, amit 

ugyan kilencven napon belül le kell 
zárni, de az eltűntek adatai húsz 
évig folyamatosan benne vannak a 
keresettek körében. Az elszökött 
gyerekek fele még aznap, legfeljebb 
másnap megkerül, negyedük tölt 
több éjszakát vagy akár egy hetet is 
távol otthonától. 
Az est fénypontjaként országszerte 
tízezer világító lufit engedtek a 
magasba, hogy megmutassák az 
eltűnteknek a hazavezető utat. Az 
Alba Plaza előtt is rengeteg lufit 
eresztettek a magasba egy nagy 
„Gyertek haza!” felkiáltással.
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Az áfacsökkentés és az útépítés éve lesz 2017

Vargha Tamás országgyűlési képviselő, honvédelmi miniszterhelyettes a költségvetés megalkotá-
sa mellett rendkívül fontosnak tartotta a nemzeti összefogást azzal kapcsolatban, hogy megőriz-
hessük identitásunkat, kultúránkat, ezért kiállt a brüsszeli kvótaállítás elleni fellépés mellett

Törő Gábor országgyűlési képviselő az útfejlesztések évének nevezte a 2017-est, amikor 
Fehérvár környezetében is folytatódnak a beruházások, hogy a magasabban képzett munkaerő 
is eljuthasson városunkba

A várost nyugatról elkerülő út befejezésével nem érnek véget az útfejlesztések Székesfehérváron

naGy Zoltán Péter

Növekvő gazdasági pályán van Magyarország, 
miközben visszafizettük az IMF és az Európai 
Unió hitelét, ezzel csökkent az államadósság. A 
kedvező jelek ismeretében kérdeztük városunk 
két országgyűlési képviselőjét, Törő Gábort és 
Vargha Tamást az ország 2017-es költségvetési 
terveiről.

Az ellenzék – finoman szólva – orról 
az olyan költségvetés-tervezetekre, 
melyek tíz hónappal az aktuális év 
indulása előtt születnek. Lehet ilyen 
korán tervezni?
Törő Gábor: Nemcsak lehet, hanem 
abszolút kiszámíthatóvá teszi a 
gazdaságot. Arról nem is beszélve, 
hogy a helyhatóságok is időben in-
formációhoz jutnak saját költségve-
tésük területén. Az pedig már most Fo
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látható, hogy a magyar reformok 
működnek, és ennek köszönhetően 
a jövő évi költségvetés biztosít-
ja, hogy minden magyar ember 
tehessen egy lépést előre a saját 
életében. A 2017-es költségvetés 
mindenekelőtt az adócsökkentés 
és az otthonteremtés költségvetése 
lesz. Jövőre továbbra is tizenöt szá-
zalék lesz a személyi jövedelemadó 
kulcsa, ami az egyik legalacsonyabb 
Európában. Más területeken is foly-
tatódik az adócsökkentés, hiszen 
2017. január 1-től huszonhétről öt 
százalékra csökken a legfontosabb 
élelmiszerekre (tej, baromfi, tojás) 
vonatkozó ÁFA. Ezt megelőzően 
a sertéshúsra vonatkozó áfa már 
2016-ban ugyanilyen mértékben 
csökkent. Szintén csökkenti az adó-
terheket, hogy tizennyolc százalékra 
csökken az éttermi szolgáltatásokra 
és az internet-hozzáférésre vonatko-
zó áfakulcs.
Eddig minden esztendőben a családok 
védelme állt a középpontban. 2017-ben 
számíthatnak-e a családok központi 
támogatásra?

Vargha Tamás: A gyermeket ne-
velő magyarok a továbbiakban is 
számíthatnak a családi adókedvez-
ményre. Ennek havi összege a két-
gyermekes családok esetében 2017 
januárjától tizenötezer forintra nő 
gyermekenként. A fiatal házasok is 
kapnak adókedvezményt, adóalap-
jukat jelentősen csökkenthetik. A 
családokat segítő adócsökkentések 
érdemben hozzájárulhatnak a ked-
vezőtlen demográfiai folyamatok 
megállításához.
A kormány álláspontja szerint 
a saját otthon megléte a polgári 
berendezkedés egyik legfontosabb 
előfeltétele. Ezért a költségvetés 
továbbra is jelentős forrásokat 
biztosít az otthonteremtési prog-
ramra. Ennek legfontosabb elemei: 
az új és használt lakás vásárlására 

hitel valamint az áfacsökkentés. A 
cél az, hogy minden magyar ember 
saját lakáshoz vagy házhoz jusson, 
elérhető áron.
Egy esztendővel ezelőtt a rendvédelmi 
dolgozók életpályaprogramjának kiala-
kításáról beszélt. Várható-e folytatás a 
következő évben?
Vargha Tamás: Igen, 2017-ben is 
folytatódnak az életpályaprogramok. 
Azért beszélek többes számban, mert 
ez nemcsak a rendvédelmi dolgozó-
kat érinti. Tovább nő a rendvédelmi 
dolgozók, a felsőoktatásban dolgo-
zók és a pedagógusok fizetése. Ne 
feledkezzünk meg a tisztviselőkről 
sem, hiszen folytatódik e körben is 
az életpályamodell. Mindezek mellett 
kiemelt cél, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan megőrizzük a nyugdíjak 
értékét. A költségvetés ehhez minden 
szükséges forrást biztosít.
Mi a helyzet az egészségüggyel és az 
oktatással?
Törő Gábor: A kormány előter-
jesztése alapján jövőre jelentős 

többletforrások állnak majd 
rendelkezésre az egészségügyi és 
szociális területen. Azt szeretnénk 
elérni, hogy tovább javuljon az ellá-
tás színvonala, és az egészségügyi 
dolgozók megbecsülést kapjanak 
mindennapi munkájukhoz. A 
2017-es költségvetés az oktatás és a 
kulturális szféra számára is többlet-
forrásokat biztosít.
A miniszterelnök ezen a héten Duna-
újvárosban az utak fejlesztéséről is be-
szélt. Akkor arról szólt, hogy nemcsak 
a Duna-parti város érintett. Székes-
fehérvár környezetében is várhatunk 
további útfejlesztést?
A jelenlegi északi elkerülő befejezé-
sekor azonnal kezdetét veszi az Új 
Csóri út felújítása Fehérváron. De 
2017-ben azzal is számolhatunk, 
hogy valamennyi megyei jogú város 
körül elhelyezkedő úthálózatot 
bővítjük, javítjuk, hogy a munka-
erő-áramlásnak, a piaci mozgásnak 
és gazdasági fejlesztéseknek is teret 
engedjünk.

is felhasználható családi otthon- 
teremtési kedvezmény (CSOK), az 
államilag támogatott kedvezményes 



8 2016. június 2.FehérVár Kultúra

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
BalajtHy Ferenc

lásZló Zsolt

Bakonyi istván

cseke j. szabolcs

sZeGeDi kovács GyörGy

Gál csaBa sánDor

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

PRINCIPIUM

sétálni ketten úgy mint 
egyedül
ó város rejtőzik el az újban
különbséget tenni már 
sikerül
otthon lenni mindig ezen 
túl van

AZ ÖREG FESTŐ ÉS A 
SPEKTRUM

a száguldó vonat kerekét 
két ecsetvonással lefesteni
utoljára a naplementében
ballag a sínek mentén
egy távoli ismerős hely 
felé
ahonnan jó lesz a rálátás
mikor eljön az idő
és a látható spektrumban
egyetlen pillanatra
megnyílik a portál
türelem 

ott jár ahol
kommunikálni kezdenek 
a párhuzamosok
egyszerre érzik meg a 

SZERELEM ISTEN DALA

Honnan a sok színes élet, --
Mézet itatni epével?!
Szenderedik az öröklét,
Költi a múló meséket:
Haldokló csillagból lettem,
Hoztam és viszem a Földet,
Éltet csírázó halálból
Teremtett gyöngye a 
rögnek.

Honnan a sok színes álom, 
--
Valóval ver meg az Isten!
Átok virágát imának
Csokorba, jaj sose kössed!
Űrhonban csillagom vár 
már,
Messzi világban a lelkem.
Mágneses hullámok árján
Fénynek ahogy megszü-
lettem.

Honnan a sok színes 
Minden, --
Semmivé érik, ha felnő.
Üdvözlégy Szerelem Isten:
Vágyam a Nap, a kék felhő.
Sárból az arcom, a szívem,
Teremtett gyöngye a 
rögnek,
Vízcsobogás és a bércek
Értem is mind könyörög-
nek.

Honnan a sokszínű dallam, 
--
Halkul a templomi ének.
Csókol a szentséges hajnal,
Mossa eső az egészet.
Szivárvány száll fel az égre,
Fészkébe rejti mi félszeg.
Szenderedik az elmúlás, --
Költi százszorszép mesén-
ket…

Majális a temetőben

Vigadnak a halottak
Csontra feszült fintoruk
másvilági vacokban
sem lesz szebb mint az 
élőké…
A temetőkert színes
újfent megint illatos
Padon ücsörögnek a 
gondnokolt nyugdíjasok –
És mennyi szép koszorú!
És mennyi szép művirág
El nem lopott mécsesek
zümmögik önfeledten
a vigasz – viasz dalát –
„a gyertyák csonkig égtek”
és mint „világpolgár” ma
csak egy feketerigó
lesz huncut kicsi társam…
És itt fönt Ti meg ott lent
öleljetek meg minden
bőrén bűzlő idegent
mert az orgonák lassan
virágaikat vesztik –
Ti kicsi hontalanok
és új hazát kereső
kedves apró koboldok
Nekünk szép álmainkra
szögesdrótot sodortok – 
Istenem milyen szép most
kínban is a temető
Az „örök-zöldek” nyernek
megint élhető teret
Vállamra szállt lepkével
visz sírok közt a sétány
Majális a temetőben

neHrer GyörGy

Szifonpatron
Szüleink boldogan mutatták meg nekünk, gyerekeknek a technika 
vívmányát, és annak használatát. Pár napja vásároltak egy szódavíz-
készítő palackot. A palack alumíniumból készült, és halványkék színű 
kalapácslakk festékkel bevont szocreál dizájnszínezésű. Mi akkor 
még nem tudtuk, hogy mi a szocreál, hiszen benne éltünk, számunkra 
természetes volt.
Apám gondosan feltöltötte vízzel a palackot, majd a sötétkék színű 
kartondobozból kivett egy acélpatront, amit akkurátusan egy fekete 
műanyag tokba helyezett. Bennünket, gyerekeket és anyánkat a kony-
ha másik végébe parancsolta, mondván, veszélyes művelet következik.
A műanyag tokot aztán a palack zárókupakján lévő menetes aljzatba 
helyezte, és lassan elkezdte betekerni. Mereven kinyújtott karokkal, 
mint aki robbanásra készül.
– A fene egye az ujjaimat, csak a szememet ki ne vigye.
A szifon aztán olyan hangokat adott, mint amikor korgott a gyomrunk, 
de még sziszegett is, miközben a szénsav az üvegbe tódult. Apám rázo-
gatta a palackot, mintha italt mixelne, majd lerakta az asztal közepére. 
Poharat tett a kifolyócső alá, és egy határozott mozdulattal lenyomta az 
üvegen lévő adagolókart. A pohárba olyan erővel csapódott a víz, hogy 
a plafonig fröccsent, majd onnan vissza apámra.
Ennek az lett a következménye, hogy anyánk és mi, gyerekek is köny-
nyesre nevettük magunkat. Jókedvünk csillapítására apánk a szifont 
mint vízágyút vetette be tömegoszlatásra. Ez volt az első élményünk a 
szódásszifonnal, és átöltözéssel fejeződött be.
Második élményünknek már semmi köze a szifonhoz, csupán a 
patronhoz.  Szép emlékű Öveges professzor mindig odaragasztott 
minket a fekete-fehér televízió elé. Előadásai és rendkívül élvezetes 
kísérletei minden gyereket lenyűgöztek, természetesen a bátyámat és 
engem is. Húgunkat a fizikai kísérletek nem nagyon érdekelték, de 
mi ott ültünk a készülék előtt szájtátva. Figyeltük, hogyan kell házilag 
rakétát készíteni szifonpatronból. Drága Öveges professzor minden 
alkalommal felhívta a figyelmet, hogy ezt a kísérletet odahaza véletle-
nül se próbáljuk ki. Nos, nem is lettünk volna gyerekek, ha azonnal 
nem állunk neki. Persze nekünk kreatívabbnak kellett lenni, mert nem 
álltak rendelkezésre olyan eszközök, mint amilyenek a professzor úr 
„boszorkánykonyhájában” voltak.
A rakétázás viszont annyira csábítónak tűnt, hogy előkerítettünk 
hatméternyi vékony drótot. Egy üzemképtelen, piros Skoda Felicia 
lendkerekes autónak az egyik kerekét leszereltük, és lepattintottuk 
róla a gumit. Apánk szerszámos ládájából egy kombinált fogót, és 
egy hatvanas szeget kotortunk elő. A szeget egy reszelővel tűhegyesre 
reszeltük. Minden készen állt az irányított rakétakilövéshez. A drótra 
felfűztük a kisautó kerekét.
Konyhaablak kilincséhez a drót egyik végét, a konyhaajtó kilincséhez 
a drót másik végét kötöttük. Így egy emelkedő feszes drótpályát kap-
tunk. Az autókerék alsó részéhez többszörös áttekeréssel, egy darab 
dróttal rögzítettük a szifonpatront.
Kilövésre készen álltunk!
A bátyám a kombinált fogóval tartotta a patront, a kihegyezett szeget 
egy kicsi kalapáccsal beütöttem a patron végébe. Visszaszámlálás után 
egyszerre kell kihúzni a szeget és elengedni a patront. Sisteregve, fehér 
felhőt fújva magából hatalmas sebességgel elindult a rakétánk, majd 
egy nagy koppanással megállt az ablakkilincs alatt.
A patronos dobozban már fogytán voltak a még „éles” patronok, 
amikor a húgunk pont egy indításnál benyitott a konyhába. Így aztán a 
meglazult dróton önállósította magát a rakétánk: a patron az ablakü-
veg közepében landolt füstölögve, csörömpölve. Azonnal a rakétakilö-
vő bontásába és az üvegdarabok összeszedésébe kezdtünk.
A fehérre festett ablakszárny viseltes lett kissé a tompa becsapódások-
tól. Takarítás közben felkészültünk a szüleinknek előadandó legendá-
val, hogy mitől jött le a festék az ablakról, és miért is tört ki az üveg.
Legrövidebb út az egyenes, így aztán bevallottuk, hogy rakétáztunk. 
Anyánkat a vallomásunk nem nyugtatta meg, hanem még jobban 
felizgatta.
– Legközelebb a házat fogjátok felrobbantani? – kérdezte emelt han-
gon, magából kikelve.
Szabadkoztunk, hogy olyasmit mi soha nem tennénk a lakásban.
Azt azonban nem mondtuk, hogy az udvaron ne próbálkoznánk. 
Öveges professzor kísérletei megmozgatták a fantáziánkat, főként a 
karbidgázzal való kísérletezgetés. Karbid ugyanis nagy mennyiségben 
rendelkezésre állt a szomszéd utcában lévő építkezésen. De ez már egy 
másik történet.
Valahogy a gondviselés mindig fogta a grabancunkat, így nagyobb 
sérülések és károkozás nélkül lassan benőtt a fejünk lágya.

rázkódást
elmenekülnének fényse-
bességgel 
valami felé
ami a buborék-univerzum
külső héján túl 
védelmet nyújt magányos-
ságuk ellen
találkozási pont és pihe-
nőhely
fogadó a fehér törpéhez
aki egykori vörös óriás 
önmaga 
ellen harcolt és győzött
vagy vesztett
attól függ honnan nézi 
és kicsoda
az öreg festő
megpillantja elkészült 
művét
vásznáról legurul a kerék
csupán kifeszített fehérség
ragyog a keretek közt
foglya az összes szín
többé el nem ereszti őket
nem fest egy képet sem
hazafelé ballag a síneken

Nemszeretem szavak

– Képzeld, taliztam a 
Beával!
– Nem mondod… És jó volt?
– Persze. Igazándiból már 
nem is számítottam rá.
– Á, ez jó. Nem semmi. 
Ennyi idő után.
– Hát, ja. Konkrétan jobb, 
mint a katasztrófavédelem.

HAJNALI KÁNON
(Fehérvári töredékes)

Malaclopóval a nyakában
udvarunkon keresztüllábal
nyurga árnyék
lobogó hajjal
kenyérmorzsával verska-
cattal
terhes zsebekkel
tanácstalan
nagy szeme lángol
nincs maradása:
Petőfi Pubban csak neve 
számít

„Honfitárs! ide hogy 
kerültem?
a játékszínbe  várnak 
engem
ha átsegít ezen a kerten
és visszaadja jó pipámat
vélhetném  fura szomszéd-
ságát
Thália újabb mókájának”
………………………………………
bim-bam és kling-klang
hajnali kánon
kongat királyi köveket
………………………………………
Szemben a régi theátromnál
a László nevű VÁRas Zsolt 
vár
feddő szava dörmögő 
zsoltár:
Öregcsont most már darva-
dozzál
vissza a mába!

Hajított kő

Hajított kő az ember.
Kiszámított pályája,
célja van.
Pontos zuhanások 
gyönyörű-gyötrelmes   
űrállomásaival.
Mert szolgálat az ember,
fegyver,
élő szövétnek,
hitté dermedt Szent János 
bogár,
evangélium.

Nem zászlós és nem virslis
menetelés a célig –
Minden bogár bezúgja
a kisajátítható
kegyeletteljes csöndet
Temető majálisa
ez annak aki temet – 
És magunkra húzhatnánk 
élőként az „anyaföldet”
ha lehetne de nem lehet – 
„A gyertyák csonkig égtek”
Hazatérőként sem lesz
hétvégi borospincéd
ha eddig itthon voltál…
Csak vagy itt és csak voltál
megváltott rendszerekben
semmi vagy semmi voltál –
Temetők majálisa
jutott Neked és Nekem
Tenyerünkből mától az
életvonal már test-tárgy
És csak a Teremtő
előtt hajtok térdet -
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Heiter DáviD tamás

Pénteken lesz a Vörösmarty Rádió közönségtalálkozója!

Június 3-án, pénteken a Dodge Gardenbe várják a hallgatókat a Vörösmarty Rádió munkatársai 

Értékes nyereményjátékokkal várja a Vörös-
marty Rádió június harmadikára a hallgatókat 
a Dodge Gardenbe. A tombola fődíja egy 
tablet!

Mint Schéda Zoltán, a rádió vezető-
je és reggeli műsorvezetője mond-
ja, a rádió munkatársai a pénteki 
közönségtalálkozóval szeretnék 
meghálálni a hallgatók hűségét és 
azt a sok pozitív visszajelzést, amit 
az éteren vagy a facebook-oldalon 
keresztül küldenek.
Az érdeklődők kötetlen beszélgetés 
keretében 18 órától személyesen 
ismerkedhetnek meg nemcsak a 
műsorvezetőkkel, de a hírszerkesz-
tőkkel, hírolvasókkal is. A közön-
ségtalálkozón jelen lesznek az állo-
más állandó szakértő vendégei is, 
például Gomba, akitől informatikai 
tanácsokat kérhetnek, Polgár Tibi, 
az autók éteri doktora és Kernya 
Mariann divattanácsadó, stylist is.
Talán nincs olyan ember a megyé-
ben, aki Bokányi Zsolt műsorveze-
tő és előadóművész neve hallatán 
ne perdülne táncra. Most sem 
ússzuk meg az estét egy fergeteges 
rock and roll show nélkül: a Dodge 
Gardenben színpadra lép a Boka és 
a klikk zenekar. Fellépésüket retró 
diszkó követi. 
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Kiss Laci és az igazság ethosza

Százéves a fehérvári repülés

A fotók harmóniát láttatnak

Repülés kicsiben itt, nagyban Fehérváron – már száz éve

vakler lajos

vakler lajos

A mi utcánkban címmel az Öreghegyi Közösségi 
Házban nyílt meg Kiss László régen várt új 
kiállítása. Az alkotó, lapunk fotósa a Kortárs 
Művészeti Fesztivál keretében ezúttal egy ré-
gi-új technikával jelentkezett, a fotóművészet 
kedvelőinek legnagyobb örömére.

Az analóg képalkotás napjainkban 
háttérbe szorult, a digitális térhódí-
tás szelfiőrültjei naponta kismillióan 
kattintgatják a semmit. Azt persze 
nem állítjuk, hogy dagerrotípiákkal 
kellene feltölteni az eszközrend-
szerében kiüresedő fotóművészet 
standjait, az viszont bizonyos, hogy 
a helyes arányok megtalálása sokat 
segítene a sekélyes képlátással 
„megáldott” áltehetségeken. Capa, 
Féner, Szebeni, Keleti útját nyilván 
kevesen járhatják, de amikor rásza-
badultunk Kiss Laci képeire, bizony 
mondom, valami hasonlót éreztünk, 
mint a fenti legendák alkotásai lát-
tán. A mi utcánkban jó volt tűnődni, 
töprengeni, gondolkodni, hatását 
érezni a valaminek. 
Magyarits András sem címzetes 
igazgatóként mondta el köszön-
tőjét, inkább arra világított rá a 
maga sajátos, játékos módján, 
hogy az eltűnőben lévő analóg képi 
világ nyomába eredő fotográfus a 
megdermedt előítéletek dacára – 

Repüléstörténeti kiállítással gazdagodott 
városunk. A Vasvári Pál Általános Iskolában 
megnyílt az a tárlat, amely az idén százeszten-
dős székesfehérvári repülésnek állít emléket.

Kettős ünnepre készül ebben az 
évben Székesfehérvár. Százeszten-
dős jubileumot ünnepel a repülős 
társadalom, míg az Albatrosz Re-
pülőegyesület idén huszonöt éves. 
A centenárium keretében a Vasvári 
Pál Általános Iskolában egy olyan 
tárlat mutatja be a hőskor jeles 
eseményeit, ami 1916-tól követi 
nyomon a repülős eseményeket. 
Vargha Tamás honvédelmi minisz-
terhelyettes megnyitó beszédében 
köszönetet mondott mindazoknak, 
akik segítették a kiállítás létrejöttét: 
„Ez az év a repülésről szól Székesfe-
hérváron. A történet egyedi, hiszen a 
fehérvári repüléstörténet kapcsolódik 
a magyar honvédség huszadik századi 
megalakításához, annak legnemesebb 
hagyományait őrizve.”
Viza Attila önkormányzati kép-
viselőként kiemelten fontosnak 
tartja, hogy a város polgárai ily mó-
don is tisztelegjenek hőseink előtt: 
„Amikor megalakult az emlékbizottság, 
elsődleges célunk volt, hogy a tőlünk 
telhető leghitelesebb anyagot gyűjtsük 
össze, tegyük közkinccsé. Amit ma itt 
láthatunk, az példa arra, miként lehet 
összefogással létrehozni egy olyan 
tárlatot, ami méltán tarthat számot 
érdeklődésre.”
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vagy inkább annak hozadékából 
táplálkozva – újra elhozta nekünk 
az esztétikai élményt. 
Karel Čapek írta: „És ha műved 
belőled származik is, önmagában kell 

kezdődnie és végződnie, formájának 
olyan tökéletesen zártnak kell lennie, 
hogy már semmi másra ne legyen 
benne hely, még a te számodra sem, az 
egyéniséged számára sem, becsvágyad 

számára sem. Semmi számára abból, 
amiben éned kedvét leli. A megalkotott 
műnek nem benned, hanem önmagában 
kell megtalálnia tengelyét.” Kiss Laci 
alkotásai megtalálták tengelyüket.

A tárlaton kiállított tárgyak és 
fotók a sóstói és a börgöndi 
repülőterek helyét és a harcokban 
betöltött szerepét mutatják be 
az első és a második világháború 
eseményeinek tükrében – emelte 
ki Laczkó Gábor, az emlékbizott-

ság elnöke: „Száz éve történt az a 
jeles esemény, hogy a székesfehérvá-
ri honatyák bölcsen úgy döntöttek: a 
város repülőteret létesít. Akkoriban 
ez Székesfehérvár egyik legnagyobb 
fejlesztése volt. Bízom benne, hogy 
az utókor megbecsüli azt a törekvést, 

hogy ily módon is emlékezzünk a 
nagy elődökre.”
Az állandó kiállítás mellett olyan 
előadássorozatok, tárlatok, rendez-
vények kísérik végig a jubileumi 
évet, amelyek közelebb visznek 
bennünket a hősi múlthoz.
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Nem illik bele a képbe

A pogácsák, a szóda, a krigli és az alkalmazott fotográfus – a mindennapok csendélete

lászló-takács krisztina

A FehérVár magazinnál Kiss Lacival dolgoztam először 
együtt. Amikor hét éve ismeretlenül felhívtam, hogy 
leegyeztessük a riport időpontját és helyét, azt mondta, 
hogy terepjáróval érkezik, és egy magas, kopasz, 
kigyúrt alakot várjak. Aztán a Skála parkolójában elém 
toppant a „kislaci”, aki egészen máshogy festett, 
mint ahogy azt tréfából leírta. Az évek alatt sokat 
beszélgettünk, talán össze is barátkoztunk, most pedig 
– a Kortárs Művészeti Fesztiválon nyílt fotókiállítása 
apropóján – megkérdeztem, miért nem illik rá az annak 
idején megjelölt leírás.

Amikor a kiállításodat végignéztem, volt 
néhány ismerős kép, amit már láttam a face-
bookon, mert megosztottad, de ott valahogy 
nem „működtek”. Mintha ezek másfajta 
képek lennének.
Nem is ott van a helyük. Viszont ma a 
facebookon való megmérettetésed hoz-
zátartozik az általános megítélésedhez. 
Nekem ezzel nincsenek jó tapasztalata-
im, mert előfordul, hogy felteszek egy ál-
talam parádésnak tartott képet, de nincs 
nagyon reakció rá. A többség ugyanis a 
cukiságot keresi, ezekben pedig nincsen 
cukiság.
Mit jelent számodra filmre fényképezni? 
Nosztalgiát?
Nekem ez egyfajta technika, egyfajta 
kifejezési eszköz, melyben természetesen 
van annyi nosztalgia, hogy egy analóg 
fényképező exponáló gombját egészen 
más érzés lenyomni, mint a digitálisét. És 
más a lyuk, amin belenézel. Viszont ná-
lam nem társul ehhez az érzethez a szösz, 
a karc, a véletlenszerűség, a hibaizmus.
Tudod, mit akarsz, és azt megcsinálod.
A mai divatnak nem felülve a képeim 
nem a véletlen művei, mert azt gondo-
lom, hogy attól, hogy valamit fekete-fe-
hérben fényképezünk, művészeti értéket 
még nem képviselnek. Maszatolásnak 
hívom azt a folyamatot, amikor vélet-
lenek alakítják a végeredményt. Lejárt 
nyersanyagot használsz, olyan vegyszer-
ben hívod elő a filmet, ami esetleges 
eredményt ad. Ez ma divat, de nem 
értem, hogy miért, hiszen ezt az esetleges 
archaizáló, művészieskedő hatást digitá-
lis effektekkel is bőven létre lehet hozni. 
Szerintem egy alkotó embernek tudnia 
kell, hogy a folyamat végén mire számít-
hat. De persze ez az én nézőpontom...
Harcias típus vagy?
Nagyon is! Mindig megmondom a véle-
ményemet.
Mennyire vagy makacs? Változtatni szoktad 
a már kialakult véleményedet?
Régebben valakiről az első pillanatban 
eldöntöttem, hogy hányas a kabát. Berak-
tam egy fiókba, és onnan nehezen lehe-
tett kikászálódni. Most viszont – talán az 
idő múlása teszi – nem ítélek elsőre, sőt 
másodikra sem. Majd kialakul.
Ez már a bölcsesség?
A korral rakódik ránk valami, és már 
nem is kapkodunk annyira.
Pont egy olyan életkorban vagy…
Veszélyes kor! Előjönnek a hibák. Tudod, 
lejárt film vagyok én is!
Inkább arra gondoltam, hogy határvonalon 
mozogsz: még van mit mutatnod, de már 
lehet tőled tanulni, vagyis néhány év múlva 
nagy öreg leszel. Van a szakmában is kapuzá-
rási pánik?
Bizony, az ember ilyenkor elgondolkodik, 
hogy még nem csináltam semmit! De 
tudod, mi hiányzik? A közeg, ahol meg 
tudják nézni a csinálmányaidat.
Kiállítás?
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Az jó, bár ezeket a kiállításokat kissé 
elszeparáltnak érzem, nem vesznek részt 
igazán a város vérkeringésében. Az utcai 
gerillakiállításokat nagyon bírom, de 
ahhoz komoly szponzoráció kellene.
A Kortárs Művészeti Fesztivál keretében 
az Öreghegyi Művelődési Házban kiállított 
képeid hogyan készültek?
Az a helyzet, hogy elképesztő mennyi-
ségű képet gyártottam az elmúlt harminc 
évben: millió ember, millió esemény, 
kilométernyi film, aztán giga tárhelyek a 
gépen. Egy idő után már nem olyan lel-

kesedéssel nyomod meg a gombot, mint 
annak idején. Onnantól kezdve, hogy 
átállítod az élvezetet praxisra, elveszik a 
varázsa, és szembesülsz vele, hogy nem 
lehet letermelni minden nap a csodát. 
Ezért kell valami, ami miatt újra szívesen 
kinézel a lyukon. Volt egy duma annak 
idején a Nikon FM-2-es katalógusában: 
„Felelősséget érzünk a fotográfusok 
lelkesedéséért.” Az idő tájt parádés 
eszközöket gyártott a Nikon. Ez a nyolc-
vanas évek közepén volt, de akkor csak 
csorgott a nyálam egy ilyen gép után, 
ebben a kelet-európai szegletben az én 
pénzügyi állásom szerint szinte lehetet-
len volt megszerezni. Ezt a nyálcsorgást 
a kétezres években aztán valahogy föltö-
röltem: szépen lassan kialakult egy egész 
kollekció, hiszen ma ez már nem számít 
nagy értéknek. Viszont amikor kézbe 
veszed ezeket a tárgyakat és lenyomod 
a gombot, az ugyanaz, mint régen. Csak 
eltelt közben húsz év, és az emberre ra-
kódott olyan tapasztalat, olyan technikai 
tudás, hogy ezeket az eszközöket képes 
úgy használni, mint ahogy húsz évvel 
ezelőtt kellett volna. Már az első alkalom-
mal, amikor befűztem a filmet, katarzis 
ért. Ezzel valahogy visszataláltam ebbe a 
jóízű „reszelgetésbe”. Igaz, az így készült 
képek nem illenek bele abba a világba, 
amit ma várnak az emberek, mert ma 
valahogy mindenki fejébe bele van építve 
egyfajta filter: ha a kép fekete-fehér, ak-
kor az komor, sötét, ha leégett fa is van, 
akkor az már maga a depresszió, pedig 
ez nem igaz. Valamelyik fotónál több órát 
csúsztam-másztam, hogy meglegyen az a 
képi harmónia, ami egy másfajta érzetet 
tud közvetíteni. A harmónia és a rend 
a lényeg mindegyikben, én ezt látom 
bennük.
Milyen volt az első fényképezőgéped?

Egy Etűd volt, kilencvenkilenc forintért 
vettem a Zánkai Úttörőtáborban.
Bodajki gyerek vagy?
Ott nőttem fel, de kisfelnőtt koromtól 
nem ott lakom.
Otthon mit szóltak, hogy fotográfus leszel?
Nem tudták. Fehérváron tanultam a 
Jákyban, aztán Győrbe jártam főiskolára, 
és később földmérőként dolgoztam is a 
szakmában. Utána jött a váltás. A fotózás 
addig is megvolt, de hivatássá később lett.
Akkor már az Etűd is be volt fogva a móká-
ba?

Nem, az a dolgok eleje volt. Kudarc 
kudarc hátán... Amíg élek, nem felejtem 
el, hogy öreganyámnak elcsórtam a 
piros lábasait, és a szobában, amit nem 
használtak, berendeztem egy fotólabort. 
Ott próbáltam előhívni az első fotókat, 
de oxidos volt az első lábos, úgyhogy 
nem működött a vegyszer. Küzdöttem 
rendesen!
Kitől tanultál?
Könyvtárból kölcsönöztem könyveket, 
mindent magamtól kellett megtanul-
nom. Vidéken azt nem nagyon értették, 
hogy valaki ilyen hivatást válasszon. Az 
orosztanáromnak volt a mondása: hülyék 
szakmunkásba, lányok gimnáziumba, 
fiúk szakközépbe. El volt döntve a jövőd: 
aki jó tanuló volt, abból mérnököt vagy 
orvost akartak a szülei. Amikor a földmé-
rést fotóra váltottam, anyám el sem merte 
mondani az ismerőseinknek, mert ez „a 
mi utcánkban” értelmezhetetlen volt. Ez 
egy első generációs probléma: szeretnél 
valamit, de a közeg elutasító.
Mi volt az a pillanat, amikor úgy érezted, 
váltanod kell?
A Levi’s-nek volt egy reklámfotó-pályá-
zata, amin indultunk egy kis csoporttal, 
és megosztott első helyezést értünk 
el. Nekünk kellett kitalálni a témát, és 
megvalósítani. Ez adott egy lendületet. 
Otthagytam a földmérést – ahol egyéb-
ként nagyon jól éreztem magam, mert jó 
volt a közösség – és elkezdtem keresni 
az utamat fotósként. Voltam postás is, és 
még sok minden, miközben folyamato-
san foglalkoztam fotográfiával. A nagy 
áttörés akkor jött, amikor a Sajtóház ár-
verésén hozzájutottam egy Sinar Norma 
típusú kamerához. Vettem hozzá néhány 
kiegészítőt, és elkezdtem azt, amit ma 
alkalmazott fotográfiának hívunk: tárgya-
kat, embereket fényképeztem, divatfotó-

kat, katalógusképeket készítettem.
Hogy jött az újság, a Fehérvár Médiacent-
rum?
Időnként váltani kell. Az is benne van 
ebben a váltásban, hogy beleuntam a 
lányok–divat–portfólió hármasba, mert 
kamunak érzem az egészet: legyártasz 
egy olyan képi világot, amiről tudod, 
hogy nem létezik, mert a szem sohasem 
lát így. Úgy éreztem, hogy szakmányban 
hazudok, és az embereknek ez tetszik. 
A riportfotózás mindig is vonzott, volt 
egy időszakom, amikor elhatároztam, 
hogy megcsinálom Fehérváron az összes 
kukázónak és hajléktalannak a portréját. 
El is kezdtem, de aztán egy idő után 
abbahagytam, mert rájöttem, hogy nincs 
közeg, ahol ezt be lehetne mutatni. Az a 
kérdés is felmerült bennem, hogy kinek 
csinálom? Aztán jött az újság, ahol való-
ságos dolgokat fényképezek, és az sem 
utolsó szempont, hogy van valamiféle 
társaság körülöttem. Gondold el: tizen-
öt-húsz évig magányosan dolgoztam.
Van-e még benned útkeresés?
Ha a kiállított képekre gondolsz, akkor 
nincs. Azt az utat már megtaláltam. Az 
egy konkrét vélemény feketén-fehéren.

HaGymásy anDrás

A dohogó bohém

Közel húsz éve áll az aktuális névjegykártyá-
mon, hogy ilyen-olyan igazgató, de igazából 
igazgatni – a gatyakorcomon túl – csak úgy 
hét éve kezdtem. Azóta kell néhány, aztán 
egyre több, ma már közel hatvan emberért 
felelősséget vállalnom. Érdekes szakma ez, 
mert miközben van, ki féli a nevem, más 
ajtót nyit előttem – mindkettőt szükségtele-
nül – az igazi félelem bennem van. Én félek 
igazán, kezdve onnan, hogy ne süljön bele a 
műsorvezető a szövegébe, hogy ne kérdezzen 
hülyeséget a riporter, hogy ne dőljön el a há-
nyavetett kamera, hogy ne maradjon ordas 
helyesírási hiba a cikkben, egészen odáig, 
hogy decemberre maradjon egy kis pulyka-
pénz, hogy ne értsék félre a képaláírást a 
mindent félreérteni akarók, hogy elinduljon 
a fagyban a húszéves Citroën, hogy ne kezd-
jék el megfúrni a sekélyes lelkek már az első 
napon az új kollégát. Egy egészen apró domb 
tetején is meg lehet szédülni, és ahhoz, hogy 
ne essek le és törjem össze magam naponta, 
kétféle ember segítségére van szükségem: a jó 
kedélyű emberére és az igaz emberére.
Szerencsém van: javarészt ilyen emberek-
kel vagyok körülvéve. A szerkesztőség fo-
lyosóján a csengő kacaj mindig elnyomja 
a morgást. A jó szándék mindig legyőzi az 
ármányt. Az igaz szó mindig fényt vet a ha-
zugra. És a legkomorabb napon is jön vala-
ki a mi utcánkba, akinek a fénye oszlatja a 
homályt. 
Kiss Laci ilyen ember. Jó kedélyű és igaz. Pe-
dig mindig dohog, mint egy gőzhajó. Mindig 
jelzi: vigyázz, ott lapul az ármány! Ez nem 
működik! Az van elszúrva! Amaz meg nem 
jó semmire! Mégis, amikor feltűnik a folyo-
són, hátán a mázsás felszereléssel, a párizsi 
bohémek és a szomszédos hajléktalanszálló 
világát egyaránt megidéző stílusával szeré-
nyen elfedve homályoszlató fényét, a szó 
nélkül viselt mindennapi robottal elfedve há-
borgó művészi lelkét, mindig megnyugszom: 
vannak még igazán jó emberek a világon!
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„A titkok közül a legnagyobb az Isten!”

A nagy dolgok csendben történnek
A belváros megtelt a körmenet résztvevőivel

Pünkösdi virágálom után úrnapi virágeső

Magával ragadó élmény rábukkanni az igazi emberségre!

Vasárnap Székesfehérvár közös úrnapi szentmi-
séjét mutatta be Spányi Antal megyés püspök 
a székesegyházban, majd a Krisztus titokzatos 
testének és vérének tiszteletére tartott szent-
mise után körmenetet tartottak a belvárosban. 
Az Oltáriszentség úrnapi körbehordozásának a 
néphagyomány a gonoszt, a betegségeket és a 
természeti csapást elűző erőt tulajdonít.

„Először ugi-bugi, aztán meg forgás…” – 
hallom az öreg, barna kapun kívül, a Szent Imre 
Általános Iskola és Óvoda épülete előtt állva. Ez 
miért lenne érdekes?! – legyinthetnénk, hiszen 
egy óvodából szüremkedjen ki az énekszó, ez 
a normális. Azonban mindez péntek este nyolc 
óra körül történt.

Erre az estére ugyanis pizsamapar-
tit szerveztek az iskolába készülő 
nagycsoportos óvodásoknak az 
óvoda nevelői. Párnacsatával, 
kincskereséssel, palacsintával, sok 
játékkal, s ami a legjobb, éjszakai 
bent alvással. Az esemény plakát-
ját látva már forradalmi ötletnek 
gondoltam mindezt, az iskolába ké-
szülő fiammal a programra indulva 
pedig meg is győződtem erről. 
A kapun belépve előbb a kacagó 
gondnok urat pillantom meg. De 
jó, hogy ő is itt van! Majd látom 
a tábortűz mellett táncoló dadu-
sokat, és sorra az óvónőket. Tűz 
körül énekelnek, nevetnek és 
játszanak – együtt a gyerekekkel. 
„Először ugi-bugi, aztán meg forgás…” 
– s már bent is vagyok. Zsuzsa óvónő 
karon ragad, hogy „tapsolj egyet, 
pajtás!”
Izgalmas és magával ragadó 
élmény volt rábukkanni erre az 
igazi emberségre. Kicsit átrágva 
a dolgot, arra jutottam, hogy a 
szívből fakadó tettek lényegéből 
következik, hogy csendben zajla-
nak. Ez a védjegyük, s épp ez az, 
ami kalanddá teszi felfedezésüket. 
S valóban, a kincset meglelő kalóz 
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Az úrnapja, latinul Festum Eucha-
ristiae, Solemnitas Corpus Domini 
katolikus főünnep az eucharisztia 
tiszteletére. Teljes nevén Az Úr tes-
tének és vérének ünnepe. Magyar-
országon és több más országban a 
húsvéti időszakot lezáró pünkösd-
vasárnap után két héttel tartják. 
Jellemzően körmenet kapcsolódik 
hozzá. Az úrnapját kötelező ünnep-

pé 1264-ben IV. Orbán pápa tette 
Lüttichi Szent Julianna látomásá-
nak hatására. 
Székesfehérvár úrnapi körme-
netében a főpásztor ünnepélyes 
menetben körülhordozta az Oltá-
riszentséget a belvárosban, ahol 
négy oltárt állítottak fel a körmenet 
útvonala mentén. A virágdíszekkel 
kirakott ideiglenes oltároknál rövid 
szertartást végeztek evangélium 
olvasással, énekléssel és áldással. 
Az úrnapi szentmisén mondott 
szentbeszédében Spányi Antal 
megemlékezett a napokban fel-
röppent hírről, mely szerint eddig 
ismeretlen erőt találtak a Magyar 
Tudományos Akadémia Atom-
magkutató Intézetének fizikusai, 
akik a természet ötödik alapvető 
kölcsönhatását fedezték fel: „Ez az 
eredmény is elárulja, milyen keveset 
tudunk a világról. A titkok között is 
azonban a legnagyobb, legmélyebb 
titok az ember, és fölfoghatatlanul 
nagy titok és ajándék az Isten. Sok 
mindent tudhatunk, megfogalmaz-
hatunk róla, mégis érezni kell, hogy 
tudásunk milyen töredékes. Tudta ezt 
jól Krisztus, aki azért öltötte magára az 
emberi természetet, hogy minket minél 
több tudással gazdagítson, minél több 
ismeret birtokába juttasson.” 
Úrnapja eredetileg a Szenthárom-
ság vasárnapja utáni csütörtök volt, 

sok helyen ma is akkor ünneplik. 
Ausztriában, Németország és Svájc 
bizonyos részein, Horvátországban, 
Lengyelországban, Spanyolország-
ban és Portugáliában munkaszüneti 
nap. Az Oltáriszentség úrnapi kör-
behordozásának a néphagyomány a 
gonoszt, a betegségeket és a termé-
szeti csapást elűző erőt tulajdonít.

örömével ütöttem a magasba és 
kurjantottam. Megvan, megtalál-
tam, kincseket találtam!
Ez nem promóciós anyag. Nem 
reklámnak szánom. Megerősítés-

nek és lelkesítésnek. Létezik érdek 
nélküliség, önzetlen, „harapható” 
szeretet. Ez megér pár sort. Mi, ha 
ez nem?! A fiam sokat kapott, és 
én is. S még ki sem kellett érde-

melnünk. Olyan felszabadító érzés 
ez – méltóságot ad! Szeretetet és 
emberi méltóságot. S ebben lenni 
nagyon jó!

Tomi apukája
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„A kapát meg a kaszát senki nem veszi ki a kezünkbű!”
A felsővárosi svábok története – 3. rész

Juci néni kisgyerekként élte át a bombatámadásokat

Az asszonyok csoportokban jártak haza az állatokat etetni

A népviseletet sokan tejeskannákba rejtették és elásták

kurucz tünde

A felsővárosi svábokat és leszármazottaikat a nagy 
gazdasági válság, a két világháború és a kommu-
nizmus ugyan megnyomorította, de lelkileg még a 
legnagyobb bajban sem törtek meg. Sorozatunkban 
az 1800-as évek közepétől egészen a huszadik század 
közepéig mutatjuk be ezt a különleges, kívülálló 
szemek elől zárt világot.

A harmincas évek után ismét fekete 
fellegek gyülekeztek Fehérvár, ezzel 
együtt Felsőváros felett. Sükösd Gézá-
né Schuller Erzsébet, Erzsike néni, a 
Felsőváros jussa című kötet szerzője 
elmondta, hogy a katonai behívók már 
1940-től kezdve érkeztek.
1944 októberében a nyilasok elvitték 
a németellenes közéleti személye-
ket, köztük Bilkei Ferenc felsővárosi 
plébánost, amit a városrész lakói nem 
néztek tétlenül. Egy emberként kiálltak 
mellette, sőt a megfelelő helyeken 
közbenjártak érte, így a papot végül 
elengedték.

Lövészárok a házban

A megpróbáltatások fokozódtak: 1944 
decemberétől gyakorlatilag fél évre 
Fehérvárt hadműveleti területnek 
nyilvánították. Felsővárost gyakorlatilag 
teljesen kiürítették.
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A tehénszellem

Volt olyan felsővárosi, aki a tehenét 
a szobában, a hármas szekrényben búj-
tatta el. Rakott elé egy jó adag szénát, 
hogy a jószág ne pusztuljon éhen. 
Amikor a katonák bejöttek a házba, 
szegény jószág hirtelen elbőgte magát. 
Erre az oroszok jajveszékelve futottak 
ki, mert azt hitték, szellemet láttak.

„A katonák a házunk kellős közepén ásták 
a lövészárkot. A falakba lyukakat fúrtak, 
és onnan lőtték az ellenséget. Minket – az 
édesanyámat, a testvéremet és engem a 
nagyanyámmal, a nagynénémmel és az 
unokatestvéreimmel együtt – a Rác utcába 
telepítettek ki. Egy szobában laktunk heten, 
de legalább biztonságban voltunk. Viszont 
a teheneket, lovakat, tyúkokat, amiket nem 

hajtottak el vagy nem ettek meg a katonák, 
nem hozhattuk magunkkal, így bizonyos 
időközönként haza kellett menni megetetni 
őket.” – mondta Juhász Sándorné, a felső-
városiaknak csak Juci néni, majd néhány 
másodpercre elhallgatott. Aztán egy nagy 
sóhajtás után folytatta a történetet.

A Jóisten megsegít

„Egy alkalommal, amikor az édesanyám, a 
nagyanyám, a nagynéném és mi, gyere-
kek hazamentünk etetni, meghallottuk 
a szirénát. Arra már nem volt idő, hogy 
elérjük a bíróság vagy a felsővárosi iskola 
pincéjét, ezért a kert felé szaladtunk, ahová 
édesapám, mielőtt bevonult, végszükség 
esetére bunkert ásott nekünk. A szomszéd-
ban becsapódott egy akna. Az egyik repesz 
édesanyám jobb karjába fúródott. De ez 
volt a szerencse! Hiszen én kisgyerekként 
a bal karján ültem. Anyám összeesett, a 
nagymamám és a nagynéném drótokkal, 
rongyokkal próbálták elállítani a vérzést 
több-kevesebb sikerrel. Tudták, ha nem 
viszik azonnal orvoshoz, ott hal meg a 
karjaik között.”
A nagynéninek támadt egy bátor és 
veszélyes ötlete: Juci néni anyját rátette 
a tragacsra, és a fejébe vette, hogy a 
robbanó aknák, a lövések ellenére is 
valahogy eltolja a ciszter gimnázium 
pincéjében működő hadikórházba. A 

nagymama és két lánya, akik akkor 
már nagyobbacskák voltak, könyörög-
tek: ne menjen, mert akkor mindketten 
odavesznek. A nagynéni azonban hajt-
hatatlan maradt. Azt felelte nekik: ne 
aggódjanak, a Jóisten megsegíti őket! 
Igaza lett, csodával határos módon 
elérték a kórházat.
A hadikórházban Juci néni anyukáját 
a lehetőségekhez képest ellátták. A 
sebesült kezén azonban pár nap múlva 
megjelentek a „hullafoltok.”
„Anyukám észrevette, hogy baj van. 
Könyörgött az ott lévő belgyógyásznak, a 
Sulyok doktor úrnak, hogy vágja le a kezét, 
mert a férje a háborúban van valahol, 
őt pedig két kisgyerek várja otthon. Egy 
kézzel még tovább tud élni. Az orvos végül 
megtette, így megmentette az életét.”

Ruha a kannában

A bombázások és az azt követő tűz 
után Felsőváros romokban hevert. Ami 
megmaradt érték, azt az orosz katonák 
vitték.
„Akkoriban a népviselet nagyon sokba ke-
rült, értéknek számított, ezért az oroszok 
keresték őket. A felsővárosiak nagyon 
okosan a legszebb darabokat, az iratokat, 
a képeket és a számukra fontos emlékeket 

nagy tejeskannákba, ládákba dugták, és 
elásták az udvaron. Volt, hogy a katonák a 
halottat kivették a koporsóból és levetkőz-
tették. De a csizmák sem voltak biztonság-
ban! Ha valaki jobb lábbelit viselt, mint 
ők, akkor abban a minutumban lehúzták 
a lábáról, és cserébe odadobták neki az 
elhasznált bakancsukat.” – mondta Er-
zsike néni, de aztán hozzátette, hogy a 
felsővárosiakat még a II. világháború 
sem törte meg, mert azt gondolták: 
„Ha tudunk dógozni, a kapát meg a kaszát 
senki nem veszi ki a kezünkbű!”
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Szelfikiállítás és kertművészeti napok
Programok június 3-tól 12-ig

sZaBó Petra

Június 3.

„Három nap alatt a Föld körül a 
húszéves Fehérvár Travellel”
15.30, belváros
A Fehérvár Travel Utazási Iroda 
nagyszabású, fesztiválhangulatú 
rendezvénysorozattal ünnepli 
meg fennállásának huszadik 
évfordulóját. A háromnapos 
rendezvényen fellépő zenekarok 
ízelítőt adnak a különböző kon-
tinensek népeinek zenéiből. Ezt 
kiegészíti még didgeridoobemu-
tató, afrikai karneváli felvonulás, 
tánc- és dobshow, latin-amerikai 
karneváli show és vuduparti. A 
különböző országok gasztronó-
miai specialitásaiból is válo-
gathatnak az érdeklődők, és a 
gyerekek sem unatkoznak majd: 
őket interaktív játszóházak vár-
ják a világ népeinek játékaival, 
meséivel, kézműves foglalkozá-
sokkal, tánctanítással.

12. Európai Dísznövény- és Kert-
művészeti Napok
17 óra, Fehérvárcsurgó, Károlyi 
kastélypark
Az ország egyik legszebb, újonnan 
restaurált parkjában, a fehérvár-
csurgói Károlyi kastélyparkban 
június 3. és 5. között tizenkette-
dik alkalommal rendezik meg az 
Európai Dísznövény- és Kertmű-
vészeti Napok kiállítást és vásárt. 
A népszerű botanikai séták és 
gyermekprogramok sem maradnak 
el. Ingyenes buszjáratok lesznek 
a fehérvári vasútállomás, Mór és 
a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély 
között.

Élőben Veletek! A Vörösmarty 
Rádió közönségtalálkozója
18 óra, Dodge Garden Grill and 
Fun
Fergeteges parti a rádió munka-
társaival. Beszélgetések, aján-
dékok, Boka és a klikk-koncert. 
Bővebb információ lapunk 9. 
oldalán!

ef. Zámbó Happy Dead Band-kon-
cert
18 óra, Pelikán udvar
Eklektikus könnyűzene, dzsessz, 
szving, rhythm and blues, rock and 
roll és még sok egyéb keveréke a 
Pelikán udvarban.

Gyereksarok
Zengő bölcső
Június 6. 9.30, Köfém Művelő-
dési Ház
Ének-zenei foglalkozás három 
hónapos kortól hároméves ko-
rig. A foglalkozás legfontosabb 
célja az anya-gyermek kap-
csolat ápolása, harmonizálása 
zene, rezgés, közös éneklés, 
ritmus, hangszerjáték segítsé-
gével.

Múzeumi szakkör apró muzeo-
lógusoknak
Június 7. 17 óra, Székesfehérvá-
ri Egyházmegyei Múzeum
A tematikusan felépített 
szakköri alkalmakon az adott 
hónap szentjeinek valamint 
a hozzájuk tartozó attribútu-
moknak, ereklyéknek, híres 
ábrázolásoknak bemutatására 
kerül sor. Játék, kézműveske-
dés, múzeumi kutakodás, jó 
hangulat várja a lurkókat. 6-12 
éves gyerekek részére.

Dzsesszjátszótér
Június 8. 11 óra, Szent István 
Király Múzeum
Dés András, ifj. Tóth István és 
Fenyvesi Márton foglalkozása 
gyerekeknek.

Nyárköszöntő Ringató
Június 11. 10 óra, Öreghegyi 
Közösségi Ház
Foglalkozások kisgyermekes 
családok részére.

Kippkopp és a nyári hónapok
Június 11. 17 óra, Civil Köz-
pont
Kippkopp és Tipptopp hétköz-
napjairól készült vidám mese.

Kabalafigura-ötletpályázat a 
Koronás Parkban!
A kabalafigura megálmo-
dásához öt és tizenhat év 
közötti fiatalok pályamun-
káit várják. Nevezni lehet 
egyénileg és osztályoknak, 
csoportoknak is. Festékkel, 
zsírkrétával vagy színes 
ceruzával A/4-es rajzlapra 
készült munkákkal lehet pá-
lyázni június 10-ig. A bírálati 
szempontok között elsődle-
ges az ötlet és a kreativitás, a 
rajzok művészi kidolgozása 
nem elvárás.
Az elkészült rajzokat az 
info@koronaspark.hu e-ma-
il-címre vagy postai úton 
várják a Koronás Parkba 
(8000 Székesfehérvár, Liget 
sor). Mindkettőre kerüljön 
rá: Koronás Park kabalafigu-
ra-pályázat. A pályázathoz 
feltétlenül mellékelni kell: 
név, életkor, cím, telefon-
szám, e-mail-cím, a kabala 
neve. A beérkezett munká-
kat nyolc főből álló zsűri bí-
rálja el. Az elbírálásnál mér-
legelik az ötlet egyediségét, 
további felhasználhatóságát 
valamint azt, hogy mennyire 
adja vissza a Koronás Park 
hangulatát. Egy pályázó 
maximum két rajzzal vehet 
részt a versenyen.

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

A SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és 
Hőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

munkatársat keres

LAKATOS
munkakörbe 

Elvárások:

• lakatos/szerkezetlakatos szakmunkás végzettség
• hegesztésben jártasság
• érvényes erkölcsi bizonyítvány
• munkájára igényes hozzáállás
• együttműködési képesség

Előny:

• B kategóriás jogosítvány
• tűzvédelmi szakvizsga

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2016. június 8-ig!

Ünnepi könyvhét

A rendezvénysorozaton a láto-
gatók érdekes beszélgetéseken, 
bemutatókon és író-olvasó 
találkozón vehetnek részt. Az 
irodalmi élet neves képviselőinek 
felsorakoztatásán túl koncer-
tekkel, színházi produkciókkal, 
interaktív gyermekműsorokkal 
várják az érdeklődőket. 2016-ban 
a programok középpontjában a 
mese, az illusztráció, az illusztrá-
tori tevékenység áll.

Kozmikus színrombolás
18 óra, Pelikán udvar
Szabadtéri festmény- és fotótárlat.

Nyárnyitó folkest
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenél a Tilinkó zenekar.

W.H. – Shakespeare’s Sonnets & 
Songs
20 óra, Pelikán Kamaraszínház
A négyszáz éves Shakes-
peare-szonettekhez nyúlt vissza a 
találóan W.H.-nak elnevezett for-
máció, s az örökbecsű költeménye-
ket a mai kor zenéjével párosítja.

Június 4.
Hol a zene? – Ujházi János előadása
15.30, Városi Képtár–Deák-gyűjte-
mény
Ujházi János zenetörténész vetítés-
sel egybekötött előadása.

Trianoni megemlékezés
17 óra, Országzászló tér
A Magyarok Világszövetsége és a 
Fejér Szövetség Trianon tart meg-
emlékezést.

Sławomir Mrożek: Nyílt tengeren
19 óra, Pelikán Kamaraszínház
A Szabad Színház előadása.

Június 5.
Nyílt nap a Fehérvári Állatotthonban
11 óra, HEROSZ Székesfehérvári 
Állatotthon

Megadance – húszéves jubileumi 
gálaműsor
18 óra, Vörösmarty Színház

Június 6.
Nagybányától Picassóig
17 óra, Vörösmarty Társaság, Vö-
rösmarty terem
Szakolczay Lajos Nagybányától 
Picassóig – válogatott művészeti 
írások és Szakolczay levelesládája 
című könyveinek bemutatója. A 
szerzővel beszélget: Arató Antal ny. 
könyvtárigazgató.

A Seuso-kincsek rejtélye II.
20 óra, Szent István Király Múze-
um, Díszudvar
Szabadtéri filmvetítés.

Június 7.
Disputa az Öreghegyi Közösségi 
Házban
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A vendég ezúttal Horváth Ferenc 
volt válogatott labdarúgó, a Video-
ton korábbi vezetőedzője. Beszélge-
tőpartnere Bobory Zoltán.
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A Vörösmarty Színház műsora

A Barátság mozi műsora
Sportprogramok

Száll a kakukk fészkére
Június 3. 17 óra, június 7. 19 óra, 
Nagyszínház

Balfácánt vacsorára!
Június 4. 19 óra, Nagyszínház

János vitéz
Június 7. és 8. 15 óra, Pelikán 
Kamaraszínház

Szutyok
Június 8. 19 óra, Kozák András 
Stúdió

Movein Mission: Breathe!
Június 5. 19 óra, Kozák And-
rás Stúdió
A Duda Éva Társulat táncelőa-
dása.

Mozdulatlen legendák
Június 11. 19 óra, Vörösmarty 
Színház
Az idei színházi évadban utol-
jára kerül bemutatásra az Alba 
Regia Táncegyüttes legújabb 
produkciója. Székesfehérvár 
„ikonszerű” szobrain keresztül 
idézi meg a magyar történelem 
jeles korszakait a táncművészet 
és társművészetei (irodalom, 
képzőművészet, zeneművészet) 
segítségével.

„Csak aki olyan fiatal”
Június 9. 19 óra, Vörösmarty 
Színház – kávézó
Irodalmi est a Vörösmarty 
Színház művészeinek közre-
működésével Bella István költő 
születésének 75. évfordulója 
alkalmából.

Alice Tükörországban
június 4. 18 óra, június 9. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai fan-
tasztikus film.

Máris hiányzol
Június 4. 20 óra, június 6. 18 óra
Magyarul beszélő angol romanti-
kus film.

Haifai kikötő
Június 3. 18 óra, június 6. 20 óra, 
június 9. 18 óra
Feliratos izraeli dráma.

Janis – A Janis Joplin-sztori
Június 3. 20 óra, június 11. 16 óra
Feliratos amerikai dokumen-
tumfilm.

Angry birds
Június 4. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai-finn 
családi animációs film.

Tiszta szívvel
Június 7. 19 óra, június 11. 18 óra
Magyar akció-vígjáték.

Csodálatos Boccaccio
Június 10. 18 óra
Feliratos olasz-francia vígjáték.

Szemfényvesztők 2.
Június 10. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai 
akciófilm.További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Hídmérlegelés,
bérmérés 60 tonnás 

hitelesített 
hídmérleggel.

Elérhetőség:
+36 (22) 538-208

+36 (20) 777-26-80
AREX FM Ingatlanhasznosító Kft.

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 98-114.
(volt ARÉV telephely)

17. Jam-Bory-Vár
Június 11. 16 óra Bory-vár
16 óra: Spirotic retextil mandala workshop
16.30: Kucok játszókert
18 óra: Megnyitó
18.10: GEO-koncert
19 óra: Blablabaal maszkok – kiállításmegnyitó
19.30: Sunrise Circus-koncert
20.20: Blablabaal
20.50: Both Miklós és zenésztársai koncertje
22 óra: Molnár Hajnalka és a PirKompánia: Tűzkerék tűztánc- és zsonglőregyesület 
és vendégeik
Ezen kívül különféle kézműves foglalkozásokkal és látványos programokkal várják az 
érdeklődőket.

Hétvezér est
19 óra, Országzászló tér
Máté Ferenc: Festett kazetták 
művészete – mentsük meg a Kár-
pát-medence féltett kincseit! című 
előadása.

Június 8.
Rejtőző kavicsok
13.30, Aranybulla Könyvtár Alapít-
vány olvasóterme
L. I. Lázár (Kolozsi Ildikó) Rejtőző 
kavicsok című könyvének bemuta-
tója a 87. Ünnepi könyvhét alkal-
mából.

Félvilág
18 óra, Cinema City Alba, 10-es 
terem
Szász Attila: Félvilág. Filmvetítés és 
közönségtalálkozó.

Dés András Trió
19.30, Pelikán Udvar

Dzsessz minden mennyiségben. 
Esőhelyszín: Pelikán Kamaraszín-
ház.

Fehéredő múlt – Burján Zsigmond 
történelmi filmtrilógiája
20 óra, Szent István Király Múze-
um, Díszudvar
Szabadtéri filmvetítés. Június 8-án: I. 
A kereszttől a félholdig. 9-én: II. Uram, 
maradj velem! 10-én: III. Áttörő fény.

Június 9.
Szelfikiállítás
17 óra, A Szabadművelődés Háza
Tóth Tamás Sándor: Szelfi ván-
dor-fotókiállítás.

Vasvári Tamás zongoraművész 
koncertje
18 óra, Hermann László Zenemű-
vészeti Szakközépiskola nagyter-
me
A hangversenyen többek között Lige-

ti, Kurtág, John Cage, Steve Reich és 
Orbán György művei csendülnek fel.

Pólókiállítás
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Balázs Kata művészettörténész és 
Szabó Eszter Ágnes képzőművész 
által rendezett kiállítás. A tárlatot 
megnyitja: Készmann József művé-
szettörténész.

Vadvirág
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Az Ébrenálmodók Rituális Színház 
műsora.

Június 10.
Egy reggel futni kezdek – könyvbe-
mutató
15.30, Study Könyvesbolt sátra
Vécsei Rita Andrea költővel 
Hegedűs Ágota beszélget a Study 
Könyvesbolt sátrában az Ünnepi 
könyvhét alkalmából.

Június 11.
Krealba vásár – végre itt a nyár!
10 óra, Múzeum Cafe
Vásár, társas összejövetel, ahol 
egyedibb, kicsit „dizájnosabb” 
termékek kerülnek eladásra. 
Trendfigyelő, trendkövető árusok 
portékái között válogathatnak az 
érdeklődők.

Színkavalkád – évadzáró kerti parti
16 óra, Palotavárosi tavak
Szalonnasütés, röplabda, tollas, 
társasjáték, színháború, színkvíz és 
sok más színes program.

7. Shanza Orientális Táncgála
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Janus Márta Shanza és tanítvá-
nyai önálló orientális táncestje. 
A hastánc, mint művészet tárul 
a néző elé különböző stílusok-
ban.

Kosárlabda

TLI-Alba Fehérvár – Szolnoki 
Olaj KK
Június 4. 15.15, Alba Regia 
Sportcsarnok

Amerikai futball
Fehérvár Enthroners – Győr 
Sharks 2
Június 5. 15 óra, MÁV-pálya
Utolsó alapszakasz-mérkőzés.

5. TESZ futóverseny
17 óra, Panorama Offices
„Tiszta, Egészséges Székesfe-
hérvárért” futóverseny (TESZ) 
a környezetvédelem világnap-
ján.

Gerinctorna
Június 7. 17 óra, Köfém Művelő-
dési Ház
Kiscsoportos preventív gerinctré-
ning gyógytornász segítségével.

V. Aquafitness nyílt nap
Június 12. 14 óra, Csitáry G. Emil 
Uszoda
Remek családi program a sport 
és a vidám egészségmegőrzés 
jegyében.
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lászló-takács krisztina

Virágálom és a rózsás valóság

Morcos házigazda helyett Csukly Zsoltot találtuk otthon

Látkép a háztetőről

Virágeső fényes nappal

Az udvari klematiszt a szitakötők is szeretik

Kéretlenül bekopogni egy ismeretlenhez majd-
nem olyan izgalommal jár, mint virágot lopni 
idegen ház elől. Olyan érzés, mintha a hetvenes 
évek Amerikájában az ember porszívóügynök-
ként járná a kertvárost. A különbség csak annyi, 
hogy nem eladni, hanem kapni szerettem volna 
– jelen esetben – egy történetet. Ugyanis nincs 
olyan fehérvári, aki ne ismerné a belvárosi 
rózsás házat, azt viszont kevesen tudják, kik 
laknak benne. Ezért csöngettem be.

Kora délután van, a Lakatos utcai 
ház falán kúszó rózsák isszák a nap 
melegét, vastag törzsük az utcakő-
ből „kiharapott” részen mélyen 
gyökerezik a föld alatt. A kapu-
csengőn Csukly Zsolt neve áll, s 
amint megnyomom, nyílik a veretes 
nagykapu: mosolygós szemű hat-
vanas férfi tessékel bennünket be, 
szabadkozásomra vízzel kínál, két 
perc múlva pedig már a belső udvar 
növényeit mutatja.

Aki a virágot szereti…

A kapu mögött kicsi, négyszögletű 
udvarba lépünk, innen nyílnak a 
ház helyiségei – klasszikus udvar-
ház az 1700-as évekből. Miközben 
Zsolt felesége tálcán hozza az 
innivalót, a valamikor főállás-
ban kertészettel foglalkozó férfi 
a növényeiről mesél. „Ezek az én 
reménységeim – mutat a falon futó 
szőlőre. – Japánból hozattuk a régi 
szőlőnk helyére. Azért kellett kicse-

rélni, mert a drága feketerigók, akiket 
télen etetek, nyáron lecsipkedték a 
szőlőt, és ahogy szétszórták a bogyó-
kat, jöttek rá a darazsak. A feleségem 
sokat panaszkodott miatta, ezért egyik 
születésnapján megleptem, és kicserél-
tem. A helyére egy olyan szőlőfajtát 
ültettem, aminek keserű a héja. Abban 
reménykedünk, hogy talán ez nem ízlik 
majd a rigóknak.”
A falon kúszó növények útját vi-
rágrács és dróthuzalok vezetik, így 
a külső homlokzaton futó rózsákat 
sem tartóztatták fel a födémnél, 
kívülről a tető nem látszik tőlük.
„Az a rózsaszín futóvirág egy Lady Dia-
na nevű klematisz. Mivel én csapodár 
teremtés vagyok, amikor a klematiszt 
elültettem, már egy másik virágba sze-
rettem bele, ami a Gellért utcában egy 
nagyon kedves idős úr kerítésén van. 
Én is ismeretlenül kopogtam be hozzá, 
hogy a virágai felől érdeklődjek.”

„Szedjél többet, ne legyél mulya!”

A külső homlokzatra akkor ke-
rültek rózsák, amikor Zsolt kisfia 
megkérdezte apját, hogy ha már a 
Rózsa utcára néz az ablakuk, miért 
nincsenek itt rózsák? Innen jött 
az ötlet, hogy a belvárosi kis utcát 
rózsák díszítsék. 
„A ház Rózsa utcai oldalán azonban 
minden évben kitépkedték a virágo-
kat, csak a Lakatos utcában maradtak 
épen. Ezért arra a területre Rambler 
rózsafajtát ültettem, ami nem olyan 
szép, mint a Lakatos utcai, viszont 
nagyon gyorsan nő. Szempont volt, 

hogy nem vagyok mai gyerek, de még 
szeretném látni, ahogy virágba borul 
a fal – ezért választottam ezt a fajtát. 
Emellett azért, mert illatos, így nyáron 
egy-két hónapra – bár csapataink 
folyamatosan vesztésre állnak – va-
lamelyest elnyomja az egyes éjszakai 
járókelők által hagyott vizeletszagot 
az utcában, emellett a graffitisek ellen 
is véd.” 
A rózsák egész nyáron virágoz-
nak, így az utca kedvelt esküvői 
fotóhelyszín, és a szerelmespárok 
is szívesen sétálnak erre. „Szoktak 
innen rózsát vinni?“ – kérdezem. 
„Persze! Ennek koreográfiája van: 
A feleségem szokta nézni a függöny 
mögül, hogy jön a lovag, akin látszik, 
hogy majd kitöri a frász, és arra 
gondol, hogy a házban lakó házsártos 
vénember – aki én lennék – mindjárt 
kiront, ordít vele, és akkor ő majd jól 
leég a hölgye előtt. A csaj meg várja, 

izgul, hogy mi lesz, mert kéne az a ró-
zsa, de a balhé nem. A fiú lopva kezdi 
szedni a rózsát, amikor a feleségem 
finoman kiszól a függöny mögül, hogy 
szedjél többet, ne legyél már olyan 
mulya!” 
Zsolt úgy gondolja, ez a virág azért 
van, hogy örüljünk neki, s ha tet-
szik, szedjünk belőle. „Azt sajnálom, 
amikor eldobálják, vagy amikor keres-
kedelmi mennyiségben tépik le, de csak 
azért sajnálom, mert akkor már nem 
lesz olyan szép, mint volt.” 
A házigazda szerint kerti mun-
kában elfáradni a legjobb dolog a 
világon. Szereti rendezni, gon-
dozni a növényeit. Pedig egy deka 
földje sincsen: „A rózsák a történelmi 
belváros törmelékein nevelődnek, a 
gyökereik benyúlnak az építkezési 
szint alá. Szoktak engem aszfaltkulák-
nak is hívni...”

Rózsás házba nem üt a ménkű

Amikor Zsolt dédapja százharminc 
évvel ezelőtt házat keresett, három 
kritériumot fogalmazott meg: ne 
mossa el soha árvíz, ne csapjon 
bele villám és jó statikájú legyen. 
Itt nem volt baj a statikával, mert 
az épület már kétszáz éve állt 
rendületlenül a helyén. Villám se 
csapott bele, mert templomtor-
nyokkal van körülvéve, a víz pedig 
– ha jött – csak a Várkörút vonaláig 
ért. Így esett a választás a Lakatos 

utcai házra, mely azóta is a család 
tulajdona. „Dédapámnak tizennégy 
gyereke volt, de betegségek és a háború 
miatt többen meghaltak, így csak 
anyámnak születtek gyerekei.” 
Zsolt ebben a házban nőtt fel, ahol 
hosszú évekig több generáció lakott 
együtt. Volt a ház romos állapotban 
is: a család öregjei mesélték, hogy 
negyven gyújtóhasábot kapott a 
háború alatt, amit homokzsákokkal 
fojtottak el a lakók. „Megvannak a 
nyomok, apám mutatta gyerekkorom-
ban. De vannak más érdekességek is: 
a pincéből egy hosszú alagút vezetett a 
város alá, ide jártak a gyerekek kincset 
keresni. Egyszer egy felújítás során 
lemásztam az udvaron lévő csatorna-
fedél alá, és egy másik járatot találtam, 
amely jobbra és balra is vezetett. 
Máskor pedig a fürdőszoba felújítása 
alkalmával a falban egy gyönyörű ko-
vácsoltvas ablakot találtam. Nem volt 
módomban kiszedni, így visszatemet-
tem, legyen meglepetése a következő 
generációnak is.” 
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„Mit gondol, a gyermekei is itt fognak 
majd lakni?” – kérdezem. „Ezt nem 
tudhatom, majd ők fogják eldönteni.” 
„Unoka van már?” „Ezt sem tudom, a 
fiam tegnap volt bulizni...”
Zsolt felesége kávéra is invitál ben-
nünket, de sajnos mennünk kell. 
A kapun kilépve megcsodáljuk 
még egyszer a rózsákkal futtatott 
falakat, és Kiss Laci kollégámmal 
megállapítjuk, hogy mennyivel 
több úgy nézni valamit kívülről, 
hogy tudjuk, mi van odabenn. Most 
már Önök is tudják!
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Sokan várják, hogy előkerüljön egy újabb tárgy a Seuso-kollekcióból. Lesz valaha előrelépés?

látrányi viktória

Ahogy azzal elmúlt lapszámainkban foglalkoztunk, 
továbbra sincs előrelépés a Seuso-ügyben. Persze ez 
csak a felszín, valójában nem tudhatjuk, hogy éppen 
hol tart most a nyomozás. Egy biztos, egyelőre nem 
kerültek elő újabb tárgyak a páratlan kollekcióból. 
Bár Dézsy Zoltán nem tett le erről a célról, most is 
ezen dolgozik. Továbbra is sok kérdés övezi a kincsek 
történetét. Arról már írtunk, hogy több tanú is két 
üstről beszélt. Sümegh József barátai közül többen 
megszólaltak és meséltek erről.

Harmath József baráti viszonyt ápolt a 
meggyilkolt kincskeresővel. Korábban 
arról is beszélt a Fehérvár Televízió és 
a Szent István Király Múzeum közös 
előadássorozatán a „Seuso-kedd” című 
programon, hogy ő is látta a kincseket 
a polgárdi házban. Akkor így idézte 
fel a több évtizedes történetet: „A mos-
taninál több tárgyat láttam nála. Józsika 
egy szekrénybe zárva tartotta a kincseket. 
Engem nem érdekeltek a csecsebecsék, 
a szekrényben viszont láttam egy másik 
üstöt is.” 
Harmath József ezt az üstöt el is kérte 
barátjától, mert bitument akart volna 
benne melegíteni. A tanúk által emle-
getett két üsttel kapcsolatos állítást az 
is alátámasztja, hogy a természettudo-
mányos vizsgálat során egy dologban 
minden szakértő egyet értett: a tárgyak 
legalább két csoportban voltak elrejtve. 
A tanúk szerint Sümegh József azért 

Seuso nem ereszt
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rejtette el a Borbély-pincében a kincse-
ket, hogy biztonságban legyenek, amíg 
ő katona. Többen azt is mesélték, hogy 
azért is tartotta zárható szekrényben 
ezeket a tárgyakat Sümegh József, 
mert nem akarta, hogy apja elcsere-
berélje azokat. Olyan mendemondák 
is keringenek, hogy a környéken a 
bögrecsárdákban kinccsel fizetett a 
borért az öreg Sümegh. Dézsy Zoltán 
rendező is talált olyan tanúkat, akik 
szerint Polgárdiban lehetnek még 
tárgyak. Persze az is elképzelhető, hogy 
valakinek a padlásán vagy pincéjében 

van egy értéktelennek tűnő tárgy, ami-
ről nem is tudja, hogy pontosan mi. A 
tárgyak, amik viszont előkerültek, profi 
módon tűntek aztán el az országból. 
Dézsy Zoltán filmjében Czinege József 
(az egykori honvédelmi miniszter fia) 
mesélt arról, hogy egy tehetős gyűjtő 
annak idején tőle kért segítséget, hogy 
jutassa ki a tárgyakat az országból. 
Czinege József ezt nem vállalta, de 
azért összehozta a tehetős gyűjtőt egy 
nagyon jó kapcsolatokkal rendelkező 
személlyel. S hogy ki volt ő? A Shell-In-
terag vezetője, Gerő László. Czinege a 

budai lakásban még úgy tudta, hogy a 
szép tárgyak egy családi örökség részét 
képezik. Később aztán ezeket látta újra 
a tévében, az újságokban, csak addigra 
már Seuso-kincsként emlegette a cso-
dálatos darabokat a világ...

látrányi viktória

Elrabolt múlt

A titok tudója nemcsak elnémított tanú le-
het, ki lelkét lehelte ki egy fagyos napon, 
eldugott pincében, hogy aztán mások me-
sés vagyonra tegyenek szert. Nemcsak az 
lehet, ki rejtélyes úton eltűnt, majd papíron 
önkezével vetett véget életének, vagy egy 
hirtelen rosszullét, baleset miatt került pont 
az élete végére. A titok őrzője nemcsak az 
lehet… Nemcsak az, ki egy Lada hátuljában 
hamis papírral vagy diplomata útlevéllel 
vagy titkosszolgálati akcióval vagy egysze-
rűen csak kapzsiságból ragadta el a kincset. 
A titok őrzője az is lehet, ki zárt szobában, 
páncélteremben hét lakat alatt magának 
megtartja, s a nemzetet megfosztja párat-
lan értékű örökségétől. Értem én, hogy ér-
ték, de elfogadni nem tudom. Ez nem őrzés: 
a múltunkból, történelmükből rabolnak el 
minden egyes tárggyal egy darabot.
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Tábori körkép
Rengeteg tematikus tábor várja az érdeklődőket a város, sőt akár az ország határain 
túl is. Igaz, annak, aki a sport-, a kaland- vagy a nyelvi táborok iránt érdeklőik, 
mélyebben a zsebébe kell nyúlnia, legalábbis az önkormányzat által szervezett tábo-
rokhoz képest. Ha például valaki a nindzsák és szamurájok világába szeretne egy pár 
nap erejéig elmerülni, az Mogyoródon megtalálja a számítását. A harcművészet-köz-
pontú táborban az ötnapos turnusok közel negyvenezer forintba kerülnek. Kalóznak 
állni még drágább mulatság, egy négynapos budapesti turnus a Jack Sparrow-vá 
maszkírozott animátorokkal közel negyvenötezer forintba kerül. Egy komplex, 
nyelvvel és sporttal összekötött külföldi táboroztatás Horvátországban hetvenezerért 
oldható meg, a kifejezetten idegen nyelvi programoknál azonban már százötven-há-
romszázezer forintos összeggel is számolniuk kell a szülőknek. Ha pedig valaki még 
így is tanácstalan lenne, annak a taborfigyelo.hu weboldalt érdemes böngésznie, 
ezen a honlapon ugyanis minden hasznos információ megtalálható a legkülönbözőbb 
tematikus táborokról is.

Horoszkóp
június 2. – június 8.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Új tevékenységekbe vághat bele ebben az időszak-
ban. Kedvező időszak ez a szükséges változások, 
változtatások elindítására. Az egészségi állapota is 
javulóban van, ha épp valamilyen terápiás kezelésen 
vesz részt, az is kedvező eredményt hoz. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Valaki feltűnhet a láthatáron a múltból, aki felka-
varhatja az érzelmeket Önben. Vigyázzon, mert az 
idő mindent megszépít! Ne hagyja, hogy a mostani 
boldogságát megzavarják az emlékek! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Szerelmi életét nem befolyásolhatják az egzisztenciális 
kérdések! Akit zavar a pénzügyei állása, vagy annak pilla-
natnyi hullámzó állapota, ott bizony nagy baj van! Érdemes 
elgondolkodni azon, hogy mi is a kapcsolatuk valódi alapja. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A hét elején érezheti, hogy egyre több energiája 
van, éleslátása kristálytiszta, szellemi ereje végtelen. 
Szakmai kérdésekben új dolgok várnak Önre. Ne 
féljen a változástól! Ezek Önért vannak, emelni 
fogják Önt.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Könnyen lehet, hogy a héten meglepetések érik az 
érzelmek terén! Főképp, ha Ön még egyedülálló 
és még nem kötelezte el magát egy kapcsolatban. 
A munkája és a szívügyei ebben az időszakban 
összefolyhatnak.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ebben az időszakban úgy a szellemi, mint a fizikai 
erőnléte is a legfelső határokon van. A legkülön-
bözőbb tevékenységekbe is belekezdhet, mert több 
mint biztos, hogy sikereket érne el! Az anyagiakat 
illetően egy olyan időszakon megy át, amikor kiváló 
lehetőségek nyílnak meg Ön előtt.

bialkó lászló gergő

Nyári táborok, gazdag programkínálat

Az önkormányzati táborokban szakképzett pedagógusok figyelnek a gyerekekre

Aki akart, a tavalyi Napraforgó táborból tetkóval térhetett haza

Nemcsak kültéri, beltéri játékok is várják a srácokat. Ez különösen akkor jó, ha esős idő van.

Idén is rengeteg érdekes és színes programmal 
várja az általános iskolásokat a Bregyó közi 
napközis tábor, valamint a Gyermek- és Ifjúsági 
Tábor Velencén. A Bregyóban június 27-e és 
augusztus 5-e között hat turnusban, hétköz-
napokon 8-tól 16 óráig várják a gyerekeket, 
míg Velencén négy héten át szórakozhatnak a 
táborozók. 

Szombat és vasárnap kivételével 
hat héten át fogadja a Bregyó közi 
napközis tábor a gyerekeket. A 
változatos sportolási lehetőségek, 
gazdag kézműves programok mel-
lett a Városi Képtár és a Hetedhét 
Játékmúzeum interaktív program-
jain is részt vehetnek a táborozók, 
akik mindemellett a Koronás 
Parkba is ellátogathatnak. Kánikula 
idején a székesfehérvári strand 
nyújt enyhülést a gyerekeknek, 
akiket hetente egyszer különböző 

kodnak, akik idén a hét minden 
napján jelen lesznek a táborban, 
így a gyerekek is jobban elmélyül-
hetnek egy-egy szakmában, aminek 
eredményeképpen a szervezők 
felavatják a Napraforgó Tábor Kis 
Mestereit is.
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a velencei bentlakásos tábor idén 
négy turnusban indul. Két turnusban 
a népszerű indián táborokba várják 
a fehérvári iskolásokat, két turnus-
ba pedig a határon túlról érkeznek 
vendégek. A gyimesi Kostelekről és a 
moldvai Rácsilláról jönnek majd gye-
rekek, akiket tanítóik is elkísérnek. 
Érkezik többek között a kosteleki 
Vaszi Levente, aki a Felszállott a 
páva című műsor első szériájának 
közönségdíjasa volt, és eljön Vren-
csán Anita is, aki az idei gyerekszéria 
legnépszerűbb szereplője volt.
Mind a Bregyó közi, mind a 
velencei tábort Székesfehérvár 

előadók szórakoztatnak a Vörös-
marty Mihály Általános Iskola 
aulájában. 
Zenés programokból sem lesz 
hiány a Bregyó közi táborban. Az 
első héten Varró János tart színes 
hangszerbemutatót, a harmadik 
héten a Kákics zenekar zenél majd, 
a negyediken a Los Andinos lép 
színpadra, míg az utolsó napokban 
Mihály György hangszergyűjte-
ményével ismerkedhetnek meg a 
táborozók. E zenés programok mel-
lett lehetőség nyílik arra is, hogy 
kismesterségeket tanuljanak ki a 
gyerekek. Az okításról a Fehérvári 
Kézműves Egyesület tagjai gondos-

önkormányzata szervezi, amely a 
Városgondnoksággal közreműköd-
ve létrehozott egy Facebook-oldalt, 
ahol a szervezők minden fontos in-
formációt megosztanak a szülőkkel 
és táborozókkal. Az érdeklődőknek 
érdemes lájkolniuk ezt az oldalt, 
amit könnyen megtalálhatnak, ha 
a közösségi oldal keresőjébe beütik 
a Napraforgó városi táborok kulcs- 
szavakat. 
A Bregyó közi tábor térítési 
költsége a mindenkori napközis 
térítési díj, vagyis bruttó 508 forint 
naponta, míg a velencei kalando-
zás turnusonként 12 700 forintba 
kerül.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy nagyon kellemes időszakba lépnek párjával, ha pár-
kapcsolatban él. Felerősödik kettőjük között a testbeszéd 
és a telepátia is. Ne lepődjön meg, amint ennek a jeleit ta-
pasztalja! Amennyiben egy nagyobb utazást vagy költözést 
tervezett az utóbbi időben, most aktualizálódni látszik.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Most képes jól bánni az emberekkel, és örömét fogja 
lelni az új közösségben. Hamar megtalálják a közös 
hangot a többiekkel. A közúti forgalomban azonban le-
gyen nagyon körültekintő! Szakmai aktivitása nagyon 
fontos szerephez jut a napokban.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Alapvetően ezen a héten jól mennek a dolgai, csak 
nem minden éppen úgy, ahogy azt elképzelte. 
Rengeteg apró dolgot tervezett. Annyit, hogy semmi 
másra nem jut ideje! Ez bizony kiválthat némi 
frusztráltságot Önben. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Fontos ügyei intézésében hamarabb boldogul, az anya-
gi helyzete is javulóban van. Bizonyos együttműködé-
sekből nagy anyagi előnyökre tehet szert a napokban. 
Ha azt tapasztalja, hogy családtagjai nem értenek 
Önnel egyet, próbáljon meg higgadt maradni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ezen a héten párjával könnyebben tudják kinyil-
vánítani az érzelmeiket. Adjanak módot a meghitt 
együttlétekre, hogy szépen ki tudjanak nyílni 
egymás előtt! Az utóbbi időben amúgy is alig tudtak 
egymásra időt szakítani.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Most bármi újba kezd bele, azt sikerre viszi. Hinnie 
kell magában és a megérzéseiben! Ebben az időszak-
ban sokkal dinamikusabb az eddig megszokottnál. 
Váratlan bevétele számíthat. Ez ugyan nem túl nagy, 
de ahhoz elég, hogy örülni tudjon neki. 

kurucz tünde

A szépség tanulható

A laza konty a tökéletes nyári  frizura

A versenysmink mindig erősebb, mint a hétköznapi

A lila és a rózsaszín minden árnyalata divatos

Hullámos fürtök, csodás pasztellsminkek 
és népviselet – az Aranykéz Középiskola és 
Szakiskola tizenötéves évfordulója alkalmá-
ból jubileumi programsorozatot szerveztek, 
amelynek keretében a csíki székely táncok és 
a házi szépészeti verseny tökéletesen megfért 
egymás mellett.

Székely Krisztina, az iskola 
igazgatója elmondta, hogy az ala-
pítványi fenntartású intézmény 
2000 óta működik Székesfehér-
váron: „Fő profilunk a szépészeti 
ágazat. Eredetileg hat fodrásztanu-
lóval indultunk, most kilencven-
ketten járnak hozzánk. Fodrászati, 
kozmetikai és fotográfiai képzéseket 
rendszeresen indítunk gimnáziumi 
és szakközépiskolai képzésben, de 
arra is van lehetőség, hogy valaki 
érettségi után szerezze meg ezeket a 
képesítéseket. A felnőttképzésben a 
piaci igényeknek megfelelően okta-
tunk szépészeti szakembereket, akik 
megszerezhetik például a fodrász, 
kozmetikus, kéz- és körömápoló, 
óvodai dajka, szociális gondozó 
vagy éppenséggel a gyógymasszőr 
végzettséget.”
Az igazgató kiemelte, hogy az el-
múlt években sok tehetséges diákot 
indítottak útjára. Sokukkal mind a 
mai napig tartják a kapcsolatot, így 
tudják, hogy a legtöbben megtalál-
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3+1 frizuratipp a nyárra

& A hosszabb hajúak egy kontyfánk 
és néhány hajcsat segítségével 
könnyen és gyorsan készíthetnek 
laza nyárias frizurát.

& Ha valaki nem akar a konttyal baj-
lódni, vagy rövidebb a haja, akkor 
egy virágos fejpánttal vagy egy 
gyöngyös hajpánttal is romantikus 
összhatást alakíthat ki.

& Aki ügyesebb, bátran kísérletezhet 
a különféle fonásokkal is!

& A lágyan omló, hullámos fürtök 
idén is divatban maradnak.

3+1 nyári sminktipp

#  Mindig használjunk alapozót és 
korrektort, mert a tévhitekkel 
ellentétben most már nem tömítik 
el a pórusokat.

#  A barack árnyalatai idén nyáron 
kifejezetten divatosak.

#  Az erős sminket tartogassuk a 
különböző alkalmakra!

#  A sminkhez lehetőleg olyan színe-
ket válasszunk, amelyek illenek az 
aktuális ruházatunkhoz!

ták a számításukat és a szakmájuk-
ban helyezkedtek el.
Székely Krisztina megjegyezte: 
tévhit az, hogy egy fodrász vagy 
kozmetikus végzettség csak ízlés, 

szépérzék és kézügyesség kérdése. 
A tökéletes végeredményhez el kell 
sajátítani az elméleti és gyakorlati 
ismereteket: „Iskolánk indított egy 

sminkes tanfolyamot, amelyen én ma-
gam is részt vettem. Ennek keretében 
akár egy háziasszony is elsajátíthatja, 
hogyan készítsen magának egy hétköz-
napi vagy alkalmi sminket.”

A jubileumi programsorozat 
megnyitóján az intézmény erdélyi 
partneriskolája is részt vett. A 
megnyitón csíki székely táncokat 
adtak elő, utána az Aranykézbe 
járó diákok házi versenye kö-
vetkezett. A tanulóknak csapa-
tokban kellett a modell haját és 
sminkjét a tavaszi trendeknek 
megfelelően időre elkészíteni. 
Ennek megfelelően a hullámos 
fürtök, laza kontyok és a pasztell 
szemhéjpúderek mellett többen 
virág- és indamintás testfestés-
sel próbálták elnyerni a zsűri 
tetszését.



20 2016. június 2.FehérVár egészség

látrányi viktória

Tizenhárom éve minden év júniusának első szerdája 
ünnepnap a patikákban. Így volt ez most is az országos 
patikanapon. Ilyenkor az érdeklődők bepillanthatnak 
kedvenc gyógyszertáruk kulisszái mögé, és talán egy 
kicsit máshogy mesélhetnek munkájukról a betegeknek 
a patikusok is. Ingyenes szűrésekkel, előadásokkal ké-
szültek a jeles napra, de tanácsot adtak abban is, hogy 
mi legyen a házi patikában. A megyei megnyitónak 
Székesfehérvár adott otthont.

A kisebb bajokat, betegségeket magunk 
is kezelni vagy legalább enyhíteni tudjuk, 
amíg eljutunk az orvosig. De hogy mi 
legyen a gyógyszeres dobozban, az 
nagyban függ az életkortól, az egyéni 
gyógyszerérzékenységtől, az alapbeteg-
ségektől. Ezért a legjobb, ha az orvostól 
vagy a gyógyszerésztől kérünk tanácsot a 
házi patika összeállítására. 
Erről is szó esett a tizenharmadik 
alkalommal életre hívott országos 
patikanapon. A fehérvári megnyitón 
Schneider Attila megyei elnök azt is 
elmondta, hogy a patikanap legfőbb 
célja a lakosság egészséggel kapcsolatos 

Mi legyen a házi patikában? 

Tudta-e?

Tavaly 254 tonna, a lakosság által visz-
szavitt gyógyszerhulladékot szállítottak 
el a patikákból, de a szakemberek úgy 
vélik, hogy ennek a többszöröse lehet 
még a háztartásokban.

Érdekességek

Az első gyógyszerész már 1688-ban, 
közvetlenül a törökök alóli felszabadu-
lás utáni első napokban megtelepedett 
Székesfehérváron. A levéltári adatok 
szerint az első gyógyszerész, Sartory 
János Pápáról került városunkba.

(forrás: Szent István Király Múzeum)

EGÉSZSÉG STÚDIÓ

Székesfehérvár,
Szömörce u. 10.

(Alba Ház mögött)

Alternatív gyógymódokkal a jól-létért:
• stresszkezelés • lelki problémák 

• meridián-diagnosztika
• testi fájdalmak megszüntetése

Bertalan MáRia 06-70/774-3089 
www.egeszsegstudio.co.hu

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

Cigirágó hadművelet indult

Cigirágó hadműveletet indított az Új Nemzedék Közösségi Tér. Május 31-én, a dohányzáselle-
nes világnapon az önkéntesek egy eltört, elnyomott cigarettáért cserébe egy cigirágót adtak. 
Az akciót első alkalommal szervezték meg az önkormányzat támogatásával.                          L. V. 
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Hogy mi legyen a házi patikában? Ebben is tud segíteni gyógyszerészünk!
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tájékoztatása. Az idei programsorozaton 
például a vény nélküli gyógyszerek és az 
internetes öndiagnosztizálás veszélyeire 
is felhívják a figyelmet, de a középpont-
ba a házi patika és az úti patika került, 
ugyanis nem mindegy, mit tartalmaznak 
ezek a csomagok. Persze ha megvan a 
csomagunk, akkor sem mindegy hogyan, 
meddig és hol tároljuk a különböző 

patikaszereinket. A patikusoknak túl 
kell lépniük a kereskedői tevékenységen, 
hiszen tanácsadói a betegnek. Ennek 
köszönhetően a páciens pontosan annyi 
és olyan gyógyszert szed, amennyi és 
amilyen szükséges. Ezzel pedig jelen-
tősen csökkenthető az otthon feledésbe 
merült készítmények felhalmozása. 
A patikanapon különféle szűrésekkel is 

várták az érdeklődőket. Lehetőség volt 
koleszterin-, vércukor- és vérnyomásmé-
résre, de kozmetikai tanácsadásra és akár 
egy játékos teszt kitöltésére is. 
A Fekete Sas Patikamúzeumban két 
érdekes program is várta a látogatókat. 
Kora délután Gyógyító illatok nyomában 
címmel Kemendi Ágnes tartott bemuta-
tót a lepárlás művészetéről. Este pedig 
arról hallhattak az érdeklődők Gosztola 
Beáta egyetemi adjunktusól, hogy milyen 
felhasználási módjai vannak fűszernövé-
nyeinknek a konyhában és az orvosságos 
dobozban.
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A legutóbbi keresztrejtvényünkben a Bory-vár történetét jártuk körbe. 
Első feladványunk arra kereste a választ, hogy kinek készítette Bory Jenő 
az épületet. A feleségének, Komócsin Ilonának. A második megoldás-
ból kiderült, miért került be a vár a Guinness Rekordok könyvébe. A 
világ legnagyobb épülete, amelyet egyetlen ember alkotott. A harmadik 
megfejtésből kiderült, miből építették a várat. Betonból. Míg a negyedik 
feladványból megtudhattuk, milyen magas ez a különleges épületegyüttes. 
A kazamatától a toronyig harminc méter.
Mostani lapszámunkban az újságban is megtalálható eseményekre 
kérdezünk rá. Melyik az a program, amit évről évre megrendeznek Szé-

kesfehérváron, és aminek célja, hogy az eltűnt gyermekekre hívja fel a 
figyelmet?
Utoljára 2004-ben volt egyéniben magyar női világbajnok öttusában, 
akkor Vörös Zsuzsa állhatott a dobogó tetejére. Most újra világbajnokot 
köszönthetett a város, aki az egyéni mellett csapatban is világbajnoki 
címet is szerzett. Hogy hívják a Volán Fehérvár öttusázó klasszisát?
Magyarország honvédelmi minisztere kiemelkedő irodalmi tevékenysége 
elismeréseként díjat adományozott Bobory Zoltánnak a magyar irodalo-
mért végzett, határainkon is átívelő alkotó- és szervezőmunkája elismeré-
seként. Melyik ez a díj?
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kurucz tünde

A Duna szalonkája kívánja a fűszert!

Norbi rutinosan mozog a kemence körül

A menyhalszörny. Csúnya, de finom! Az egyetlen édesvízi tőkehalféle. Mája különleges cseme-
ge, Váncsa István szerint egyenesen bizonyíték Isten létezésére!

A fűszert nem szabad sajnálni!

Hempergés a paprikás-borsos lisztben

A már-már nyárra emlékeztető napsütést maxi-
málisan kihasználtuk. Rácalmáson, majdnem a 
folyóparton egy takaros kemencében sütöttünk 
„dunai szalonkát”, vagy pórias nevén menyha-
lat. Amit mellesleg isteni csoda kifogni, ha az 
ember kevésbé rutinos horgász. 

„Gyertek csak beljebb! Már hajnali 
négy óta fent vagyok, mert be kellett 
gyújtani a kemencét. Tudjátok, az nem 
két pillanat alatt melegszik fel! Itt a 
víz, a pogácsa. Ott egy kis paradicsom, 
paprika. Érezzétek otthon magatokat!” 
– köszöntött bennünket Steiner 
Norbert, aki dunai halőr, de civil-
ben meglehetősen gyakran ragad 
fakanalat, horgászbotot, és a házi 
barkácsolástól, sőt a ladiképítéstől 
sem riad vissza.
Leültünk a fehér abrosszal megte-
rített asztalhoz. A kemencében ro-
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Hozzávalók négy főre

 négy darab menyhal
 két evőkanál kakukkfű
 két evőkanál citromfű
 két evőkanál kapor
 két evőkanál rozmaring
 fél kiló liszt
 két evőkanál pirospaprika
 négy gerezd fokhagyma
 fél liter olaj
 ízlés szerint bors
 ízlés szerint só

pogott a tűz. Az alkalmi, asztalból 
kialakított munkapulton egy tálban 
tekeregve bújtak meg a menyhalak, 
melyek első ránézésre húsz-har-
minc centis, szakállas vízikígyók-
ra emlékeztettek. Nem könnyű 
hozzájuk jutni, mert tavasztól 
őszig eltűnnek. Mintha nyári álmot 
aludnának. Amikor október végén 
beköszönt a hideg, akkor lehet 

őket – javarészt szürkületben és 
éjszaka – megfogni.
„Azt tartják a süllőről, hogy a halak 
királya, a királyok hala. De akivel én 
a menyhalat eddig megkóstoltattam, 
mind azt mondta, hogy a süllő elbújhat 
mellette! Olyan ínyencség, mint a 
szalonka. Csak ez dunai!” – magya-
rázta Norbi, aki nem eszik halat, 
leszámítva a tintahalat. De az meg 
nem hal, hanem fejlábú.
Ezután betett a nagy kemencébe 
egy adag krumplit hajában főni, 
mert annak a maga egyszerűségé-
ben olyan íze van, hogy nem lehet 
utánozni. A halakat kitette egy 
nagy deszkára, aztán elővett egy ki-
sebb fajta befőttes üveget a hosszú 
évek alatt kikísérletezett fűszerke-
verékkel. Norbi, aki közben felvette 
a patyolatfehér kötényét, jó alapo-
san, majdnem egy ujjnyi vastagon 
bekente a menyhalakat kívül-belül 

citromfű, kakukkfű, kapor, rozma-
ring és só keverékével, aminek az 
illata már-már tolakodó volt.
„No, nem kell ám megijedni! Miután 
megsül, nem lesz ennyire erős, mert a 
menyhal nagyon kívánja a fűszert.” – 
tette hozzá megnyugtatásul, majd 
gyorsan letakarta konyharuhával az 
egészet, és egy óra erejéig pihenés-
re ítélte a halakat.

Amíg a menyhal a pácban érlelő-
dött, Norbi mesélni kezdett. Már 
kisgyerekként is érdekelte a horgá-
szat, vonzotta a víz, ezért elhatároz-
ta, ezzel fog foglalkozni. Meg sem 
állt Tatáig, ahol akkoriban még volt 
olyan iskola, ahol a halászmestersé-
get tanították. Hogy ma ezt a szak-
mát hol lehet tanulni, nem tudja, 
mert az intézmény azóta megszűnt. 
Miután Norbi megszerezte a papírt, 
halászként dolgozott a Dunán és a 
Körösökön is.
„Amikor kezdtem, akkor még a min-
denféle hal kifogása és eladása volt a 
lényeg. Utána a horgászegyesületeket 
láttam el élő hallal. Később pedig  a 

busa és a törpeharcsa elfogására szako-
sodtam. Mivel invazív halfajták, ezért 
nem engedhetők vissza, így mindig 
átadom őket a vízkezelőnek. Elveszik a 
többi haltól az élelmet, az oxigént, sőt 
én azon az állásponton vagyok, hogy 
még az ikrákat is megeszik. Másrészt 
pedig ha jön egy horgász, megváltja 
a napi jegyet, és csak négy-hat dekás 
törpéket fog, a végén borzasztó ideges 
lesz. Többet az adott helyre biztosan 
nem jön vissza!”
„Az elmúlt néhány évben engem 
jobbra-balra sodort a szél. Megjártam 

Németországot, Norvégiát és Olasz-
országot is, de hazavágyódtam, mert 
a családom itthon maradt. Tavaly 
hazajöttem, épp vízkezelőváltás volt 
a Dunán, és én voltam az első, akit 
felvettek halőrnek.”
Közben elkészült a hajas burgonya, 
és a menyhalak is kellően megértek 
a sütésre. Norbi elővette a magas 
falú, nagy tepsit. Szinte csordultig 
öntötte olajjal, majd egy határozott, 
de óvatos mozdulattal betette a 
kemencébe.
Egy tálban gyorsan kikeverte a 
paprikás lisztet. Borsot is tett 
bele, hogy kellően pikáns legyen 
a végeredmény. A menyhalakat 
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Jó sok fokhagymával az igazi!

Amiért érdemes egy jót sütni:

? Tefal Acrify olajsütő
? Huawei Mediapad tablet
? kétszemélyes belépő az Árpád Fürdőbe
? tíz alkalomra szóló belépő a Csitáry G. Emil Uszodába
? négy darab Cerbona-ajándékcsomag

Nevezés: Június 8-án 12 óráig névvel, telefonszámmal, a diák 
(7-18 év) vagy felnőtt (19-) korcsoport megnevezésével, a sós 
süti nevével, receptjével, ha van, e-mail-címmel a 
recept@fmc.hu címen vagy levélben a 8000 Székesfehérvár, 
Szent Vendel utca 17/A címen, „Pogácsa” jeligével!

Zsűrizés: június 11-én 16 órától az Alba Plaza előtti téren 
(esőhelyszín: Alba Plaza ételudvara)

A nagy pogácsasütő verseny – keressük 2016 
legfinomabb sós aprósüteményét!

Már csak néhány napig lehet jelentkezni!
kurucz tünde

Vészesen közeleg június nyolcadika, a Fehérvár 
Médiacentrum Nagy pogácsasütő versenyének 
nevezési határideje! Versenyünk keretében ke-
ressük 2016 legfinomabb sós aprósüteményét.

A megmérettetésre bármilyen sós 
finomsággal – legyen az pogácsa, 
párnácska, tallér vagy kifli – lehet 
nevezni. A jelentkezéseket június 
8-án 12 óráig névvel, telefonszám-
mal, a diák (7-18 év) vagy felnőtt 
(19-) korcsoport megnevezésével, 
a sós süti nevével, receptjével, ha 
van, e-mail-címmel a recept@fmc.
hu címen vagy levélben a 8000 
Székesfehérvár, Szent Vendel utca 
17/A címen, „Pogácsa” jeligével 
várjuk!
Beszéld rá a mamit, szólj apának 
vagy süsd meg magad a győztes 
sós süteményt! Vidd haza a Tefal 
Acrify olajsütőt, a Huawei Me-
diapad tabletet, a kétszemélyes 

megforgatta a masszában, és már 
mehettek is a forró olajba!
„Egészen sokáig kell sütni őket. Nem 
ám, mint a keszeget! Azt szinte csak 
beleteszem az olajba, és máris lehet 
enni. A menyhal akkor van készen, ha 
kicsit kopog a kérge, és olyan egye-
nesen áll, mint a kés.” – magyarázta 
aprólékosan Norbi, majd megvárta, 
míg az első pár adag elkészül. Egy 
kanállal kivett a forró, fűszeres olaj-

ból, rálöttyintette az összezúzott 
fokhagymára, amivel jó alaposan 
bekente a halakat.
Azok pedig már nem is voltak 
olyan csúnyák, szinte szalonkaként 
mosolyogtak a tálcáról! Az első falat 
után a percek vízcseppekként tova-
csordogáltak. A pillanat végtelenné 
duzzadt. A kézzel fogható valóságra 
csak a sült menyhal fokhagymás 
fűszeres íze emlékeztetett.

belépőt az Árpád Fürdőbe, a tíz 
alkalomra szóló belépőt a Csitáry 
G. Emil Uszodába vagy a négy 
darab Cerbona-ajándékcsomag 
valamelyikét! A díjazottakon túl 
a legjobb receptek bekerülnek 
a Fehérvár magazin nyári po-
gácsamellékletébe, a Fehérvár 
TV-be, a Vörösmarty Rádióba és 
a www.szekesfehervar.hu oldalra! 
A zsűrizés jó idő esetén június 
11-én 16 órától az Alba Plaza előtti 
téren lesz (esőhelyszín: Alba Plaza 
ételudvar), ahol szakértő zsűri 
választja ki a legfinomabbakat!

Fontos tudnivalók!

 A pogácsákat és más sós finomsá-
gokat egy kiló lisztből kell sütni!
 A zsűri az ízen és az állagon kívül 
az értékelésnél a külalakot és a 
tálalást is figyelembe veszi!
 Bővebb információ: www.facebook.
com/fehervarmagazin
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vakler lajos

A nemzet szinkronhangja

Szersén Gyula csendes derűvel megfogalmazott gondolataira ma is figyelnünk kell!

Aki a Fanta-villa titkát akarja megfejteni, ke-
resve sem találhatott volna jobb alkalmat, mint 
hogy végig figyelemmel követi az éppen sorra 
kerülő Öreghegyi Disputát. Ezúttal Szersén 
Gyula volt Bobory Zoltán vendége, egy a nagy 
nemzedék azon tagjai közül, akivel minden 
együtt töltött pillanat ajándék.
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Amikor megkaptuk a meghívót, és 
abban az állt, hogy vendég: Szersén 
Gyula, a nemzet szinkronhangja – 
lehet, ez a jelzős szerkezet a maga 
nemében tökéletes és különleges – én 
mégis elutasítottam, mert nekem 
sokkal többet jelent az ön művészete. 
Többet, hiszen a színház, a vers, a film 
és az ismeretterjesztő filmek mutatnak 
egy teljes pályafutást.
Ötvenhat éve vagyok a pályán, de 
az ember soha nem érezheti azt tel-
jesnek. Somerset Maugham ugyan 
azt mondta, hogy aki egy kicsit is 
tisztességes és előrelátó, az bizo-
nyos korban abbahagyja a színda-
rabírást. Én ebben a szellemben 
cselekedtem, mikor befejeztem a 
színházat és a rádiózást. De van 
egy másik szerelmem, a pódium 
– ezt nem hagyom abba, pedig 
sokkal nehezebb, mint a színház. 

csak olvasni, mert egy versben ott 
van az egész élet. Petőfi tájleíró 
verseiben megjelenik az Alföld, a 
Tisza, a szülőföld, a versben benne 
van az állattan, a növénytan, a 
földrajz, a biológia, az emberek 
egyaránt. A szinkron megtévesztő 
dolog. Szinkronszínész nincs, csak 
színész van, aki szinkronizál. Nem 
elég, hogy elmondom magyarul, 
amit a filmen a színész mond. Az 
ő bőrébe bele kell bújni, el kell 
játszani, amit ő, az pedig már 
nem amatőr alámondás, hanem 
egy szakma. Más egy vígjátékot, 
egy krimit szinkronizálni, egy 
természetfilmet alámondani. A 
mi korosztályunk megtanulta ezt, 
ahogy úszni, balettozni, lovagolni 
is. Ma ez hiánycikk.
Annak tükrében, amit mondott, miként 
lehet zökkenőmentesen műfajt váltani?

Ez egészen más: bensőséges talál-
kozás a közönséggel. Számomra az 
ma is nagy kihívás, hogy egyedül 
ébren tartsam a nézők figyelmét. 
Látom és tapasztalom, hogy ma 
hiánycikk a vers. Amikor zsűri-
zek, mindig elmondom a fiata-
loknak, hogy tanuljanak verset, 
hiszen nem is kell megtanulni, 

Nagyszerű beszédtanárom volt. 
Gáti József – Isten nyugosztalja! – 
versmondóként korszakos egyéni-
ség volt. Megtanította, hogyan kell 
szétszedni egy verset és összerakni. 
Megtanította a csendet, hiszen a 
csend is beszél a versben: hatást 
kelt. Megtanította a jelzők értelme-
zését, a kiemelés fontosságát, hogy 

miként lehet egy alkotást aktua-
lizálni. Hiszen ne feledjük: száz 
év után is vannak olyan versek, 
amelyek olyanok, mintha most 
vetette volna papírra a költő. Most 
mondtam egy Ady-verset, A Duna 
vallomását, ami ma is ugyanolyan 
értékű, mint amikor 1916-ban 
megírta: „A Duna-táj bús villámhá-
rító, / Fél-emberek, fél-nemzetecskék 
/ Számára készített szégyen-kaloda. / 
Ahol a szárnyakat lenyesték / S ahol 
halottasak az esték.” Én européernek 
tartottam és tartom Adyt, talán 
benne fogalmazódott meg először 
egy Kárpát-medencei népközös-
ség gondolata, ami sokkal többet 
ér – és most ez nem minősítés – 
mint akár az Unió, akár a NATO. 
A problémák ma is ugyanazok a 
kis országok között. Tudjuk, hogy 
Magyarország az egyetlen nemzet, 

amely önmagával határos, mert 
akármerre megyünk, mindenütt 
magyar szó csendül fel. Tehát ezek 
megoldatlan problémák immár egy 
évszázada. Ugyanez vonatkozik Jó-
zsef Attilára is. Gondoljunk csak a 
Levegőt! című versére! „Ki tiltja meg, 
hogy elmondjam, mi bántott / hazafelé 
menet?” De folytathatnám a sort. 

Ezeket kellene egy mai modern, 
magyaros szemlélettel megszűrni, 
tudatosítani a közönséggel, és ak-
kor mindenki rá fog jönni, micsoda 
erő van a költészetben, a versben.
Amikor egy hasonló meghívást elfo-
gad, mi jár a fejében? Hiszen számta-
lanszor elmondta, Székesfehérvár a 
második otthona.
A legnehezebb az első öt percben 
megteremteni azt a bensőséges 
hangulatot, ami átsegít bennünket 
a kezdeti távolságtartáson. Általá-
ban megkérdezem a közönséget, 
milyen beállítottságú, fontos az is, 
milyen felkészültségű, ahhoz mér-
ten kell összeállítani az anyagot. 
A legfontosabb azonban a hangu-
lat – ébren tartani az érdeklődést. 
Székesfehérvárra mindig szívesen 
jövök: a Királyok városa nekem az 
irodalom városa is!
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

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

bejáratú 24 m2 épületrész;
• Honvéd u. 1 . szám alatt 11 m2, 16 m2 és 17 m2 

irodák, bérleti díj : 2.000,- Ft + áfa/m2

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig; 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

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

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

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

telefonszámokon!

Kötelező a szelektív gyűjtés!

További információ a Depónia Nonprofit  Kft. 
ügyfélszolgálatán: Székesfehérvár, Sörház tér 3., 
telefon: 22 504 412; e-mail: ugyfel@deponia.hu; 
honlap: www.deponia.hu

Elvileg már évek óta szelektíven gyűjtünk, 
de mostantól betartatja a jogszabályi 
rendelkezést a szolgáltató. A Depónia Non-
profit Kft. az új, kétkukás rendszer helyes 
használatához minden segítséget megad. A 
családi házas övezetekben élők díjmente-
sen használatra kapnak még egy hulladék-
gyűjtő edényt a szelektív hulladék számára. 
A szolgáltatás díja nem emelkedik.

Június hatodikától kétkukás 
rendszert vezetnek be Székes-
fehérváron. Ezútán a családi 
házas övezetekben is szelektíven 
kell majd gyűjteni a hulladékot. 
Czentár Ottó, a Depónia Nonprofit 
Kft. szolgáltatási osztályvezetője 
lapunknak elmondta, hogy a múlt 
évtől kezdődően jogszabály írja elő 
a hulladék elkülönített gyűjtését, 
ehhez biztosítanak egy új, kék színű 
edényt a családi házas övezetben 
élők részére. Fizetni nem kell a 
használatukért, de vigyázni kell 
rájuk. A hulladék szétválogatását az 
edényen elhelyezett matrica segíti. 

annyi, hogy az eddig átlátszó 
zsákban kihelyezett szelektív 
hulladékot mostantól a kiosztott 
kék színű edénybe kell tenni. 
A két edényt külön járat viszi 
el, ezért nem egyszerre ürítik 
őket. A közszolgáltató kérése, 
hogy az ingatlantulajdonosok 
körültekintően használják a kék 
kukákat, azaz csak a megfele-
lő, hasznosítható csomagolási 
hulladékot tegyék bele. Ezt a 
későbbiek során ellenőrizni is 
fogják. 
Az új edények kiosztása áp-
rilis óta folyamatosan zajlik. 
Aki lemaradt a külső helyszíni 
osztásról, az júniustól a Depónia 
Kft. székhelyén, a Sörház tér 3. 
alatt veheti át a hulladékgyűjtő 
edényt. Az átvételhez szükséges 
a lakcímkártya, az adókártya és 
a személyazonosító okmány.
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Csabai Dorina

Megdöbbentő tapasztalat, hogy a csomagolási hulladék milyen jelentős részét képezi a ve-
gyes, azaz kommunális hulladéknak. A szolgáltató arra számít, hogy a szelektíven gyűjtött 
hulladék többszörösét gyűjthetik be az új rendszerrel.

A szelektíven összegyűjtött hul-
ladékot a szolgáltató a korábban 
bevezetett rend szerint szállítja 

el, továbbra is kéthetente, a 
kommunális hulladék elszállítá-
sának napján. A változás csupán 
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Fejér Megyei Építőipari Nívódíjat kapott kiváló működéséért a Pákozdi Katonai Emlékhely. Az 1,6 hektáros emlékpark településformáló hatása, 
kivitelezési minősége és anyaghasználata miatt nyert nívódíjat Fejér megyében. Kivitelezőjét, a Merkbaut is oklevéllel tüntették ki.

Az építők napja
vakler lajos

A hétvégén ünnepelt a székesfehérvári 
építésztársadalom. Pénteken átadták – az idén 
már tizedszer – az Építészeti Nívódíjat, hogy 
szombaton hagyományos módon, a Vörösmarty 
Szakképző Iskola árnyas fái alatt hódoljanak a 
gasztronómia élvezeteinek.

Kiss Lajos, az ARÉV Baráti Kör 
elnöke társaival együtt továbbvi-
szi Kiss József álmát, gondozva 
a fehérvári építésztradíciókat: 
„Székesfehérváron a hagyományőrzés 
letéteményese jelenleg az ARÉV Baráti 
Kör. Az építőipar szerkezete, struktú-
rája jelentősen megváltozott az elmúlt 
időszakban. Az, amit az építőipar 
és az építésztársadalom alkotott, 
folyamatosan átalakult körülöttünk. 
Tíz évvel ezelőtt gondoltuk úgy, hogy 
újraélesztjük, az építők napja hagyo-
mányait. Egy olyan programsorozatot 
álmodtunk meg, amely méltó a nagy 
elődökhöz, méltó Kiss József alapgon-
dolatához, hogy azokat az építmé-
nyeket, amelyek épülnek vagy már 
felépültek, megmutathassuk utódaink-
nak és a város közösségének. Ezzel is 
szimbolizáljuk, hogy jelen vagyunk 
– személyünkben és épületeinkkel – 
ahogy egykoron.”
Kámán Béla, a nagy építészgenerá-
ció tagjaként ma is minden energi-
ájával azon dolgozik, hogy csapa-
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VAS-FÉMKER KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Zártszelvény, betonacél, síkháló 
és egyéb vasanyagok,

horganyzott ereszcsatorna,
bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk

kedves vásárlóinkat!

Kengyelek legyártása,
betonacél hajlítás,

méretre vágás, házhoz szállítás.

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

„A májusi eső aranyat ér” – tartja a mondás, azonban a 
kertekben bosszúságot is okoz. Az elmaradt tél és a sok 
csapadék miatt a levéltetvek valóságos inváziójával kell 
számolnunk. Nem kímélnek egyetlen növényt sem, meg-
találhatók dísznövényeken, gyümölcsfákon, a vetemé-
nyesben is. A védekezésnél mindig figyeljünk arra, hogy a 
hatóanyag az adott kultúrában engedélyezett-e, ismert-e 
az élelmezés-egészségügyi várakozási idő.
Nincs „3 napos szer”, a különböző növényekből különbö-
zőképpen ürül ki a hatóanyag. Katica- és fátyolka-kímélő 

permetszer a Teppeki, mely felszívódó hatóanyaga révén hosszabb ideig fejti ki 
hatását. Próbáljuk távol tartani a hangyákat is a veteménytől. A STIX hangyairtó 
granulátum hagyományosan szórással, vagy locsolással is kijuttatható a bolyba.
A sok csapadék hatására felszaporodtak a csigák is. A Metarex Inov csigaölő-szer 
nemcsak esőálló, de csalogató anyaga révén az ágyásból is „kihúzza” a csigát.
A puszpángmoly következő kártételére 2-3 hét múlva máris számíthatunk, több 
helyen láthatók a bebábozódott hernyók. Most a permetszerek hatástalanok, ki 
kell várni a megfelelő időt ahhoz, hogy a következő kezeléssel a második hernyó-
generációt elérjük. Addig javasolt a bokrok fokozott megfigyelése.
Még nem késő elhelyezni az alma-, szilva-, barack- és egyéb gyümölcsmolyok 
jelzésére, gyérítésére használható REAGRON csapdákat, melyekkel az egész 
szezonban biztosíthatjuk az előrejelzést, illetve a védelmet. Az általunk kihelye-
zett csapdák fogási adatait alul megtalálják. Az elmúlt héthez képest emelkedett 
ismét a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly egyedszáma, 7-10 nap múlva újra 
esedékes lehet a védekezés. 
A cseresznyelégy ellen a folyamatos védekezés elengedhetetlen. Vagy felszívó-
dó Mospilan permetszert használjunk, vagy ragacsos sárga lapok kihelyezésével 
védjük a gyümölcsöt.
Fordítsunk kiemelt figyelmet a tápanyag utánpótlásra is. Növényeink sárguló le-
velei vas- és magnéziumhiányról árulkodhatnak. Tökéletesen vízoldható komplex 
műtrágyaként a Volldünger Linz-et ajánljuk. A leggyorsabb tápanyag utánpótlás 
a lombra kijuttatott permet trágyákkal lehetséges, amelyek akár 1,5 óra alatt 
hasznosulnak a növényben. Ilyen például a Wuxal, vagy a Damisol termékcsalád.
Levéltetű-mentes kertet kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg 
Mezőgazdasági Bolt.

Júniusi feladatok a kertben

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

Molycsapdáink fogási adatai 2016.05.30-án:
barackmoly: 5 db • almamoly: 10 db 
keleti gyümölcsmoly: 43 db • szilvamoly: 75 db

tával együtt segítsék a felnövekvő 
fiatalokat a nemzedékváltásban: 
„Tíz éve kezdtük el az Építőipari Ní-
vódíj-programot. Ilyenkor lehetőséget 

teremtünk a visszatekintésre. Bizonyos 
vagyok benne, hogy jó úton haladunk, 
ugyanakkor nem dőlhetünk hátra, nem 
lehetünk elégedettek, mert sok-sok ten-

nivaló vár még ránk. Egy ilyen ünnep 
alkalmas arra, hogy a jót és a kevésbé 
jót is észrevegyük, leszűrjük a tanulsá-
gokat, s ha szükséges, változtassunk.”
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Egy tisztességes kanapé ára kétszázezer forintnál kezdődik

A modern kanapé átalakítható vendégággyá

Egy jó minőségű kanapé akár tíz éven keresztül is bírja a strapát

Kanapét, de milyet?
kurucz tünde

A szoba nagysága, alakja és funkciója csak 
néhány a sok szempont közül, amit figyelembe 
kell venni a kanapé kiválasztásánál, hogy ne 
uralja teljesen a teret.

Kiss Edith lakberendező el-
mondta, hogy az ülőgarnitúra 
vásárlásánál az egyik legfonto-
sabb szempont a tér nagysága és 
alakja.

Nem mindig a nagy a tökéletes

„Egy viszonylag nagy szobába, 
ahol a bútorozandó fal legalább öt 
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Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

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

• Konyhabútorok
• Étkező garnitúrák
• Irodabútorok
• Szalagfüggönyök

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

Sadolin
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ahol a tetők életre kelnek

( 22/500-921  •  30/586-4162
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

(bejárat az Új Váralja sorról) 
Nyitva: h-p.: 8.00-16.00

www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

Folyamatos akciókkal várjuk üzletünkben!
Az ajánlat 2016.06.02–30-ig tart, részletek az üzletben.

 Szakkereskedésünkben építőanyagok 
széles választékával várjuk!

Tetőtéri ablakok, Tető- és homlokzat szi-
getelések, tetőfóliák, tetőfedő anyagok, 

ereszcsatorna, fém tetők, kémények, 
falazó anyagok…

és még sok más termék!
Tetőcserép már 1600 Ft/m2-től

méter, már egy nagyobb kanapét, 
sarokgarnitúrát is be lehet tenni. De 
persze feltétlenül be kell kalkulálni 
az ajtókat, az ablak alatti radiátort, 
a függönyt! Néha tíz-húsz centi is 
számít! A tv mérete és távolsága is 
sokban befolyásolhatja az ülőgarni-
túra méretét, formáját. Ha szük-
séges, lehet plusz fotelt, lábtartót 
is választani, amik segítségével 
közelebbről is lehet nézni a tv-t.”
Ezen kívül figyelembe kell venni, 
hogy mire szeretnénk használni. 
Vannak olyan modellek, amelyek 
vendégágynak jók, de létez-
nek olyanok is, amelyek a napi 
szintű alvásra is alkalmasak. A 

sarok-ülőgarnitúrákat általában 
úgy tervezik, hogy a hosszabbik 
oldala ággyá alakítható, míg a rö-
videbb – lábtartós vagy ottomá-
nos, vagyis karfás és háttámlás – 
rész ágyneműtartót rejt. Néhány 
kanapé oldalsó karfájába plusz 
polcot tesznek, amely kiválóan 
alkalmas a könyvek, esetleg a 
tévékapcsoló tárolására.

A szövetnek bírni kell a strapát

A szöveteket is érdemes ala-
posan megnézni! A vékonyabb 
fajták ugyan olcsóbbak, viszont 
nehezen lehet őket tisztítani, és 
könnyebben kopnak. A kicsivel 
drágábbak közül már akadnak 
olyanok, amik jobban bírják a 
strapát. Például ha valami kibo-
rul rájuk, akkor a folt nyomta-

lanul eltüntethető, ha azonnal 
orvosolják a problémát. A léleg-
ző textilbőrök is nagyon prakti-
kusak, hiszen olyan kényelmes 
rajtuk ülni, mint egy szöveten, 
de a bőrhöz hasonlóan elegán-
sak, illetve egyszerűen tisztán 
tarthatók.

Alacsony támlás és földszínű

„A legújabb trendeknek megfelelően 
a legtöbben az alacsony háttámlás, 
egyszínű ülőgarnitúrákat keresik, 
hiszen kellően modernek, és a kis 
tereket is szellőssé teszik. A színek 
közül a legnépszerűbbek a föld-
színek, a fehér és a szürke külön-
böző árnyalatai, amelyek egy-egy 
élénkebb díszpárnával és a hozzá 
passzoló szőnyeggel meghitté vará-
zsolják az enteriőrt. A kiegészítőket 
– ha valaki megunja – könnyebben, 
gyorsabban és olcsóbban le tudja 
cserélni, így néhány évente fel tudja 

frissíteni az adott szoba stílusát.”
Ha valaki ennek ellenére mégis 
egy élénkebb, piros vagy bor-
dó kanapé mellett dönt, akkor 
a többi bútor és textil legyen 
semleges, hogy ne legyen olcsó, 
bazári az összhatás!

L vagy U?

Mostanában az L és az U alakú 
ülőgarnitúrák a legnépszerűb-
bek. Az L alakúból létezik ki-
sebb, ami kevesebb helyet foglal, 
mint például egy szófa és fotel 
kombinációja. Az U alakú válto-
zat viszont csak olyan helyiség-
ben működik jól, ahol kellően 
nagy, legalább negyven-ötven 
négyzetméteres a tér.
A lakberendező kiemelte, hogy a 
vásárlás előtt érdemes egy gyors 
méretarányos rajzot készíteni, 
hogy a végeredmény olyan le-
gyen, mint amilyet elképzeltünk.
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Korosztályukban az ország legjobb közlekedésbiztonsági szakértői a telekisek

novák rita

A kéklámpások nyomában

Kölcsönkért feszítővassal törte fel az ajtót

A Teleki általános iskola másodikosai a napokban 
országos közlekedésbiztonsági vetélkedőt nyer-
tek meg. A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 
évek óta szervezi meg ezt a vetélkedőt, de a 
térségben élő gyerkőcök most érték el a legjobb 
eredményt.

A képünkön látható fiatalemberek – 
a Teleki általános iskola második A 
osztályának diákjai – mutatták meg 
korosztályuknak, hogyan kell bizton-
ságosan biciklizni. A verseny egyik 
része ugyanis a kerékpáros tudásra 
épült. Elekes Levente azt mesélte, 
hogy imád bringázni, mert – mint 
szó szerint mondta – szereti, ahogy a 
haját fújja a szél. A bóják között laví-
rozni azonban nem egyszerű feladat. 
A vetélkedőn mégsem volt ez szá-
mára annyira nehéz, mert a csapat 
szűkebben kirakott pályán gyakorolt 
– tette hozzá sietve a nagyfiú. 
A Teleki csapatát Németh Áron is 
erősítette. A másodikos fiú az elmé-
letben profi, ezért társaival együtt 
tökéletesen válaszolt a KRESZ-kér-
désekre, valamint a környezetvé-
delemmel kapcsolatos feladatokat 
is kiválóan oldották meg. Németh 
Áron azt mondta, egyértelmű, hogy 
csípőből vágja a közlekedési sza-
bályokat, hiszen apukája rendőr és 
anyukája is az volt, így nem véletlen, 
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A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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

Alkalom szüli a tolvajt 

Nyomon vannak: Afra és Beke Nikoletta munka 
közben

novák rita

Egyre eredményesebben végzi munkáját Afra, 
a megyei rendőrség nyomkövető kutyája. Se-
gítségével az elmúlt napokban betörőt fogtak 
a nyomozók, de munkájának köszönhetően 
rablón és tolvajon is kattant már a bilincs.

Május utolsó napjának reggelén 
megszólalt egy polgárdi ház 
riasztója. A rendőrök a jelzést 
követően azonnal autóba pattan-
tak, de mire odaértek, a betörő 
elmenekült a helyszínről, csak a 
felfeszített bejárati ajtót hagyta 
hátra maga után – és a munkájá-
hoz használt feszítővasat. Mivel a 
kiérkező körzeti megbízottak for-
ró nyom hiányában nem tudtak 
az elkövetőre bukkanni, nyomkö-
vető kutyát kértek a helyszínre. 
Beke Nikoletta törzsőrmester 
kocsiba parancsolta kiskutyáját, 
és a feltört házhoz sietett. Afra, 
a rendőrkutya a helyszínen rög-
zített szagnyomon indult útnak, 
majd gazdáját és a nyomozókat 
egészen a gyanúsítottig vezette. A 
rendőrök a húszéves feltételezett 
elkövetőt elfogták és gyanúsított-
ként hallgatták ki. A fiatalember 
a kihallgatása során beismerte 
tettét. Mint mondta, alkalom 
szüli a tolvajt, hirtelen ötlettől 
vezérelve tört be a házba, mivel 
pénzhez szeretett volna jutni. 
Semmilyen szerszám nem volt 
nála, ezért egy közelben lakó 
férfitől kölcsönkért egy feszítő-
vasat.

hogy ő is érdeklődik a hivatás iránt. 
A csapatot a fehérvári balaset-meg-
előzési bizottság titkára készítette 
fel a versenyre. Nem rendőrségi 
versenyre jelentkeztek az iskolá-
sok, Májer László számára mégsem 
volt kérdés, hogy igent mond-e a 
felkérésre, hiszen – mint a százados 

fogalmazott – ennek a vetélkedőnek 
a biztonságos közlekedésre nevelés 
a célja. 
A versenyre az osztályfőnök nevezte 
be a csapatot. Babos Tamásné sze-
rint a gyerekek biztonsága érdeké-
ben nagy szükség van az elméleti 
tudás és a gyakorlati tapasztalat 

megszerzésére. A győztes csapat 
ugyan csak nyolcfős volt, Májer 
László közlekedési szabályokról 
szóló előadásán azonban mindenki 
részt vehetett. És mivel a bajnokok 
új biciklivel tértek haza, a kerékpá-
rostudás fejlesztésére is mindenki-
nek lehetősége nyílt.
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Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terül-
eteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

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

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

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

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

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• VILLANySZErELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI Őr
• ÚTELLENŐr

• rENDEZVÉNyTECHNIKAI 
MUNKATÁrS

• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ 
rÉSZMUNKAIDŐS ADMINISZTrÁTOr

• ÚSZÓMESTEr
• PÁLyAGONDNOK

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

Két arany, sok aranyos gyerek, középen pedig a friss világbajnok, Kovács Sarolta

Felnőtt a legjobbakhoz
somos Zoltán

Csak titokban remélt nagy sikerrel ért véget 
a moszkvai öttusa világbajnokság: egyéniben 
Kovács Sarolta, csapatban a Kovács–Aleksze-
jev–Földházi magyar női csapat lett aranyér-
mes. Két fehérvári öttusázó is világbajnokként 
térhetett tehát haza.

Nem sok szerencséje volt az utóbbi 
években Kovács Saroltának a nagy 
versenyeken. A legemlékezetesebb 
„baleset” éppen hazai pályán, a 
fehérvári Európa-bajnokságon érte 
két éve, amikor egy kutya riasztotta 
meg addig remekül teljesítő lovát, 
és fosztotta meg Sacit az érmes 
helyezés esélyétől. De többször sé-
rülés, betegség, műtét akadályozta, 
hogy a maximumot nyújtsa, vagyis 
a Volán Fehérvár junior világbaj-
noka mindig úgy vágott neki az 
aktuális megmérettetésnek, hogy 
úgy érezte, bizonyítania kell. Most 
végre maga előtt sem maradhatott 
kétsége: a legjobbak közé tartozik, 
és akár a legeslegjobb lehet adott 
napon. A verseny napján.
„Maradt a vívásomban, az úszá-
somban is pont, és a lövészetben 
is hibáztam. Szóval nem is volt 
tökéletes versenyem, de senkivel és 
semmivel nem foglalkoztam közben. 
Kizárólag magamra figyeltem, csak 
az utolsó futókörben tudatosult, hogy 
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szép eredmény szülessen!” – mondta 
a Volán világbajnoka.
Az Alba Öttusában versenyző, egyé-
niben tizenhetedik helyen végző 
Alekszejev Tamara a csapat világ-
bajnoki címének tevékeny részese 
volt, a férfiak között pedig a volá-
nos Demeter Bence volt a legjobb 
magyar a maga 12. helyezésével.

mekkora előnyöm van, akkor végre 
elengedhettem magam.” – idézte fel 
már itthon, fülig érő szájjal a vi-
lágbajnokság női döntőjét Kovács 
Sarolta. Mégpedig gyerekektől 
körülvéve a Volán öttusatelepén, 
ahol meglepetés-fogadást szervez-
tek a hazatérő versenyzőnek. Igazi 
példakép már a világbajnok, és 

még inkább az lehet, ha ezt a for-
mát és eredményességet átmenti 
az olimpiára is. 
„Tudom, hogy mostantól mindenki 
ezt várja, de próbálom nem teherként 
felfogni az elvárást. Bebizonyítottam, 
hogy ott a helyem az élmezőnyben. 
Ez olyan pluszt ad, ami segíteni fog. 
Dolgozunk tovább, hogy az olimpián is 



30 2016. június 2.FehérVár sPort

Henning Bergnek (képünkön jobbra) nem lesz könnyű nyara, nemzetközi porondon is eredményes Vidit kell összeraknia. Két új igazolás, Barczi 
Dávid és Bódi Ádám is segítségére lehet ebben.

Megkezdte a felkészülést a Videoton
németH Zoltán

A nemzetközi kupaszereplés miatt nyúlfarknyi 
pihenőt kaptak a Videoton játékosai, a nyári 
helyett inkább tavaszinak beillő szünet után 
a piros-kékek megkezdték a felkészülést a 
következő idényre. Henning Berg első edzésén 
már új játékosok is feltűntek a füvön.

Az Európa Liga selejtezőjére ké-
szülő Videoton június első napján 
kezdte meg a munkát: labdás 
gyakorlatok, intenzív levezető 
futás illetve konditermi foglalkozás 
szerepelt a programban. Henning 
Berg és stábja szombatig a sóstói 
edzőpályákon tart foglalkozásokat, 
majd június 6-án a csapat tíz napra 
Ausztriába utazik edzőtáborozni.
Ami a keretet illeti, két magyar 
játékossal már erősödött a Vidi: 
Barczi Dávid szerződtetését koráb-
ban bejelentették a piros-kékek, a 
felkészülés rajtjára pedig kiderült, 
hogy a Videotonnál folytatja a nagy 
rivális Debrecen válogatott közép-
pályása, Bódi Ádám is.
„Már télen is hallottam a Vidi meg-
kereséséről, kicsit meg is lepődtem, 
hogy a Loki egyik riválisánál szóba 
kerültem. Összeírtam otthon azokat 
a dolgokat, amelyek amellett szólnak, 
hogy Székesfehérváron folytassam, 
és végül úgy döntöttem, eljött az 
ideje a váltásnak. Szeretnék vissza-
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Vasárnap délutáni futás

Diákolimpia a Bregyóban

A változások szele

Hat napon át versenyeztek az atlétikai diákolimpia országos döntőjének résztvevői a Bregyó közi 
Sportcentrumban. A legkisebbektől a már felnőtt szinten is sikeres nagyobbakig több százan indul-
tak, az ARAK pedig ismét jelesre vizsgázott rendezőként, valamint fiatal versenyzői révén is.     S. Z. Fehérváron elképzelhetetlen Ocskay Gábor nélkül a sportág

saMu Miklós somos Zoltán

Az ARAK, Székesfehérvár önkormányzata és a 
Depónia Nonprofit Kft. közös szervezésében 
megvalósuló V. TESZ futóverseny június 5-én, 
délután 17 órakor indul a már megszokott 
helyszínről.

A Rákóczi úton és a felújított 
Várkörúton kijelölt 1600 méteres 
útvonalon haladó versenyen min-
denki megtalálhatja a számára 
ideális távot: a népszerű egykörös 
Depónia-futás mellett idén is a 
családi csapat, munkahelyi váltó 
és az egyéni futók 4,8 és 9,6 km-
es kategóriáira lehet jelentkezni. 
A szervezők gondoltak a nyár 

Új elnökséget választott a héten a Magyar 
Jégkorongszövetség. Ocskay Gábor leköszönt 
elnökségi tagságáról – de a magyar hoki 
továbbra is elképzelhetetlen nélküle.

Búcsút intett – de mennyire 
jószántából? Ocskay Gábor immár 
nem tagja az MJSZ elnökségének. 
A leköszönő elnökség tagjai helyé-
re a megválasztott új elnök, Such 
György szándékának megfelelően 
új emberek kerültek. Sokakban 
felmerült, az Alba Volánt a magyar 
jégkorong legfontosabb bázisává 
építő Ocskay valóban el akart-e 
köszönni a szövetségbeli tisztsé-

kerülni a válogatottba, és szeretnék 
újra európai csoportkörben szere-
pelni, emellett bízom benne, hogy a 
hazai sorozatokban is sikeres leszek 
Vidi-mezben. Tudom, hogy komoly 

összeget fizetett értem a klub, azon 
leszek, hogy a pályán bebizonyítsam, 
megérte engem szerződtetni!” – 
mondta a vidi.hu-nak a 3+1 évre 
aláíró középpályás.

A Videoton FC a nemzetközi 
szereplés miatt további erősíté-
seket is tervez, az új játékosok az 
elkövetkező hetekben érkezhetnek 
Henning Berg gárdájához.

eleji hétvégét a vízpart mellett 
töltőkre is, így idén vasárnap 
délután 17 órakor rajtol majd az 
esemény. 
„Székesfehérváron nem volt olyan 
utcai futóverseny, ami egy ilyen 
komoly sportmúlttal rendelkező 
városban alapkövetelmény lenne. El-
sősorban nem a versenyzőket, hanem 
a lakosságot céloztuk meg. Most már 
mindenki megtalálhatja magának a 
számára legkedvezőbb futóversenyt, 
hiszen ezen kívül a félmaraton és 
az adventi jótékonysági futás is 
tartalmas sportolási lehetőséget biz-
tosít mindenkinek.” – mondta Hirt 
Károly, a rendező ARAK elnöke. 
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gétől. Sokan találgatják most, ho-
gyan sepernek majd az új seprűk 
a szövetségben, és mi motiválja a 
frissen tisztségbe kerülőket. Ezt 
még nem tudhatjuk, de azt igen, 
van mit megköszönni Ocskay 
Gábornak. Cser-Palkovics András 
ezt meg is tette, nyilvános közle-
ményben emelve ki, hogy Szé-
kesfehérváron továbbra is számí-
tanak a szakemberre, aki nélkül 
az elmúlt évtizedek sikerei nem 
jöhettek volna létre. A fehérvári 
polgármester bekerült az új elnök-
ségbe, ahol egy évig a MOL-ligás 
Fehérvár AV 19 delegáltjaként 
tevékenykedik.
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Nagy nevek érkeznek Fehérvárra Hatodik lett Lengyel Zsófi

Deli Rita csapatának gerince megmarad, az újakkal kiegészülve ütős gárda lesz az FKC

Szombaton is nagy szükség lesz Pearsonra, Lórántra – és a fehérvári szurkolókra!

kaiser tamás

kaiser tamás

A döntő elkezdődött, észre kell venni!
somos Zoltán

Nagy nevekkel erősít a következő, nemzetközi 
kupaindulással tarkított szezonra a Fehérvár 
KC. Székesfehérváron folytatja többek között 
a brazil világbajnok beállós Daniela Piedade, 
a franciák világbajnoki ezüstérmes átlövője, 
Claudine Mendy valamint a szerbek szintén 
világbajnoki ezüstérmes balkezes átlövője, 
Jelena Zsivkovics.

Alaposan átalakul a Fehérvár KC ke-
rete a következő szezonra. A klub ve-
zetése a Dunaújváros elleni szezonzá-
ró után elköszönt a távozóktól: Herr 
Anitától, Emberovics Mírától, Tanabe 
Yukitól, Tápai Szabinától, Hrabovszky 
Helgától és Csáki Viktóriától. Az ér-
kezők névsora is hasonló hosszúságú: 
Daniela Piedade, Jelena Zsivkocsics, 
Claudine Mendy, Pelczéder Orsolya, 
Tornóczky Sára és Vajk Eszter.
Balássi Imre, a klub elnöke a keddi 
sajtótájékoztatón elmondta, a keret 
kialakításánál figyelembe vették a 
csapat rövid és hosszú távú céljait: 
„Újra nemzetközi kupában szerepelhe-
tünk majd, ennek megfelelően történt 
a keret kialakítása, megerősítése. Nagy 
neveket sikerült igazolnunk, de célunk, 
hogy a jövőben is minél több saját neve-
lésű játékosnak adhassunk lehetőséget. A 
tizennyolc fős keretből jelenleg is nyolcan 
saját nevelésűek.”
Daniela Piedade 2002 óta kézilab-
dázik Európában, megfordult a 
Hypóban és a Krim Ljubljanában, 

A hatodik helyen zárta a hétvégi, lisszaboni 
Triatlon Európa-bajnokságot Lengyel Zsófia 
és segítője, Tóth Zsófia. Az Alba Triatlon SE 
látássérült triatlonistája így sajnos a ranglista 
alapján nem szerezett kvótát a riói Paralimpiá-
ra, de a szabadkártyára jó esélye van.

„A célbaérkezés után kicsit szomorú 
voltam, mert az ír lányt, a nagy ellen-
felemet szerettem volna elkapni, de 
nem sikerült. – kezdte az értékelést 
Lengyel Zsófia, az Alba Triatlon 
SE válogatottja. – De az edzőm is azt 
mondta, hogy amit lehetett, megtet-
tem, a maximumot nyújtottam. Az 
úszásra nagyon büszke vagyok, ekkor 
még az ír ellenfelem előtt voltam, a 
kerékpározás azonban jobban sikerült 
neki. És bár jobbat futottam nála, 
megelőzni nem sikerült. Ez a hatodik 
helyezés pedig azt jelenti, hogy csak 
szabadkártyával lehetek ott Rióban, 
a Paralimpián. Erre szerencsére jó 
esélyem van, hiszen tizenegyedik 
helyen zárom a kvalifikációs listát. 
Harminc női hely lesz Rióban, kilenc 
szabadkártyát osztanak ki nemenként. 
Szerintem egy szabadkártyát kap majd 
Magyarország, és mivel én zárok a 
legjobb helyen a magyarok közül, ezért 
bizakodó vagyok. Július 6-án derül ki, 
ott lehetek-e Rióban.”
A „két Zsófi” a hónap közepén 
Franciaországban, egy világku-
pa-versenyen áll rajthoz legköze-
lebb.

Három év után ismét bajnoki döntőbe jutott a 
fehérvári kosárcsapat, és akárcsak 2013-ban, 
megint a Szolnokkal játszik. Akkor itt volt, most 
ott van a pályaelőny, amit az első meccsen 
érvényesített is a címvédő.

Múlt pénteken Pakson tizennégy 
pontos hátrányból fordított és 
nyert az Alba Fehérvár (69-64), 
ezzel 3-1-re hozta az elődöntőt, és 
rá is pihenhetett kicsit a bajnoki 
döntőre. Csak vasárnap derült ki, 
hogy a címvédő Szolnoki Olaj lesz 
az ellenfél, amely a maximális öt 
meccsen át küzdött a Körmenddel 
a fináléért.
A bajnoki címig csak kőkemény, ki-
élezett meccseken keresztül vezet út 
– vélhetően tisztában voltak ezzel 
azok a fehérvári játékosok is, akik 
még nem szerepeltek ilyen tétre 
menő ütközetben. Érdekes módon 
inkább a külföldieket fogta meg a 
tét a szerda esti, szolnoki találko-
zón. Chery sérült volt, de a többiek 
sem remekeltek, egyedül Myles volt 
képes fontos pillanatokban beta-
lálni. Az egész csapat folyamatos 
„késésben volt” az Olajhoz képest, 
ezt hol a védekezésbeli lemaradá-
sok mutatták, hol az eredményjel-
ző, amelyen szinte végig hazai előny 
állt. Szinte – mert mint pénteken 
Pakson, itt is tizennégy ponttal volt 
már leszakadva az Alba, és itt is 
felállt innen! A negyedik negyed-
ben a talán utolsó aktív szezonját 
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mielőtt Magyarországra, a Siófokhoz 
szerződött. Nyert osztrák és szlovén 
bajnokságot, de tagja volt 2013-ban 
a világbajnoki címet szerző brazil 
válogatottnak is.
Jelena Zsivkovics számára sem lesz 
ismeretlen a magyar közeg: a szerbek 
első számú, világbajnoki ezüstérmes 
átlövője 2012-ben KEK-et nyert a 
Ferencvárossal. Székesfehérvárra a 
romániai SCM Craiovától érkezik. 
A francia válogatott Claudine Mendy 
szintén nagy fogás, a több poszton 
is bevethető 26 éves játékos nyert 
francia és montenegrói bajnokságot 
is, hazája válogatottjában pedig több 

mint százszor szerepelt. 2009-ben 
valamint 2011-ben ezüstérmes lett a 
világbajnokságon.
Vácról Pleczéder Orsolya érkezik. 
A mindkét szélen bevethető játékos 
az idei szezonban nem számított 
alapembernek a Duna-partiaknál, 
de képességei alapján hasznos tagja 
lehet a jövő Fehérvárjának. 
További két fiatal játékos is az FKC-t 
erősíti a jövőben: Tornóczky Sára a 
NEKÁ-tól érkezik, míg Vajk Eszter 
személyében egy korosztályos válo-
gatott kapus is a fehérváriakkal kezdi 
meg a július 18-án szlovéniai edzőtá-
borral induló felkészülést.

záró Simon Balázs vezérletével 
még fordított is a Dzunics-csapat, 
de a figyelem nem tartott a végéig. 
Támadólepattanókat engedett át, 
újabb esélyeket adott a Szolnoknak 
az Alba, ez pedig megbosszulta 

magát. 86-80-ra nyert az Olaj, de a 
meccs alapján bőven lesz esélye a 
Fehérvárnak is a párharcban. Csak 
időben fel kell ébredni, mert ez már 
a döntő, itt nem elég olykor rátenni 
egy lapáttal. Csak ha már amúgy is 

maximumon pörög a motor… 
Fehérváron, szombaton remélhetőleg 
telt ház várja majd a második mecs-
cset, ahol az amerikaiak is megmu-
tathatják: megérkeztek a döntőbe! A 
labdát 15.15-kor dobják fel.
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán. Vendég: 
Tölgyesi	Előd

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Schermann	Ágnes,	
Schermann	László

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Bodonyi Krisztián

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

–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Vakler Lajos. Vendég: 
Kneifel Imre

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Péntek Imre

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál	
– nyitógála

17:25 Virtuózok Gálaest 2015
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Szabó	Balázs

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – 

magazinműsor	
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)	
20:40	 Versünnep	2016	–	döntő	
22:55 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:15 Képes hírek

2016. 6. 5. VASárnAp

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

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

–	ismétlés.	Műsorvezető:	
Vakler Lajos. Vendég: 
Szabó	Balázs

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Somos	

Zoltán. Vendég: 
Tölgyesi	Előd

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Bodonyi Krisztián

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	archívumából
13:50	 Gorsium,	Floralia	2016
14:35 Vörös Tamás Bass 

Show	2.	rész
16:00	 Székesfehérvár	

Rallye 2015
16:35	 Fehérvári	beszélgetések	

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Kneifel Imre

17:00 Fehérvári beszélgetések 
–	ismétlés.	Műsorvezető:	

Vakler Lajos. Vendég: 
Péntek Imre

17:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: 
Sükösd	Gézáné

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

bűnügyi	sorozat	(12)	
20:50	 Alba	Fehérvár	–	Szolnok	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 6. 6. Hétfő

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

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Kéklámpások – ismétlés 
10:50 A Fehérvár Tv 

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Sükösd	Gézáné	

17:00 Kéklámpások – ismétlés 
17:30 A Fehérvár Tv 

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

Lajos. Vendég: 
Szőkéné	Fábián	Irén

18:30	 A	Fehérvár	Tv	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Shakespeare:	Makrancos	

Kata – A Teleki 
Blanka Gimnázium 
diákszínpadának	előadása

21:40 Gorsium
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism. 
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 6. 7. Kedd

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Szőkéné	Fábián	Irén

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

Dávid Tamás. Vendég: 
Dudich	Ákos

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 

20:15 Hírek
20:20	 Emlékfilm	ifj.	

Ocskay	Gáborról
21:00 Liturgikus királylegenda 

– Koronázási 
szertartásjáték 2015 

22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:00 Képes hírek

2016. 6. 8. SZerdA 

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A	Fehérvár	TV	archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Heiter	
Dávid Tamás. Vendég: 
Dudich	Ákos	

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

Lajos. Vendég: 
Szabó	Balázs

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20	 Szolnoki	Olaj	–	

TLI-Alba Fehérvár 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40	 Gorsium,	Floralia	2016
22:25 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:10 Képes hírek

2016. 6. 9. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

08:00	 Élő	közvetítés	
Székesfehérvár	Megyei	
Jogú	Város	közgyűléséről

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Bajnokok városa 

– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Szabó	Balázs

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Lajos. Vendég: 
Kapásné Lévai Edit

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20 Im Memoriam Vargas 

– Kubik Anna és a 
Misztrál közös estje

21:50 Arató Antal, az örök 
könyvtáros

22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism..
23:25 Képes hírek

2016. 6. 10. pénTeK

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: 
Kapásné Lévai Edit

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

Viktória. Vendég: 
Rovó Tamás

18:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20	 Shakespeare:	Makrancos	

Kata – A Teleki 
Blanka Gimnázium 
diákszínpadának	előadása	

21:40 Pálosfalvi Brúnó – 
Élni a bátrak életét 

22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:55 Köztér – ismétlés 
23:30 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 5. 20:50 Alba Fehérvár – Szolnok kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. június 4-től június 10-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: +36 30 901 41 50

2016. 6. 4. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

11:00 Rendszeres tudósítás, 
interjúk a Szent Orbán 
borünnepről, Velencéről. 
A mikrofonnál: 
Sasvári Csilla

08:10 A műsorvezető: 
Horváth-Winter Diána

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp 

09:10 Bemutatkozik a 
Kodolányi János 
Középiskola és 
kollégium. Vendég: 
Dr. Kovács Lászlóné

09:30 Bemutatkozik a Váci 
Mihály Ipari Szakképző 
Iskola és Kollégium. 
Vendég: Gróf Valéria

10:10 „Hová tűntek az 
igazi férfiak?”

11:10 Gasztroóra. Vendég: 
Kurucz Tünde

12:10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsa.

 Gazdálkodj okosan! 
Vendég: Galántai Gergely

13:10 Kiegyensúlyozott 
párkapcsolat. Vendég: 
Koller Krisztián

14:10 Cukor és egyéb 
édesítőszerek. 
Vendég: Antal Vali

14:10 Alakformálás szezon 
előtt. Vendég: 

Dudás Natália
16:10 Reflexológia. Vendég: 

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

Kozma Ágival

2016. 6. 5. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla.

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

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

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

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

13:10 Házitündér – háztartási 
műsor. Vendég: 
Boda Kriszta

13:30 Horgászinfó. Vendég: 
Nagy Attila

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

15:40 Fehérvár TV –
műsorajánló. Vendég: 
Látrányi Viktória 
hírigazgató 

16:10 Vörösmarty Kocka 
– Informatika. 
Műsorvezető: Barabás 
Ferenc, Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi  
Attila informatikus

17:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

21:00 Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 6. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

  Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai – 
Sárkányhajózás. 
Vendég: Ozsváth Zoltán

14:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Jóban-rockban. 
Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kard és toll. Vendég: 
Wiedermann Csaba

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 7. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 
Egészségmegőrző. 
Vendég: Mészáros Zalán

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

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

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

16:10 Diákkedd
17:30 Aktuális – napi 

hírmagazin

18:00 Helyi zenészek órája  
19:00 Esti beszélgetések 

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

hírmagazin

2016. 6. 8. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház 
működése 

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

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

13:10 A Katasztrófavédelem 
órája

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt.

 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Kézművesség 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth-

Winter Diával

2016. 6. 9. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

  Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

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

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

13:10 Hivatali óra 
14:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt. 
 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:30 Aktuális – napi 
hírmagazin

18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

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

hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 6. 10. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

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

11:10 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

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

13:00 Hogyan készülnek 
alapvető élelmiszereink? 

16:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt.

 Környezetvédelmi óra. 
Vendég: Mihályi Gyula. 

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég: 

Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival  

21:00 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi 

hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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


