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„A gondviselés irányítja 
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Mi a célja a nemzeti konzultációnak? 3. rész

A nemzetnek szüksége van arra, hogy érdekeit 
Brüsszelben is megvédhesse – véli Törő Gábor

Nagy ZoltáN Péter

Legutóbbi két lapszámunkban Vargha Tamás honvé-
delmi miniszterhelyettes adott választ a címben 
feltett kérdésre. Székesfehérvár másik országgyű-
lési képviselőjét, Törő Gábort is megkérdeztük e 
témával kapcsolatban.

Egy hete már megközelítette az egymilliót 
a nemzeti konzultációval kapcsolatos 
válaszlevelek száma, de mennyire van 
szükség, hogy azt mondhassa a Magyar 
Kormány, hogy eredményes volt a kon-
zultáció?
Azóta már több mint százezerrel meg 
is haladta a válaszlevelek száma azt 
a bizonyos egymilliót. De itt nem egy 
matematikai karatéról van szó, hanem 
arról, hogy odaállhassunk a brüsszeli 
bürokraták elé, és megmutathassuk, 
hogy egyszerű kérdésekre egyszerű 
választ adnak a magyarok. Nemcsak 
a kormánynak, hanem a nemzetnek 
is szüksége van arra, hogy érdekeit 
megvédhesse Európában úgy, hogy 
annak továbbra is elkötelezett tagja 
maradjon. Higgye el, komoly lobbi 
folyik Magyarország ellen!
Van-e olyan, ami tetten érhető ebben a 
bizonyos lobbiban?
Miközben az Európai Bizottság kri-
tikai észrevételeket fogalmaz meg a 
nemzeti konzultációval kapcsolatban, 
„megfeledkezik” azt szóvá tenni, hogy 
Brüsszel tervbe vette az állandó be-
telepedési kvóta létrehozását, amiről 
éppen az Európai Bizottság döntött 

Ingyen lehet egynyári 
növényekhez jutni

Önfeledt pumpálás Megújul a csapadékvíz-elvezető rendszer a Felsővárosban

Felpumpálás...

lásZló-takács krisZtiNa

Németh krisZtiáN

Az elmúlt években egyre népszerűbb a városla-
kók körében a Virágosabb és zöldebb Székesfe-
hérvárért kezdeményezés. Ebben az évben már 
733 pályázat érkezett a Városgondnoksághoz. 

A számok is mutatják, hogy sok 
közösség és fehérvári lakos él a pá-
lyázati lehetőséggel, mellyel ingyen 
juthatnak hozzá a növényekhez. 
A nagy érdeklődés miatt a  Város-
gondnokság úgy döntött, az idén 
nem lesz kedvezményes virágvásár, 
hanem az erre szánt összeget is a 
Virágosabb, zöldebb Székesfehér-
várért közterületi növényültetési 
pályázatra fordítják. Így május 15. 
és 25. között a fehérváriak számára 
újra megnyílik a pályázati lehető-
ség. 
A Városgondnokság a jövő évtől 
tovább növeli a növényültetési pá-
lyázatra szánt keretösszeget, hogy 
minden jelentkező lehetőséget 
kapjon környezete szépítésére.

Ingyenesen használható a héten átadott 
fehérvári bringacross pálya. Az úgynevezett 
„pumpapálya” a Bregyó közi Sportcentrum 
mögötti parkerdőben található.

Tekerés nélkül lehet körbemenni a 
pályán, ha úgynevezett pumpálás-
sal lendületben tartjuk a bringát. 
Innen kapta nevét a pumptrack, 
amit először a hetvenes években 
találtak ki maguknak a bmx-esek, 
majd a kétezres években kezdett 
igazán divatba jönni.
Jelenleg országszerte mindössze 
néhány a fehérvárihoz hasonló, 
ingyenesen használható pálya lé-
tezik. A Bregyó mögött egy kisebb 

Két ütemben fontos beruházások indulnak 
Felsővárosban, melyek megvalósítása 
komfortosabbá teszi az ott élők minden-
napjait, és környezetvédelmi célokat is 
szolgál.

A Felsővárosban hamarosan 
megkezdődik a belterület védelmét 
szolgáló zárt rendszerű csapadék-
víz-elvezető rendszer kiépítése, 
illetve egyes szakaszokon átépítése. 
A projekt elsődleges célja a vízká-
rokkal veszélyeztetett területeken a 
csapadékvíz-elvezető infrastruktúra 
fejlesztése, a környezeti káresemé-
nyek megelőzése illetve megszün-
tetése, s ezáltal a biztonságos és 
egészséges lakókörnyezet megte-
remtése. 
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Város-
ház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 4255/6 
helyrajzi számú, természetben 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 1. szám alatti, „kivett 
kollégium és tanműhely” megnevezésű épületegyüttes – egykori Kodolányi János 
Főiskola Radnóti Kollégium épület – 3 m2 nagyságú tetőfelületének internetszolgál-
tató állomás kialakítása, üzemeltetése, működtetése céljára történő bérbeadására.

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

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. május 15. (hétfő) 12 óra.

A második ütem beruházásai 227,5 
millió forint uniós támogatásból 
valósulnak meg, és a Koppány 
utcát, a Csutora utcát és a Kertalja 
utcát érintik. A munkálatok egyes 
szakaszokon az útburkolat és a 
járdák felbontásával valamint a 
vízelvezető árkok felújítása során 
azok környezetének átépítésével 
járhatnak. A helyreállítás folya-
mán az eredetivel azonos műszaki 
szintű rehabilitáció valósul meg. 
Székesfehérvár önkormányzata és 
a kivitelezési munkák elvégzésével 
megbízott cég a környéken lakók 
megértését kéri az építéssel járó 
kellemetlenségekért. A munkálatok 
tervezett befejezési határideje 2018. 
augusztus 31.

és egy nagyobb körívet építtetett a 
kivitelező Városgondnokság. 
„A Bregyó fejlesztése kapcsán közössé-
gi oldalamon keresett meg a városban 
élő Kantár György.” – emlékeztetett 
a pálya születésére Cser-Palkovics 
András polgármester. – „A fiatal-
ember kezdeményezte, hogy lehetőség 
szerint a bringások számára is történ-
jenek fejlesztések, majd összehozta 
az önkormányzatot a pályát tervező 
szakcéggel.”
A pálya bármilyen kerékpárral 
használható, és bárki kipróbálhatja 
korosztálytól függetlenül, hiszen az 
egészen kicsi gyerekek is tudnak 
rajta biciklizni, de a „pumpálás” 
örömet okoz egy kerékpárverseny-
zőnek is.

már. Ezek alapján kijelenthetjük, 
hogy az unió bürokratái kimondottan 
csúsztatnak, és igaztalan vádakkal 
illetnek minket.
A betelepítési kvóta ügyében azért nem 
vagyunk egyedül, hiszen egyre nő a 
szövetségeseink száma.
Ez igaz. A szomszédos államok közül 
már szinte valamennyi mellénk állt, 
és kibontakozik egy régiósan működő 
közös határvédelem, de nekünk az 
a feladatunk, hogy Brüsszelben is 
meghallják, amit mondunk!
A nemzeti konzultáció másik kérdése 
miatt azért orrolnak ránk, mert nem 
kívánjuk az EU által kínált energiastabili-
zációt elfogadni.
Nem is értem, milyen stabilizációról 
beszélnek Brüsszelben. Miközben 
Brüsszel azt állítja, hogy az energia- 

piaci verseny csökkenti az árakat, 
addig éppen az Európai Bizottság 
felméréséből derül ki, hogy Európá-
ban húsz százalékkal nőtt a villamos 
energia ára 2010 és 2015 között. Jobb, 
ha mindenki tudja, hogy ez az emel-
kedés még durvább a gáz esetében. 
Ha Brüsszel egy ilyen árnövekedés-
be akar minket sodorni, azt csak a 
túlterjeszkedő energialobbinak tudom 
be, de azt nem értem, hogy a magyar 
ellenzéki pártok mit szeretnének elér-
ni ezzel. Csak hinni tudom, hogy nem 
akarnak ártani a magyar családoknak.
Talán a legnagyobb felháborodást a 
civilszervezetek finanszírozásának átlát-
hatóságát célzó kormányzati intézkedés 
keltette, ami a nemzeti konzultációnak is 
része.
Őszintén mondom, hogy nem értem, 
bármely tisztességesen működő szer-
vezetnek miért célja, hogy elhallgassa 
a szerzett vagyonának forrásait. Mi 
csak tisztán akarunk látni, míg egy 
európai parlamenti bizottság jelen-
tése szerint szigorítani kell a nem 
kormányzati szervezetek vizsgálatát. 
A szigort Brüsszelben akarják beve-
zetni, de a padlót velünk szeretnék 
felmosni. Már ebből a pár témából is 
jól látszik, hogy a mindenkori magyar 
kormány csak akkor lehet sikeres, 
ha mögötte ott állnak az emberek, 
ezért indítottuk el ismét a nemzeti 
konzultációt. Minden magyar ember 
véleménye fontos, vélekedjen bárhogy 
a konzultációs kérdésekben!
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Szebb a tér a Munkácsy előttMegszűnik a Malom utcai parkolási káosz

Hetvenkét éve ért véget a második világháború

A felújítás után az iskola előtti tér két oldalról közelíthető meg: a Károly János utca felől a 
Munkácsy utca zsákutca lett, a meglévő – számában bővülő – parkolóban lehet megfordulni. A 
Munkácsy utca a Gyümölcs utca felől egyirányú lett, és a kollégium felé lehet elhagyni. Ezen a 
szakaszon új párhuzamos parkolót alakítottak ki.

Kedden négy helyen rótták le 
kegyeletüket a város, a megye 
valamint civilszervezetek képvi-
selői: az emberiség történetének 
eddigi legsúlyosabb és legtöbb 
veszteséget okozó fegyve-
res konfliktusára, a második 
világháború európai befejezésére 
emlékeztek. A néma koszorúzá-
sok a Béke téri orosz katona-
temetőben kezdődtek, azután 
a Szentlélek katonatemetőben 
folytatódtak. Délben a Városház 
téri II. világháborús emlékműnél, 
majd Pákozdon a Katonai Em-
lékparkban gyűltek össze, ahol 
a világháborúban elesettekre 
emlékeztek.                    Sz-M. D.

Wéhli Regős DóRaBácskai gergely

Nemcsak szép, biztonságos is a Munkácsy Mi-
hály Általános Iskola előtti tér. A suli bejárata 
elé már csak kerékpárral lehet behajtani. A 
terület önkormányzati támogatással szépült 
meg.

Sárga, piros és fekete színű kövek 
törik meg a szürke egyhangúságot 
a Munkácsy iskola előtti téren. A 
színes bejáró illeszkedik az iskola 
jó hangulatához – fogalmazott 
Tóth Péter igazgató, aki elárulta: 

A Malom utcában jelenleg káosz van – már 
ami a parkolást és a közlekedést illeti. Ezzel 
mindenki egyetértett azon a lakossági fóru-
mon, amit a napokban tartottak a területen 
élőknek.  

Rendezett állapotot szeretnének 
kialakítani, ami a lakóknak és a 
város egészének is a legmegfe-
lelőbb – mondta el Földi Zoltán, 
Felsőváros önkormányzati képvi-
selője. Nagy Zsolt, a Polgármesteri 
Hivatal Közlekedési Irodájának 
vezetője pedig kiemelte, hogy 
mindkét oldalon a járda teljes 
felújítása is része a tervezett fej-
lesztésnek.
A Malom utcában jelentős az 
átmenőforgalom, azonban ez egy 
családi házas övezet, „lakóutca” is 
egyben. A Táncház, a Tiszti Klub 
és néhány üzlet is megnöveli a for-
galmát az utcának, ráadásul közel 
van a belvároshoz is. A jelenlegi 
terv szerint merőleges beállású 
parkolók lennének, összesen 211 
parkolóállás férne el, és minden 
kapubeálló előtt csak a lakó által 
használható terület lenne. Az 
előző lakossági fórumon 271 par-
kolóhelyet mutattak be a Malom 
utcaiaknak, és az ott elhangzott 
vélemények alapján áttervezték 
a beruházást. A mostani terv 211 
új parkolóval számol. Jelenleg a 
Malom utcában napközben 146-an 
tudnak parkolni – össze-vissza, 
balesetveszélyesen.
Volt, aki felvetette, hogy a Szent 
Vendel utca és a Malom utca kör-
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Kiköltözik a Depónia

Cser-Palkovics András arról is 
beszélt a fórumon, hogy évtizedek 
óta nem épültek gyűjtőutak a vá-
rosban, és a jelenlegi 46-47 ezer 
fehérvári autó, amihez hozzájön-
nek napközben a bejárók autói is, 
nem tudnak a reggeli és a délutáni 
csúcsidőszakban zavartalanul köz-
lekedni. A Malom utcai beruházás 
ezt a problémát is enyhítené egy 
kicsit. A polgármester elmondta: 
a Depónia 2019-ig kiköltözik a 
Malom utcából a szervizközponttal 
és a teherautókkal együtt, amit a 
város saját forrásból finanszíroz. 
Ez jelentős nagyságú felszabaduló 
területet jelent. A kríziskezelő 
elköltöztetésének lehetőségét 
jelenleg nem látják, viszont a 
Depónia kiköltözésével együtt 
lehetőséget szeretnének teremteni 
arra, hogy a kríziskezelő jelenlegi 
házirendjénél alacsonyabb kü-
szöbű ellátási formát is létrehoz-
zanak, ezzel az épület elől minden 
ellátottat a kerítésen belülre 
vihetnének.

Új játszótér és társasház is épül a Cserepes közben
Bácskai gergely Wéhli Regős DóRa

Lakossági fórumot tartottak a Cserepes köz 
mellé tervezett negyvenhat lakásos társasházzal 
kapcsolatban. A ház legnagyobb magassága 12.5 
méter lesz, és hatvankilenc parkolóhely, köztük egy 
ötvenállásos mélygarázs épül, melybe a Bakony 
utca felől lehet majd behajtani. A Cserepes köz 
mellett épül egy nagyobb játszótér is, továbbá park 
és parkolóépítés is kezdődik a Jancsár-csatorna 
mellett, melynek medrét is kitisztítják hamarosan.

Farkas László, a Palotaváros déli 
részének önkormányzati képviselője 
elmondta, hogy a városrészben, a Sütő 
utcában útfelújítás folyik, melynek 
keretében a parkolókat is felújítják és 
felfestik. Egy héten belül lesz kész az 
új kopóréteg. 
A Cserepes köz 1-3. mellett épül 
hamarosan egy tizenhárom férőhelyes 
parkoló, a Bory Jenő Általános Iskola 
előtti murvás területen pedig egy 
huszonöt férőhelyes parkoló készül el 
augusztus végéig. A Jancsár utca 7-15. 
előtti és a Jancsár utca 1-5. mögötti 
murvás területen pedig egy százhu-
szonöt férőhelyes, térköves, közvilágí-
tással ellátott parkoló épül. Ugyancsak 
ezt a területet érinti, hogy felújítják a 
volt MÉH-telep melletti kis járdát, ami 
a hídhoz vezet. Egy nagyobb játszótér 
is épül itt hamarosan, és ősszel a csa-
tornaparton fásítás kezdődik. 
Ugyancsak a Palotavárost érintő 
beruházás, hogy csütörtökön adják át 
a kivitelezőnek a Jancsár utca 7-21. kö-
zött a járda területét felújításra. Farkas 

Elkészült a Gőzmalom utcában a vízivárosi parko-
lóbővítések utolsó üteme. A mostani negyven-
néggyel együtt összesen százötvenhat új hellyel 
lett gazdagabb a városrész az elmúlt két évben.

Horváth Miklósné önkormányza-
ti képviselő elmondta: csaknem 
kilencven fát és több tucat cserjét 
ültettek az elmúlt hónapokban. A 
parkolók kialakítása mellett tehát 
a terület parkosítása is megtörtént. 
A munka folytatódik, hiszen a kor-
donok elbontását követően a régi 

Újabb parkolók a Gőzmalom utcában
padok mellett újakat is kihelyeznek 
a következő hetekben.
A tervek szerint még idén felújítják 
a Gáz utca 18. mögötti és a Sarló 
utca 2. melletti parkolókat valamint 
a Gáz utca 10-től a Széna térig ter-
jedő járdaszakaszt illetve a Rákóczi 
utca 27-41. közötti négyemeletes 
házak bekötőjárdáit.
A jövő évi terveket illetően a kép-
viselő elmondta, hogy a Budai út 
92-98. számú lakóházak közötti par-
kolókat illetve járdákat felújítják, és 
kialakítanak további százötven új 
parkolót a fűtőerőmű területén.

a tér egy hónap alatt szépült meg, 
de a munkálatok nem zavarták a 
tanítást. 
A kivitelezést az önkormányzat fi-
nanszírozta, a beruházás tizennégy 
millió forintba került. A térkövezés 
mellett a terület parkosítása is 
megtörtént. Több kerékpártámaszt 
is elhelyeztek, nem titkolt céllal: 
a városvezetők remélik, hogy az 
egészséges életmód és a környezet 
védelme érdekében egyre több 
gyermek és tanár választja a kerék-
páros közlekedést.

forgalmát a házaktól távolabbra 
tervezzék, és akkor a jelenleginél 
nagyobb lenne a kanyarban a 
házaktól a távolság. Ennek lehető-
ségét a szakemberek megnézik, és 
lehetőség szerint a lakók kérését 
figyelembe véve tervezik át a 
körforgalmat. Elhangzott, hogy 
a Móri út és a Szent Vendel utca 
kereszteződésében is körforgalmat 
terveznek.

László kiemelte, hogy a Jancsár-csa-
torna medrét is kitisztítják, kikotorják 
még ebben az évben.
A tájékoztatón arról is szó volt, hogy 
a város szerette volna megvásárolni a 
Cserepes közben lévő építési területet. 
A szándékot már tavaly ősszel jelezték 
is, de a korábbi tulajdonos eladta a 
területet egy beruházónak. 2007-ben 
került magánkézbe a terület, akkor 
egy egészségügyi központot terve-
zett oda a tulajdonos. Azóta sokan 
megfeledkeztek arról, hogy ez a terület 
magán-, és nem köztulajdon. Farkas 
László hangsúlyozta: a város hajlandó 
lett volna sok tízmillió forintot fizetni 
azért, hogy újra köztulajdonba kerül-
jön a terület, a tulajdonos azonban 
eladta azt másnak. 
Összesen negyvenhat lakás épül a Cse-
repes köz mellett két tömbben. Ehhez 
hatvankilenc parkolóhelyet alakítanak 
ki a területen belül, melynek része egy 
ötven férőhelyes mélygarázs is.
Az építkezést július elején kezdik a 
szerkezetépítéssel, amit november ele-
jén fejeznek be. A tervek szerint 2018 
december végén szeretnék elkezdeni 
a kész lakások értékesítését. Egy hidat 
is építenek a Jancsár-csatorna fölé, így 
nem a Jancsár utcából lesz megközelít-
hető az épület mélygarázsa. Az építők 
a lakossági fórumon is felhívták arra a 
figyelmet, hogy a fák egytől egyig meg-
maradnak a területen, és az építkezés 
alatt mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy a lehető legkevésbé 
zavarják leendő szomszédaikat.
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Pályázati felhívás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkor-
mányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről 
szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzat Közgyűlésének 868/2016. (XII. 16.) valamint 869/2016. (XII. 16.) számú határozatai értelmé-
ben, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügy-
félszolgálatán, illetőleg a város honlapján: www.szekesfehervar.hu / ingatlan pályázatok.

Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)

Arany J. utca 16. tetőtér 1. (365/A/10) lakás

Arany J. utca 16. tetőtér 3. (365/A/12) padlástér

Gyümölcs u. 7. fsz. 6. (707/A/6) lakás

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

Havranek J. u. 8. al. 1. (4087/3/A/1) lakás

Kelemen B. u. 23. fsz. 1. (5531/7/A/1) lakás

Kossuth u. 6. fsz. 1. (394/A/1) lakás

Megyeház u. 9. fsz. 6. (298/B/1) tároló

Prohászka u. 56. 1/1. (603/A/9) lakás

Tátra u 25/1. (5975) 

lakóház, udvar, gazdasági épület +

Tátra u. 25/2. (5976) kivett, beépítetlen terület

Tátra u. 47. (6051) telek 

(inyt. szerint: lakóház, udvar, gazdasági épület)

Tátra u. 103. (6013) lakóház, udvar. gazdasági épület

Zichy liget 7. fsz. 10. (29/A/10) (Lr. szerint: fsz. 2.)  lakás

Komfortfokozat

összkomfortos

komfort nélküli, 
beépítetlen padlás

komfortos

komfortos

félkomfortos

összkomfortos

komfortos

-

komfortos

komfortos

-

-

komfortos

komfortos

Terület (m2)

108

59

49

45

29

53

40

11

55

2 lakásos családi 
ház 432 m2 

telken + 

1154 m2 telek

1344

2318

37

Forgalmi érték (Ft)

25.900.000,-

2.000.000,-

10.800.000,- 

9.500.000,-

4.600.000,-

10.700.000,-

11.400.000,-

840.000,- 

12.300.000,-

7.200.000,-
+

5.400.000,-

12.600.000,-

11.400.000,-

12.400.000,-

8.500.000,-

belépés ingyenes

Az ország alappillére a honvédelem 
Nagy ZoltáN Péter

Május 10-én a Fehérvár Televízió Esti mérleg című 
műsorának vendége Vargha Tamás honvédelmi 
miniszterhelyettes volt. A beszélgetés két fő témája 
a 2018-as költségvetési tervezet, amit a kormány 
már benyújtott az Országháznak, és a nemzeti 
konzultáció volt.

Mielőtt a kormány által elfogadott költség-
vetési tervezetről beszélnénk, óhatatlanul 
szót kell ejtenünk a nemzeti konzultációról, 
hiszen az ellenzék is ezt teszi, de főleg 
Brüsszelben foglalkoznak sokat a kérdés-
sel. Például nemtetszésüket fejezik ki, hogy 
miért nem bízza a magyar kormány az 
energiaárakat a piacra.
Érdekes érvelés, bizonyára vannak is 
olyan időszakok, amikor a piac lefelé 
szabályozza az árakat, de a kormány 
nem bízhatja a magyar embereket a 
versenypiacra, annak szabad árug-
rándozásaira! Meggyőződésem, hogy 
a magyar embereknek az a jó, ha 
megfontoltan szabályozzuk ezeket 
az árakat. Csak egy számpárt hadd 
mondjak: Magyarországon 36 forintba 
kerül 1 kWh, míg Németországban 
ugyanez 90 forint. Tudomásul kell 
vennie Brüsszelnek, hogy a magyar 
családok ma még nem bírnak el ilyen 
mértékű energia-áremelést! De itthon 
látnia kell mindenkinek, hogy a brüsz-
szeli bürokratákat csak akkor izgatja a 
szabad piac, ha Magyarországról van 

szó! Például ha Magyarország vásárol 
gázt Oroszországtól, akkor putyinisták 
vagyunk, ha az Északi Áramlatot Né-
metország bővíti az orosz gáz megszer-
zése érdekében, az a világ legtermésze-
tesebb dolga.
A magyarok érdekei néha ütköznek 
a nyugat-európai érdekekkel, ezért 
is hívják nemzetinek a konzultációt, 
amikor a magyar emberek véleményét 
kérjük. Szeretnénk, ha nem az unió-
ban szabályoznák az energiaárainkat, 
az adórendszerünket, de a menekül-
tekre vonatkozó kvótát sem fogadjuk 
el! Utóbbi miatt védjük a határainkat, 
Európa határát.
A kvótakérdés már eldöntött tény az unió 
bizottságaiban. Van értelme a vélemények 
begyűjtésének?
A javaslat már elfogadott a bizottsá-
gokban, ráadásul úgy, hogy a kvóta 
alsó értéke meghatározott, de felülről 
nyitott, magyarul a végtelenségig 
növelhető a menekültek száma. Van 
értelme a konzultációnak, mert ezzel 
erősíthetjük meg európai parlamenti 
kiállásunkat nemzeti érdekeink mel-
lett. Egyébként annak a vádnak sem-
mi értelme, hogy Magyarország még 
azt az ezer menekültet sem hajlandó 
befogadni, hiszen hazánk körülbelül 
ennyi keresztény üldözöttet fogadott 
be, akik tényleg az életükért mene-
kültek, és nem a jobb megélhetést 
keresték.

Talán itt rá is térhetünk a második témára, 
a jövő évi költségvetésre, azon belül is 
a honvédelemre fordítandó összegekre, 
hiszen Magyarország növeli a háborús 
övezetekben békefenntartó kontingensét.
Éppen az a cél, hogy az emberek ne 
kényszerüljenek menekülésre saját 
otthonukból, hogy ott maradhassanak, 
ahol születtek, hogy ott változzanak 
a dolgok kedvezőbbre! Ezért veszünk 
részt a katonai missziókban Irakban, 
harcolunk az Iszlám állam ellen. Az 
ellenzék szándékosan buta kérdéseket 
tesz fel ezzel kapcsolatban, hogy ki 
kért fel minket ezekre a missziókra. 
Magyarország részt vesz egy hatvan- 
tagú koalícióban, melynek vezető ereje 
az Egyesült Államok.
Eddig az ellenzék felől azért érte kritika 
a magyar kormányt, mert szolidabban 
működött együtt az Államokkal, ma meg az 
a gond, hogy együttműködik?
Igen. Ráadásul a buta kérdések arra is 
vonatkoznak, miért nem a NATO-val 
erősítjük ezen a téren a kapcsolatot. A 
válasz egyszerű: Irak az ENSZ-hez for-
dult segítségért és nem a NATO-hoz, 
utóbbihoz nem is fordulhatott volna. 
De a NATO is tervez egy másik misszi-
ót, amiben Magyarország is részt vállal. 
A 2018-as költségvetés a Parlament aszta-
lán van. Miként érinti a honvédelmet?
Ez a költségvetés a munkából élő em-
berek költségvetése. Három fő pilléren 
nyugszik: a munka, mint a megélhetés 

biztonsága az egyik pillér, a családok 
és azok épsége a másik és a biztonság, 
a közbiztonság a harmadik pillér. 
Utóbbinak része a honvédelem, a 
Honvédelmi Minisztérium. A honvéde-
lem jövő évi költségvetése 427 milliárd 
forint, ami 73 milliárd forinttal több, 
mint az idei évben. A többlet jelentős 
részét a magyar katonákra fordítjuk, 
hiszen az ő létük a legnagyobb érték. 
Növeljük az illetményeket és növeljük 
a katonák munkakörülményeinek 
javítására fordítandó összeget. Ez 
laktanyafejlesztési programot jelent, 
de az egyéni fegyverzetet és felszere-
lést is korszerűsítjük. A képességek 
fejlesztése is fontos, ami a szárazföldi, 
légvédelmi képességeket illeti. Ezekre 
egy évtizedes programot állítottunk 
össze. Célunk az, hogy tíz év múlva 
Magyarország meghatározó erő legyen 
a régióban.
A bértömeg emelkedik-e olyan mértékben, 
hogy a katonai életpálya vonzó legyen?
Igen, már ma is látható. Egy altiszt 380 
ezer forintot vihet haza, míg négy-öt 
éve ez kevesebb volt 190 ezer forint-
nál. Ez érvényes a kezdő legénységi 
állományra is, akik érettségi birtokában 
240 ezer forint illetménnyel rendelkez-
hetnek. Azt kiemelném, hogy ezek a 
számok nem a magyar kormány ered-
ményei, hanem a magyar dolgozók, a 
magyar gazdaság résztvevőinek munká-
ját, kitartását, állhatatosságát dicséri.
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Duális képzés a Corvinuson

Az alapképzés szakjai közül a 
tavalyihoz hasonlóan a gazdálko-
dás és menedzsmentet valamint a 
pénzügy és számvitelt is indítják 
duális formában. Az egyetem egy 
egészen új mesterképzési szakkal 
jelenik meg ősztől, a nappalin 
végezhető sportközgazdász szak 
szintén duális formában indul. A 
legtöbb munkáltató május 31-ig 
várja a jelentkezéseket. A megjelölt 
sorrenden legkésőbb június 12-ig 
lehet változtatni, a hónap végéig 
pedig várhatóan megérkeznek a 
visszajelzések a cégek részéről is.

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:

Üzlethelyiség, raktár:
•	 Bátky Zsigmond utcában (148 m2) 

használaton kívüli hőközpont;
•	 Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2);
•	 József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

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

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

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

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

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

www.szepho.hu

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

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Először ülésezett a Duális Képzési Tanács Székesfehérváron

Wéhli Regős DóRa

Megalakulása óta először Székesfehérváron 
ülésezett a Duális Képzési Tanács, melynek 
célja, hogy Magyarország is versenyben 
maradhasson az európai piacon. 

Rudnay János, a tanács elnöke 
szerint a versenyképesség attól 
függ, milyen szakképzett mun-
kaerőt tud az ország a gazdaság-
nak kínálni, melynek kulcsszava 
a minőség. A tanács felelőssége 
tehát, hogy ezt a minőséget 
garantálja. Az elnök szerint a 
rendszer feladata az is, hogy 
változzon, megfelelni tudjon 
az újabb kihívásoknak, ezért a 
minőségvizsgálatok céljából stra-
tégiai partnerséget kötöttek az 
ipar- és agrárkamarával, hogy a 
véleményüket a további fejlődés 
szolgálatába állítsák. 
Városunkban a fiatalok nyolc-
vannégy duális képzés közül 
választhatnak, ami országos 
szinten is kiemelkedő. A szüksé-
ges változások is szóba kerültek 
az ülésen, és amennyiben szük-
séges, változtatnak is a rendsze-
ren – fogalmazott Rudnay János, 
a Duális Képzési Tanács elnöke. 
Székesfehérvár önkormányza-
tának célja, hogy a szakembe-
rek a városban maradjanak, és 

Egyre bővül a duális képzés
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Cser-Palkovics András szerint 
a város akkor tud fejlődni, ha a 
helyi gazdaság is fejlődik. Ebben 
az együttműködésben pedig a 
legfontosabb mindig az oktatás 
kérdése. 
A székesfehérvári munkál-
tatók többsége május 31-ig 
várja azoknak a hallgatóknak 
a jelentkezését, akik szívesen 
tanulnának duális képzésben. A 
megjelölt sorrenden legkésőbb 
június 12-ig lehet változtatni, a 
hónap végéig pedig várhatóan 
megérkeznek a visszajelzések is 
a cégek részéről.

csökkenjen a munkaerőhiány. A 
polgármester elmondta: hetven-

ötezer álláshelyből csaknem há-
romezer még mindig betöltetlen. 
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Jó Székesfehérváron középiskolásnak lenni!

„Szakálla van, mégis terhes, negyven pontért mindent megtesz!” – ezt skandálták a kismamá-
nak öltözött  gimis lányok

Minél nagyobb a szemüveg, annál többet látni!

Megnőtt a házasulandók száma a Fő utcán Ünnepélyes menetben, a szélrózsa minden irányából érkeztek ballagók a Városház térre

Nagyívű előadásokat láthattunk, volt olyan csapat, melynek műsorát a magyar népi kultúra inspirálta

az olDalpáRt szeRkesztette: lászló-takács kRisztina

Bár az időjárás nem kedvezett a szabadtéri bal-
lagási rendezvényeknek, sem az eső, sem a szél 
nem tudta megállítani azt az ezerötszáz diákot, 
akik középiskolájuktól búcsúztak a hétvégén. Jó 
hangulatnak, megható pillanatoknak lehettünk 
szemtanúi, és örömmel nyugtázhattuk, hogy 
Ady Endrének nem volt egészen igaza, amikor 
azt mondta: „Fehérvár papok, katonák és 
kispolgárok városa”. Mi diákvárosban élünk, 
ahol színek, elevenség és nem utolsó sorban 
jövő terem.

Csak szabadon!

Péntek reggel több száz diák 
harsány kiáltásokkal és a legkü-
lönfélébb táncok bemutatásával 
vonult át a történelmi belvároson. 
Sem a rossz idő, sem a szerenád 
utáni fáradtság, de még a közelgő 
vizsgák sem szegték kedvüket: 
ez a nap egy óriási, utolsó hajrá 
volt, a középiskolás éveket záró 
tombolás. Társadalomkritika, 
némi fekete humor és bolondos 
csapatszellem jellemezte a színes 
menetet, melynek fináléja a 
diákok színpadi produkciója volt. 
A bolondballagók az Alba Plaza 
elől a Fő utcán át vonultak a Zichy 
színpadig, ahol a szakadó eső 
szakította félbe a jelmezes bemu-
tatókat. A produkciókat ezután a 
Vörösmarty Színházban adták elő. 
Az időjárási körülmények miatt a 
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zsűri úgy döntött, hogy idén nem 
hirdet győztest, minden fellépő 
osztály 25-25 ezer forintot kapott 
bankettjének megrendezéséhez.

A Városház téren búcsúztak

A ballagási hét záró- és egyben leg-
szebb ünnepén, a városi ballagáson 
tizennyolc iskola ötvenkilenc osztá-
lyának ezerötszáz diákja sorakozott 

fel szombaton a Városháza előtt.
Az ünnepségen elsőként Nagy Bog-
lárka, a Székesfehérvári Diáktanács 
elnöke köszöntötte a résztvevőket, 
majd a Himnusz hangjai után Zsig-
mond Lala énekelt, és a VIII. Fe-
hérvári Versünnep első helyezettje, 
Marth Fruzsina, a Ciszterci Szent 
István Gimnázium 11. évfolyamos 

tanulója szavalta el Kovács Ákos 
Azért vagy itt című dalszövegét.
Ezt követően Székesfehérvár 
polgármestere mondott köszönetet 
a ballagóknak, hogy az elmúlt évek-
ben fiatalos hangulattal töltötték 
meg a várost. Azt kívánta, hogy a 
ballagó diákok találják meg azt az 
életutat és hivatást, amit szeretné-
nek, és amiben boldogan fogják 
eltölteni a felnőtt esztendőket.
A ballagási műsor a One Day zene-
kar és az Alba Regia Szimfonikus 
Zenekar előadásával folytatódott. 
Josh Groban Mit ér egy hang? című 
dalát hallgatták meg a résztvevők.
Sipos Imre miniszteri biztos 
felidézte, hogy egykori iskolaigaz-
gatóként a ballagási szerenádokon 
számos osztályt fogadott a lakásán, 
és az ünnepi készülődés jegyé-
ben írta meg ballagási beszédeit. 
Elmondta, hogy a beszédíráshoz 
sokszor hívta segítségül Márait, 
akitől azt is megtanulta, hogy „az 

ünnep az élet rangja, felsőbb értel-
me”. A diákoktól Luther Márton 
tanácsaival búcsúzott, aki szerint „a 
világnak tetsző prédikátor legyen 
nagy tudományú, szép orgánumú, 
ékesszóló, szép küllemű, és olyas-
mit mondjon, amit az emberek 
szívesen hallanak.” Az Istennek 
kedves prédikátor viszont „képes 
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Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott a Versünnepekért, a Fehérvár Hangja 
rendezvényekért, a március 15-i és október 23-i megemlékezésekért, a sok diákbuliért, külön-
böző programokért és rendezvényekért is. Útravalóul jókívánságait tolmácsolta a ballagóknak, 
kiemelve, hogy a legfontosabb a sok barátság és emberi kapcsolat megőrzése, ami létrejött 
ezekben az években a diákok között.

A végzős diáklányok láttán még a nap is kisütött

Börcsök Olivér beszédében olyan emlékeket sorolt fel, melyek összekötik a 2017-ben ballagó fe-
hérvári diákokat, megemlítve a sátorozások, házibulik és fesztiválok felejthetetlen élményeit is

Az ünnepség végén a hagyományoknak megfelelően a végzős diákok emlékszalagot kötöttek 
Székesfehérvár zászlajáraFiatalokkal telt meg a tér – így együtt most voltak itt utoljára
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legyen helyesen és igaz módon 
tanítani, jó feje legyen, tudja magát 
kifejezni, jó hangja legyen, meg- 
győződéssel és serényen végezze 
munkáját és vegye észre, mikor kell 
abbahagynia.”
A ballagók nevében Börcsök Olivér, 
a Vasvári Pál Gimnázium 12. osz-
tályos tanulója búcsúzott Székes-
fehérvártól: „Jól véssük hát bele az 

emlékezetünkbe, amit most ezen a té-
ren látunk, hiszen így, ennyien, együtt 
még sosem álltunk itt, és már soha 
nem is fogunk. Ám ha útjaink bárhol 
keresztezik majd egymást, akkor mind-
nyájunkban feléled a régi összetartozás 
élménye: eszünkbe jut, hogy milyen jó 
volt Székesfehérváron középiskolásnak 
lenni. Hogyan is köszönhetnénk el 
másképp? Viszontlátásra Fehérvár!”
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Mi lehet a jövő?

A kiállításon Östör Annamária, a 
városrész képviselője, L. Simon 
László, a kiállítás kurátora, Fejér 
megye országgyűlési képviselője 
és Cser-Palkovics András mondott 
köszöntőt. 
„Csalán a Kégl-kastély sajnos nem a 
család tulajdona. Nem titok azonban, 
hogy lennének közös terveink egy kö-
zösségi tulajdonba kerülő kastéllyal. 
Remélem, erre egyszer lehetőség 
nyílik. Fontos, hogy a nyilvánosság 
is megismerhesse a városnak ezt a 
szándékát!” – fogalmazott a polgár-
mester a kiállítás megnyitóján.

George Kégl hazatért

George Kégl első alkalommal mutatkozik be Székesfehérváron

A Fanta-villába rengeteg ember érkezett

Dinamikus színek és határozott ecsetvonások a realizmus világában

látráNyi Viktória

Első alkalommal mutatkozik be festményeivel 
Székesfehérváron George Kégl. Nem véletlenül 
cseng ismerősnek a név, hiszen az arisztokrata 
világfi ükapja volt az a Kégl György, aki annak 
idején alapítványt hozott létre, és felépítette a 
Szent György Közkórházat. Emellett az egykor 
szebb napokat látott csalai kastélyt is a neves 
ős építette 1878-ban Hauszmann Alajos tervei 
alapján. Székesfehérvár múltjában jelentős 
szerepet játszott a Kégl család. Az Öreghegyi 
Közösségi Házban most Vernissage címmel nyílt 
meg George Kégl kiállítása, mely június 11-ig 
látogatható.

Kifinomult stílus, megnyerő modor, 
széles látókör és hanyag elegancia. 
Mindez jól jellemzi George Kéglt. 
Az arisztokrata világfi kaland-
vágyból költözött Magyarországra, 
ahol otthonra lelt, de jól ismeri 
az öreg kontinens minden szeg-
letét. Otthonosan mozog Európa 
nagyvárosaiban. Párizsban szüle-
tett, Londonban járt iskolába, élt 
Ausztriában és Németországban is. 
Az alkotóval a kiállítás megnyitóján 
beszélgettünk.
Milyen érzés egy olyan helyszínen 
kiállítani, amelyhez ezer szállal kötődik 
a családja, ahol múltja van?
Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy 
itt lehetek. Először mutatkozom be 
alkotásaimmal Fehérváron. Az is jó 
érzéssel tölt el, hogy ez az a város, 
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ez az a megye, amiért ükapám 
olyan szorgalmasan és intenzíven 
dolgozott. Részt vett a fejlesztések-
ben, az ország felvirágoztatásán 
munkálkodott. A mezőgazdaság és 
a helyi ipar fejlesztéséért is sokat 
tett, és valóban az is köztudott a 
megyében, hogy az adományából 
épült fel a Szent György Közkór-
ház.
Nagyon dinamikus színhasználat és 
ecsetkezelés jelenik meg a munkáin. Ez 
jellemző az ön stílusára?
Igen, mert szeretem az expresz-
szionista stílust és ezt a kifejezési 
módot. Gátlástalanul próbálom 
használni a színeket és a formákat, 
de azért maradok a realizmusban, 
mert nem szeretnék elkalandozni 

az absztrakt vagy a szürrealizmus 
világába. Nekem mindig fontos 
volt egy mottó alapján festeni. Ez 
pedig az, hogy ne utánozd, hanem 
értelmezd a természetet! Minden 

megihlet, ami a való világban van. 
Székesfehérváron egy bemutatko-
zó anyag látható, amiben szerepel 
egy portrésorozat, amit az utóbbi 
két-három évben készítettem. 
Megtekinthető egy aktsorozatom,  
és egy csendélet- és tájsorozattal is 
készültem a tárlatra. 
Mindig érdekelte az alkotás, a művé-
szet?
Régóta kedvelem a grafikát, a fes-
tészetet, de aztán elkanyarodtam, 
hiszen a reklám- és a marketing-
szakmában dolgozom. Az utóbbi 
években koncentráltam a festészet-
re, mert szeretnék bekapcsolódni a 
kortárs művészeti életbe. 
Mikor határozta el, hogy Magyaror-
szágra költözik?

A rendszerváltáskor jött a gondo-
lat. Akkor Magyarországon egy 
nagy prosperáló tér adta magát, 
és ez vonzott. Nyilván az is, hogy 
felfedezzem az őseim országát, 
megismerjem a nyelvet. Nagyon 
pozitív hatások értek, az emberek 
lenyűgöztek, és megszerettem ezt a 
közeget, jól érzem magam  itthon.
Nagyon szépen beszél magyarul, de 
nyilván más nyelveket is nagyon jól 
ismer. Hány nyelven beszél?
Négy-öt nyelven. Gyerekkoromban 
sajátítottam el a francia, az angol 
és persze a német nyelvet. Később 
aztán megtanultam olaszul is, 
majd jött a magyar. Most oroszul 
tanulok, ami olykor okoz fejtö-
rést...
Látta már a családi kastélyt Csalán?
Megnéztem már. Ez egy csodálatos 
műemlék épület, ami ritkaságszám-
ba megy, mert Hauszmann inkább 
középületeket épített Budapesten. 

Ez a kastély egy csoda, ahogy 
fekszik a völgyben, illetve maga 
az építészeti stílus is. Egy nemzeti 
kincs, remélem hamarosan újra 
életre kel!
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Nyelvében él a nemzet

Sándor Rita szempárról szempárra mondta el Czuczor Gergely A falusi kislány Pesten című 
versét, s lett a nyolcadikos korosztály nyertese

A versmondók többsége viseletben jelent meg, mert szerintük az öltözet támasza a védett, 
őrzött nyelvnek

Akiknek estére nem ment el a busza, itt állnak a kamera előtt, ők a csíki versmondók, tanáraik, bíráik

VakleR lajos

Ha lehet olyat mondani, hogy a Fehérvári 
Versünnep termő talajra hullt, hát a Csíki 
Versünnep ezt bizonyítja. A fehérvári fiatalok 
azzal a jelszóval érkeztek hat évvel ezelőtt 
Csíkországba, hogy igenis lehet jampi, ha 
valaki verset mond, és ezt a székely fiatalok 
komolyan vették. 

A Fehérvári Versünnep után teret 
engedtek a Csíki Versünnepnek, 
ami hasonló szabályokkal rendezi 
a rímekbe szőtt versenyt. Egy kis 
árnyalatnyi különbség azért van: a 

A zsűri tagjai csak kapkodták a levegőt, és elhitték: a magyar nyelv örök

Fo
tó

k:
 n

zp

székelyek harcolnak anyanyelvü-
kért, a magyar nyelvért, míg itthoni 
fiataljainknak erre nincs szüksége. 
A székelyharcnak az az eredménye, 
hogy tavaly hat fővel több volt a je-
lentkezők száma száznál, akkor ez 
olyan csúcsnak számított, amit nem 
illik megdönteni. Idén egy portálon 
írták ki a versmondóversenyt, a 
csomortan.ro weblapon kéthetes 
átfutással, de 127 jelentkező állt ki 
a Fehérvár Médiacentrum által is 
támogatott megmérettetésen! Már 
senki nem hiszi, hogy ez a szám 
nem nőhet tovább, hiszen Székesfe-

hérvár tervbe vette, hogy a legjobb 
székely versmondókat fehérvári 
verstáborba fogadja, ahogy azt 
a székelyek teszik nyolcadik éve 
a fehérvári fiatalokkal. Ha van 
valami, ami egy nemzetet összetart, 
az a nyelve, a verseiben összeszőtt 
szőttes. 
Az ötödik Csíki Versünnepet ren-
dezték meg a Csíki-medencében, 
és bizony a fehérvári zsűri szerint 
is feltették a lécet egy nagyon 
magas toronyra. A megdöbbenés 
lett úrrá a fehérvári delegáción. 

Bakonyi István, a hetedik osztálytól 
a középiskoláig résztvevő versmon-
dók zsűrielnöke így fogalmazott: 
„Megtaláltam magyarságom értelmét, 
ráleltem nemzetemre.” Vida Krisz-
tina, a kicsik zsűrijének elnöke a 
könnyeivel küszködött, amikor egy 
tizenegy éves kislánytól hallotta 
József Attila Kopogtatás nélkül 
című versét.
A Fehérvár Televízió valamennyi 
székely versmondó produkcióját 
bemutatja műsorán és Youtube-csa-
tornáján.
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Összművészeti piknik – kiállítás, koncert és az elhagyhatatlan 
Méhkas-diaprojekt évek óta rengeteg embert vonz

látráNyi Viktória

A Kortárs Művészeti Fesztivál idén nagykorúvá vált, hiszen im-
már tizennyolcadik alkalommal szervezik meg Székesfehérváron 
a több napos programot, ahol képzőművészeti kiállítások, zenei, 
színházi, irodalmi és filmes események sora színesíti a kínálatot. 
A helyszínek körbeölelik Székesfehérvár kulturális és közösségi 
intézményeinek tereit, udvarait: a május 12. és 20. között zajló 
eseménysorozat huszonkét helyszínen harmincnyolcféle prog-
rammal, összesen ötvenöt produkcióval, közel kétszáz művész és 
alkotó közreműködésével várja az érdeklődőket.

A művészzászlók már a belvárost díszítik, ami a 
szakavatott szemlélődőknek és az idelátogatóknak 
is a fesztivál kezdetét jelzi. Sok neves textilművész 
tervezett és készített ide munkákat, idén egy újabb 
darabbal bővült a repertoár. Az elmúlt héten pedig 
már megnyílt a fesztiválhoz tartozó első kiállítás 
is: George Kégl festményei láthatók az Öreghegyi 
Közösségi Házban. De számos program várja még az 
érdeklődőket! 
Május 12-én, pénteken 18 órakor a Garami Richárd 
életművéből válogató Hiátus című kiállítás megnyi-
tójával kezdődik hivatalosan az idei Kortárs Művé-
szeti Fesztivál. Garami Richárd munkája sokoldalú 
és szerteágazó. Az intermédia-művész a legkülön-
félébb anyagokkal dolgozott, s a legváltozatosabb 
művészeti ágakban alkotott. Közösségi és pedagógiai 
munkája is ismert. „Hátrahagyott életművének feldol-
gozása hosszú ideig tart majd, e munka első állomásának 
tekinthető a Pelikán Galéria kiállítása. Családja és barátai 
közreműködésével létrejött a Garami Richárd Alapítvány. 
A kiállításhoz katalógus készül az alapítvány kiadásában, 
melynek megvásárlásával az alapítvány további munkáját 
támogathatják.” – olvasható a fesztivál ismertetőjében. 

Újra itt a Kortárs!
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A koreográfia élővé, élménnyé teszi a hagyományt

A legényes benne van a fiatalabbak csizmá-
jában is

Bácskai gergely

lásZló-takács krisZtiNa 
Négy évtizede már, hogy Fehérvár az Alba Regia 
Táncegyüttessel ünnepli a tánc világnapját. 
Vasárnap egy új, fergeteges gálaműsorral ruk-
koltak elő a táncosok a Vörösmarty Színházban.

Az Alba Regia Táncegyüttes 
évente megújuló műsorral készül 
a tánc világnapjára, és tölti meg a 
Vörösmarty Színházat. A gálán a 
hagyományokhoz híven minden 

Új internetes felület született, melynek 
célja, hogy széleskörű betekintést nyújtson 
városunk és közösségeinek múltjába, 
jelenébe.

A Székesfehérvár Topotéka a 
Városi Levéltár és Kutatóintézet 
gondozásában egyfajta virtuá-
lis gyűjteményként működik. 
A felületen fényképek, doku-
mentumok, hangfelvételek és 
más archív anyagok találhatók, 
melyek szakszerűen rendezett 
és könnyen kezelhető rendszerét 
az érdeklődők térítésmentesen 
elérhetik a http://szekesfehervar.
topoteka.hu portálon.
Különösen fontos, hogy a magán-
kézben őrzött dokumentumok 
az adott közösség minden tagja 
számára térítésmentesen hoz-
záférhetőek legyenek egyetlen 
felületen, úgy, hogy közben az 
anyag szakszerű módon törté-
nő rendezése is megvalósuljon. 
Lényeges továbbá, hogy a fellel-
hető dokumentumok változatos 
szempontok szerint kereshetők, 
indexelhetők, és el vannak látva 
illetve elláthatók pontos lokalizá-
cióval.
A levéltár is csatlakozott a 
Topotéka virtuális dokumentum-
gyűjteményhez, ami egy osztrák 
magánkezdeményezésből nőtte 
ki magát európai szintű, nemzet-
közi projektté.

A tánc fehérvári ünnepe Látogatható 
a Topotéka
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Wolf lesz hallható. Nem lesz szegényes a filmes 
felhozatal sem, a Barátság Mozi és a Cinema City 
mellett a Szent István Király Múzeum is szervez 
vetítéseket a múzeum Díszudvarán. Az irodalom 
is ezer színben jelenik meg a fesztiválon: lesznek 
kötetbemutatók, slam poetry és színházi előadások 
is. A Vörösmarty Színház több szakmailag elismert 
előadást lát vendégül: a HHH Angyalok Kara az 
Utcaszínházi Alkotóközösség vendégjátéka lesz 
– május 13-án 19 órától megtekinthető a Pelikán 
Kamaraszínházban. A Fehérvárra visszatérő Forte 
Társulattól a POSZT-díjas A te országod című 
produkció lesz látható Horváth Csaba rendezésében 
május 16-án 19 órától a nagyszínpadon. A budapesti 
Nemzeti Színház Részegek című előadása pedig 
május 25-én 19 órától lesz megtekinthető szintén a 
nagyszínpadon. 
Premier is lesz a fesztiválon: Hubay Miklós Római 
karnevál című darabját a Szabad Színház mutatja be 
Magony Imre rendezésében. Bár a zenei kínálatból 
már szemezgettünk cikkünk elején, de kiemelendő, 
hogy május 18-án jön Jordán Adél és a Puszi. A kon-
certnek a Szabadművelődés háza ad otthont. A leg-
nagyobb durranásnak pedig a Jam-Bory-Várban Lajkó 
Félix fellépése ígérkezik. A Jam-Bory-Vár fesztivál a 
fesztiválban, évek óta az egyik legnépszerűbb esemé-
nye a programnak, mely a MéhKasAula és a Bory-vár 
közös szervezésében jön létre. Az összművészeti pik-
nik az egész várat elfoglalja, s ez zárja május 20-án, 
szombaton 15 órától a fesztivált. Családi programok, 
koncertek, kiállítások, épületvetítés, tűzzsonglőrök 
egyaránt szerepelnek a palettán. Koncertet ad a Mörk 
valamint Lajkó Félix és az Óperentzia is. 
A részletes programért érdemes a www.kortarsfesz-
tival.hu oldalt böngészni!

A Hiátus megnyitóját követően 20 órakor koncert 
kezdődik a Pelikán Kamaraszínházban: a Naked 

korosztály szerepelt. Majoros 
Róbert Padkaporos bál elnevezésű 
koreográfiájával indult a program, 
de bodrog-közi, somogyi, Kükül-
lő-menti férfitáncok is bekerültek 
a felnőtt együttes előadásába. A 
muzsikát a táncegyüttes kísérője, a 
Galiba zenekar húzta.
A felnőtt csoport mellett közremű-
ködött az Alba Regia Táncegyüttes 
Senior csoportja, akiktől a felvidéki 
Magyarbőd település tánclépé-
seit leshették el a résztvevők. A 

múltat a fiatalabb generáció idézte 
meg Fitos Dezső és Kocsis Enikő 
Vajdaszentiványi táncok című 
koreográfiájával. Az Alba Regia 
Alapfokú Művészeti Iskola Pu-
lutyka csoportja felcsíki táncokat 
mutatott be.
A gálán köszöntötték a jubiláló 
táncosokat, és a tagok idén is meg-
választották egymás közül Az év 
táncosát fiú és lány kategóriában – 
ezeket az elismeréseket is vasárnap 
este adták át.
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Százéves születésnapját ünnepelte Rodler Győző

Városunkban a Felsővárosi Általános Iskolában és a Gyöngyvirág Óvodában folyik német 
nemzetiségi oktatás Május 27-én újra lesz egészségpiac a Jancsárkertben

A sors hat unokával és húsz dédunokával ajándékozta meg

sZaBó miklós BeNce gásPár Péter

lásZló-takács krisZtiNa

Német nemzetiségi hagyományőrző napot 
szerveztek május 5-én Fehérváron, immáron 
második alkalommal. 

A program a Felsővárosi Általános 
Iskolában vette kezdetét, a hivata-
los megnyitó után népi versenyek, 
kézműves foglalkozások, mese-
játék, népi játszótér és színpadi 

A Tesco Magyarország idén is meghirdette az 
Ön választ, mi segítünk című, civilszervezeteket 
segítő programját. A fehérvári régióban a 
második fordulóba három civilszervezet jutott 
be, közülük a legtöbb szavazatot a Jancsárkert 
Piac és Közösség Egyesület kapta a vásárlók-
tól. Az egyesület a támogatásból szervezi az 
egészségpiacot.

Schultz György, a Jancsárkert Piac 
és Közösség Egyesület elnöke el-
mondta, hogy két városi szintű ren-
dezvénnyel pályáztak a programra. 
Az elnyert négyszázezer forintos 
támogatást májusban és szeptem-
berben használják fel a IV. és az V. 
Fehérvári Egészségpiac megszerve-
zésére. Az egészségpiacról szólva 
elmondta, hogy annak legfonto-

Van, akinek története van, és van, akinek 
történelme. Rodler Győző életének száz éve már 
inkább történelem. A szülinapos jó egészségnek 
örvend, és magabiztosan hirdeti: „A hosszú élet 
titka, hogy ott fent megsegítsenek!”

Hiteles szavak ezek egy olyan 
életút után, amilyen Győző bácsié. 
1917. április 9-én már sejteni 
lehetett, hogy a nagy háborút nem 
a Monarchia fogja megnyerni, azt 
azonban még senki sem tudta, 
hogy Nagyvárad, ahol ezen a napon 
Rodler Gőző megszületett, néhány 
év múlva nem Magyarországhoz fog 
tartozni. Egy korai veszteség is ne-
hezítette a család sorsát: a kis Győ-
ző alig volt kilenc hónapos, amikor 
édesapja meghalt. Édesanyja többé 
nem ment férjhez, de minden tőle 
telhetőt megtett gyermekei boldo-
gulásáért. 
„Az én száz évem történelmi száz év 
volt.” – fogalmazott Győző bácsi, 
aki beleszületett az első világhá-
borúba, és megélte a másodikat. 
Meggyőződése, hogy az ember 
nem rendelkezik az élete felett, egy 
felsőbb hatalom adja és veszi el azt, 
megszabva nemcsak az időt, de a 
tartalmat is.

Nemzetiségi nap a Felsővárosi iskolában Pályázatot nyert a Jancsárkert

„A gondviselés irányítja életünket”
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A nagyváradi fiú Budára került isko-
lába, ez a város lett új otthona. Fele-
ségét, Kerger Erzsébetet is itt ismerte 
meg, majd 1943-ban feleségül vette.  
Első gyermeküket Győző névre 

keresztelték, 1944-ben jött a világra, 
de éppen csak futólag találkozhatott 
édesapjával, ugyanis  a gyermek szü-
letése után a fiatal apuka bevonult a 
háborúba, hadifogságba került, ahon-

nan 1946-ban térhetett haza. Még 
két gyermekük született: Erzsébet 
1947-ben, Marietta Ágnes 1955-ben 
érkezett a családba.
Rodler Győző szakmai pályafutását 
a banki szektorban töltötte: 1940-
ben, majd a II. világháborút követő 
években is budapesti pénzintéze-
teknél dolgozott. 1949-ben alapító 
tagja volt az OTP-nek, ‚49 októ-
berétől az OTP székesfehérvári 
kirendeltségét vezette. Kinevezték 
megyei igazgatóvá, ő építette ki 
az OTP megyei hálózatát, melyet 
egészen 1979-es nyugdíjazásáig 
irányított és ellenőrzött. Érdekes-
ség, hogy az OTP profilja 1957-től 
kiegészült a Totóval, Lottóval, 
sportfogadási játékokkal is. Megyei 
vezetőként Rodler Győző ennek 
is részese volt. Sikeres szakmai 
életútjának köszönhetően ismert 
és elismert személyiséggé vált 
Székesfehérváron. Családi élete is 
szépen alakult, a sors hat unokával 
és húsz dédunokával ajándékozta 
meg. Felesége – akit Bönci néni né-
ven ismernek Székesfehérváron, és 
a Teleki Blanka Gimnázium német, 
latin és orosz szakos tanára volt – 
2009-ben hunyt el. Hatvanhat évet 
éltek le együtt nagy szeretetben.

Forrás: ÖKK

produkciók is színesítették a 
programot.
A nemzetiségi nap elsődleges célja 
a német nemzetiségi hagyományok 
ápolása és felelevenítése. A Szé-
kesfehérvári Német Nemzetiségi 
Önkormányzat hagyományteremtő 
szándékkal rendezte meg tavaly 
első alkalommal az egész napos 
programot. A rendezvény sikere 
miatt az idén sem maradhatott el! 

sabb célja az egészséges ételek, 
italok, élelmiszerek, herbáriumok 
és gyógynövények fogyasztásának 
ösztönzése valamint a testmozgás 
népszerűsítése kerékpáros, nordic 
walking- és fitneszprogramokkal. 
A rendezvényeken orvosi szűrő-
vizsgálatok is lesznek az alapvető 
egészségi kockázatok kiszűrésére. 
Az első egészségpiac május 27-én 
szombaton lesz, és több mint két- 
ezer résztvevőre számítanak.
A támogatás átadásán részt vett 
Horváth Miklós Csaba, a Gazda-
sági Szakbizottság elnöke is, aki 
méltatta a Tesco áruházak társadal-
mi szerepvállalását, és elismerően 
szólt a Jancsárkert Piac és Közös-
ség Egyesület tevékenységéről is, 
ami méltán népszerű Székesfehér-
váron és környékén.
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Jekelfalusy Vincét IX. Piusz pápa nevezte 
ki 1867. február 22-én, majd május 5-én 
Győrben szentelték püspökké

Róza Ilona, a székely jövő gyermeke

A Csomortáni Gál család

lásZló-takács krisZtiNa

VakleR lajos

Konferenciával és szentmisével emlékeztek 
meg Jekelfalusy Vince püspökké szentelésének 
százötvenedik évfordulójáról. A konferencia 
előadásain a valamikori székesfehérvári püspök 
életének főbb történéseit elevenítették fel, 
döntéseinek miértjeit elemezték, és szellemi 
hagyatékát méltatták. 

Vállalta véleményét, vállalta a 
konfliktusokat

„Jekelfalusy Vince elvhű és egyházhű 
ember volt. Vállalta a véleményét, 
és vállalta az abból fakadó konflik-
tusokat is. Fogságot is szenvedett 
címzetes püspökként, mert az egyház 
látható feje iránt feltétlen tiszteletet 
tanúsított. Hűséges volt a pápához 
egy olyan korban, amikor Szent Péter 
utódát értetlenül szemlélte a nagy-
világ, és a hatalmi politika alantas 
eszközökkel az egyház belügyeibe 
beavatkozott.” – fogalmazott Spányi 
Antal megyés püspök a konferen-
cia megnyitóján. 
Az előadásokból kiderült: Jekelfa-
lusynak helyt kellett állnia a ’48-as 
forradalom eseményei közepette, 
sőt részt vett a magyar országgyű-
lés munkájában. A Bach-korszak-
ban emiatt megbízhatatlannak 
találták, és megfosztották szepesi 
püspöki címétől. Érdekesség, hogy 

Székesfehérvár második püspökére, Milassin 
Bertalan Miklósra emlékeztek születésének 
281. évfordulóján a főpásztor sírjánál, a 
székesegyház altemplomában.

A Székesfehérvári Horvát Nemzeti-
ségi Önkormányzat szervezésében 
tartott megemlékezésen Jakubek 
Ágnes, a Székesfehérvári Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
mondott köszöntőt.
Az ünnepségen Milassin püspök 
életútját Nagy István elnökhelyet-
tes méltatta, kiemelve a tabáni és 
Buda-környéki délszláv lakosság 
körében végzett lelkipásztori szol-
gálatát. Értékelte a Székesfehérvár 
városát ma is gazdagító, általa 
építtetett látványos épületeket. 
1801-ben megnyitotta kapuit az 
Aggpapok otthona, és a követke-
ző esztendőben az egyházmegyei 
szeminárium is a hajdani karmelita 
rendház épületében. József nádor 
személyében támogatóra talált, s 
így 1802-ben megnyílhatott a fehér-
vári papnevelő intézet négy tanár-
ral és huszonhárom növendékkel. 
Még ebben az évben befejezte a 
kor elvárása szerinti reprezentatív 
püspöki palota felépítését is, mely 
a hazai copf stílus máig kiemelkedő 
képviselője.
A magyar-horvát nyelvű megem-
lékezésen a megjelentek Spányi 
Antal megyés püspök vezetésével 
imádkoztak a város egykori püspö-
kének lelki üdvéért, majd elhelyez-
ték az emlékezés koszorúit.
Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Verőfényes májusi szombatra 
ébredt Csíkcsomortán népe. 
Ünnepre készülődött a jókedvű 
székely közösség. Nagy nap 
köszöntött Csomortáni Gál László 
családjára: lelke jobbik felével, 
a mindig mosolygós Judittal két 
fiúgyermekükkel, Gergővel és 
Matyival együtt kicsiny lány-
kájuk, Róza Ilona keresztelőjére 
készülődtek. 

A templomdombon már 
ott várták a családot 
a székely atyafiak, a 
barátok, a keresztszü-
lők, a Kristó, a Farkas 
és a Bőcs família, hogy 
Göthér Gergely plébános 
segedelmével a beavató-
szertartás keretében, a 
szentháromság jegyében 
a megszületett gyermeket 
Isten kegyelmébe fogad-
ják. A hófehér ruhába 
öltöztetett Róza Ilonát 
édesanyja köszöntötte: 
„Kicsi Rózám, azt kívánom, 
hogy megkapd ebben a 
világban a boldogságodat, a 
lelki békédet!” 
Az édesapa üzenete, 
csendes kérése is a 
mindenségbe néz: „Róza, 
neked azt kívánom, hogy 
természetbe való visszaté-
résünk benned teljesedjen 
ki, te találd meg a teremtőt 
igazán a természetben!”

Hűséggel Rómához, hűséggel a pápához

Milassin püspökre
emlékeztekKeresztelő Csomortánban
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utóbbiról Jekelfalusy a sajtóból 
értesült. Bécsbe ment tisztázni ma-
gát, tárgyalt a hercegprímással és a 
nunciussal – a császáriak azonban 
elfogták. Zakar Péter történész, 
a Szegedi Tudományegyetem 
és a Gál Ferenc Főiskola tanára 
előadásában a Jekelfalusy Vince 
ellen 1850-ben lefolytatott hadbí-
rósági eljárás részleteibe engedett 
betekintést. Ebből kiderül, hogy a 
püspök szerencséje az volt, hogy 
Kassán tárgyalták ügyét, ahol jel-
lemzően nem politikai megrende-
lésre hoztak ítéletet. A jó szándé-
kú hadbíró végül mind a tíz ellene 
felhozott vádpont alól tisztázta, de 
püspöki rangját nem kapta vissza, 
csupán kegydíjat élvezhetett.

A konferencián elnöklő Mó-
zessy Gergely püspöki levéltáros 
elmondta, hogy Jekelfalusy Vincét 
a neoabszolutizmus évtizedeiben 
félreállították – későbbi szakkifeje-
zéssel élve internálták az ausztriai 
Gmundenbe – s csak egy közelgő 
„rendszerváltás” hozta el hely-
zetének rendezését. 1866-ban a 
pozsonyi társaskáptalan nagypré-
postja, 1867-ben fehérvári püspök 
lehetett.

Egyedül, mégis többségben

A konferencián Lakatos Andor 
levéltár-igazgató arról az egyházi 
válsághelyzetről beszélt, melynek 
megoldására összehívták az első 
vatikáni zsinatot. Ebben az idő-
szakban óriási társadalmi válto-
zások mentek végbe Európában, 
és az egyház szerepe mindinkább 
háttérbe szorult. A zsinat célja az 
volt, hogy megerősítsék az egyhá-
zat, új utakat találjanak, és döntést 
hozzanak a mindenkori pápa 
tévedhetetlenségéről. A Kalocsai 
Főegyházmegyei Levéltár igazgatója 
kutatásai alapján hozzátette: az új 
utakban kétféle álláspont feszült 
egymásnak. Egyik részről az egy-
ház idomuljon a közvéleményhez, 
másik részről pedig erősítse meg 
gyökereit és a pápai hatalmat. Je-

kelfalusy Vince szigorúan teológiai 
alapra helyezkedve alkotott véle-
ményt, míg püspöktársait a napi 
politikai alkuk is befolyásolták. A 
zsinat nagy összeütközését a pápai 
csalatkozhatatlanság dogmatizálá-
sa jelentette. A magyar püspökök 
közül egyedül Jekelfalusy vállalta 
– a pápát támogató – véleményét. 
Idehaza ez meghurcolást, európai 
szemmel nézve kisebbségi helyze-
tet jelentett számára, de a világegy-
házban ez volt a többségi álláspont.
A konferenciát Bednárik János, az 
MTA BTK Néprajztudományi Inté-
zete fiatal kutatója előadása zárta, 
aki Jekelfalusy Vince egyházkor-
mányzatába engedett betekintést. 
Püspökként 1867 után korát és 
egészségi állapotát meghazudtoló 
energiával vetette magát a felada-
tokba. Végig kívánta látogatni 
egész egyházmegyéjét, amit római 
tartózkodása ugyan megakasztott, 
de aminek előkészületei nyomán 
rendkívül gazdag forrásanyag 
gyűlt össze a püspöki levéltárban 
a plébániák aktuális helyzetére 
vonatkozóan.
Mózessy Gergely a konferencia 
zárásaként Jekelfalusy Vince utolsó 
éveit és temetésének körülményeit 
idézte fel, majd a megemlékezés 
szentmisével folytatódott a székes-
egyházban.



Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!

Mára kiderült, hogy
a Magyarországra tartó
illegális bevándorlókat
az embercsempészek

mellett bizonyos nemzetközi 
szervezetek is törvénytelen
tevékenységre ösztönzik.

Ön szerint mit tegyen 
Magyarország? 

3.
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Az asztma világnapja nemzetközi ünnep. Az eseményt a Világmozgalom az Asztmá-
sokért (GINA) nevű szervezet javasolta és kezdeményezte. 1998 óta a világnap célja 
változatlanul az, hogy rádöbbentse az embereket az ezzel a betegséggel kapcsolatos 
problémákra és bajokra, valamint hogy tájékoztassanak a betegség gyógymódjairól. 
Ezzel szeretnék növelni az asztmával kapcsolatos tünetek megértését, és fokozni azon 
készséget, hogy a beteg maga is ellenőrizhesse és kezelhesse betegségét.

Nézze meg a témáról videóanyagunkat 
a www.fehervartv.hu oldalon! 

A természet zöldbe borulásával sokak számára kezdetét veszi a kellemetlen allergiaszezon is

látRányi ViktóRia, noVák Rita

Egyre több az asztmás beteg
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Évről évre több asztmás beteget regisztrálnak 
hazánkban. Az allergiás diagnosztizált bete-
gek száma megközelíti a háromszázezret. Az 
érintettek száma ennél minden bizonnyal na-
gyobb: az asztmában szenvedők jelentős része 
még csak nem is tud a betegségéről. Asztma 
esetén fulladást, nehéz légzést, asztmás roha-
mot is kiválthat, ha az allergiát okozó növény 
virágpora magas koncentrációban van jelen a 
levegőben. A pollenjelentés mellett érdemes 
a légszennyezettségi adatokat is böngészni, 
mielőtt szabadtéri programot szerveznénk.

A parlagfűszezon idején helikop-
teres felderítéseket is végez a ható-
ság annak érdekében, hogy minél 
kevesebben szenvedjenek az 
allergiás tünetek miatt. Az allergia 
akár asztmát is okozhat – mondja 
a szakember. 
„Az asztmás beteg légútjai nagyon 
érzékenyek. Számos inger – virágpor, 
allergia, légúti fertőzés vagy akár 
fizikai terhelés – kiválthatja a légutak 
begyulladását, a nyálkahártya meg-
duzzadását, aminek hatására a légutak 

Az asztma krónikus betegség. 
Jól kezelhető, de az orvostudo-
mány jelenlegi állása szerint nem 
gyógyítható. Az asztma világnapot 
minden év májusának első kedd-
jén tartják, célja a tájékoztatás és 
figyelemfelhívás.

beszűkülnek, ez okozza a kellemet-
len tüneteket. Az asztma jellegzetes 
tünetei a légszomj, a gyakori köhögés, 
a mellkasi szorítás, a zihálás, a sípoló 
légzés.” – mondta el lapunknak 
Kató Ernő tüdőgyógyász főorvos. 

A Fehérvár Televízió műsora május 13-tól 19-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Kiss Z. Edward

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

Lajos. Vendég: 
Gáncs Katalin

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

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

magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Fehérvár köszönti katonáit 

–	közvetítés	felvételről,	a	
Vörösmarty	Színházból

21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 14. 20:40 Újpest – Videoton labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

2017. 5. 13. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Gáspár Péter
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Bozai István

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Cseke András
14:05 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Volenter István

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Virtuózok és az Alba Regia 

Szimfonikus	Zenekar
17:10 A Fehérvár TV archívumából
17:35 Amikor a föld és 

az ég összeér
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Dávid Renáta

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 A szomszéd vár – 

turisztikai magazin
19:50	 Vissza	Sherwoodba	–	

kanadai	sci-fi	sorozat	
1-2. rész (12)

20:40 Csíkország szelei – 
összefoglaló az V. 
Csíki	Versünnepről	

21:30 Lélek született – 
Egy erdélyi magyar 
alapítvány története

21:50 Napi színes – ismétlés 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 5. 14. VASárnAp 2017. 5. 15. Hétfő 2017. 5. 16. Kedd 2017. 5. 17. SZerdA 2017. 5. 18. CSüTörTöK 2017. 5. 19. pénTeK

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

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

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Dávid Renáta

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Gáspár Péter
11:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Bozai István
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából 
14:00 Virtuózok – Csodabogarak 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Barna Béla
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Szent	István-emlékek	

Rómában
16:15 Kecskemét – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Temesvári Márta

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Vissza	Sherwoodba	–	

kanadai	sci-fi	sorozat	
3-4. rész (12)

20:40 Újpest – Videoton 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 A szomszéd vár – 

turisztikai magazin
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:50 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

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

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50 Aquital FC Csákvár – Vác 
FC	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Temesvári Márta

17:00 A szomszéd vár – ism. 
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendégek: Bartyik 
Réka,	Séllei	Györgyi

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Csíkország szelei – ism.  
21:10 Csíki kicsik versei
22:30 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:15  Képes hírek

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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. Vendégek: Bartyik 
Réka,	Séllei	Györgyi

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

Zoltán. Vendég: Bóna Éva
18:30 A Fehérvár TV 

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

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

nyomában
22:40 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:25 Képes hírek

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Bóna Éva

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

Zoltán. Vendég: 
Farkas-Bozsik Gábor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár – 

Kecskemét kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

21:50 Napi színes
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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:	Schéda	
Zoltán. Vendég: 
Farkas-Bozsik Gábor

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Zoltán. Vendég: 
Kiss Z. Edward

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Közéleti és Kulturális 

Szalon	–	ismétlés	
21:20 Fülöp Zoltán – 

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

egész órakor a 
Híradó ismétlése
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Lépjen be az Ügyfélkapura
ellenőrizze az           bevallását,
és ajánlja fel
adója 1+1%-át
a civil szervezetek,
alapítványok, egyházak,
vagy tehetségek
támogatására.

1 KATTINTÁS,
2 FONTOS ÜGY
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XXXII. Alba Regia 
Éremgyűjtő-találkozó

8 óra, Művészetek Háza
Program:
8 óra: szabad éremcsere és vásár
9 óra: köszöntő
9.10: megnyitó (Török Pál, a Magyar 
Éremgyűjtők Egyesületének elnöke)
9.20: előadás (Szombatfalvy Rudolf 
okl. kohómérnök: Ízelítő az érmek 
és plakettek bronzból való öntési 
eljárásairól)
9.45: előadás (Mózessy Gergely, a 
Székesfehérvári Egyházmegyei Gyűjte-
mény igazgatója)
10.10: kitüntetések átadása (Ulcz 
Miklós, a MÉE Fejér Megyei Alba Regia 
Szervezete titkára)
10.30: kiállítás megnyitása, tárlat-
vezetés (Magyar István, a kiállítás 
rendezője)

Kertexpó és gyapjúfesztivál
Programok május 12-től 21-ig

sZaBó Petra

Bélyegkiállítás
A Székesfehérvári Bélyeggyűjtő 
Kör május 11. és 14. között ren-
dezi éves kiállítását a Vörösmar-
ty Mihály Művelődési Házban.

Május 12.
A reformáció szerepe Magyaror-
szág megmaradásában 
17.30, Helyőrségi Tiszti Klub
Tőkéczki László történész előadása. 
A rendezvény ingyenes.

Papp-Maklári Éva estje
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Irodalmi est és kiállításmegnyitó. A 
kiállítás június 2-ig tekinthető meg.

Gyereksarok
Edu-show
Május 14. 11 óra, Igéző
Zsiga Edwárd bűvész gyermek-
műsora.

Micimackó
Május 21. 11 óra, Igéző
A Kalamona Bábszínház elő- 
adása.

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

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

Tavaszköszöntő jótékonysági bál

Május 19. 19 óra, Szent István Hitokta-
tási és Művelődési Ház
A rendezvény bevételét a Fejér Megyei 
Gyermekvédelmi Központ a dégi 
lakásotthonokban ellátott gyerekek ja-
vára, szabadtéri pihenőhely kialakítá-
sára ajánlja fel. Jegyeket az intézmény 
Tüzér utcai telephelyén lehet vásárolni.

Hiátus – válogatás Garami Richárd 
életművéből
18 óra, Pelikán Galéria
Garami Richárd emléktárlata május 
12-től június 9-ig, keddtől péntekig 
10-től 18 óráig tekinthető meg.

Május 13.
Vuk, Szaffi és a többiek
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Emékkiállítás Dargay Attila 
rajzfilmrendező, figuratervező, 
grafikus gyűjteményéből.

Kertexpó
8 óra, Bregyó köz
Dísznövénytermesztők, kertépí-
tők, háztáji gazdák, kézműve-
sek kínálják portékáikat. Lesz 
bonsai- és retrógép-kiállítás, 
állatsimogató, szalmaugráló és 
vidámpark.

Nagy tavaszi gardróbfrissítés
9 óra, Kavalkád Music Pub
A program során az érdeklődők 
elcserélhetik megunt vagy kinőtt 
ruhadarabjaikat, illetve újabb 
darabokkal bővíthetik táska- vagy 
cipőgyűjteményüket.

Együtt a közösségekért, együtt a 
családokért
9 óra, Mesterségek Háza
Tervezett program:
9 óra: Játék a családban (előadó: Sevel-
la Zsuzsanna, játékkutató-fejlesztő)
10.15: Forgószínpad szerű gyakorlat- 
orientált foglalkozás I
12 óra: Ebédszünet
13 óra: Forgószínpad szerű gyakorlat- 
orientált foglalkozás II.
A gyakorlati program főbb csoport-
jai: vizuális játékok, drámajátékok, 
logikai játékok. A foglalkozásokat 
vezetik: Sevella Zsuzsanna, Gonda 
Emma, Tamás Ildikó.

V. Magyar Gyapjúfesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete
Interaktív mesterségbemutatók és 
kézműves foglalkozások gyerekek-
nek és felnőtteknek egész nap.

II. Maroshegyi családi mesenap és 
jótékonysági futás
9.30, Gárdonyi Géza Művelődési 
Ház és Könyvtár
A rendezvényen minden program 
ingyenes lesz. Egy izomsorvadás-
ban szenvedő Maroshegyen élő 
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18. JamBoryVár

Május 20. 15 óra, Bory-vár
Műsor:
15 óra: Spirotic retextil mandalaworkshop (Százoszlopos 
udvar)
15.30: Simorág TánCirkusz: Ördögmese (Napsugárkert)
16 óra: Whiskey Moonface (Százoszlopos udvar)
17 óra: FényHangÁr dj-program (Hanzee) (Elefántos 
udvar)
17.30: Singas Project-koncert (Százoszlopos udvar)
18 óra: megnyitó (Százoszlopos udvar). A Bory család 
képviseletében Rostási-Szabó Rita nyitja meg az estet.
18:30: Törékeny óriások – kiállításmegnyitó (Vagyóczky 
terem)
19 óra: Mörk (Százoszlopos udvar)
20 óra: Spoken dub (Elefántos udvar)
20:40: Lajkó Félix és az Óperentzia (Százoszlopos udvar)
22 óra: Tűzmadarak – tűztáncszínház (a vár egész 
területén)
Ezen kívül kiállítások, kézműves foglalkozások is várják 
az érdeklődőket.

Csalai majális

Május 20. 15 óra, Székesfehérvár-Csala
Programok:
15 óra: Köszöntők
15.05: Varga Feri–Balássy Betti
15.40: Az Apacuka zenekar gyerekműsora
16.30: Operett- és musicalslágerek Buch 
Tiborral
17.15: Örökzöld dallamok Grasics Anitával 
és Bokányi Zsolttal
18 óra: Felicita táncklub
19 óra: Utcabál a Big Time zenekarral

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

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2017.05.05-án: 
Barackmoly: 5 db
Szilvamoly: 31 db
Keleti gyümölcsmoly: 32 db
Almamoly: 1 db

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

Tulipán hagymák nagy választékban kaphatók!
Megérkeztek az őszi dughagymák és fokhagymák!

A Barátság mozi műsora
Kincsem
Május 12. és 16. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Julieta
Május 12. 18 óra, május 13. 20 óra
Feliratos spanyol filmdráma.

Lengemesék
Május 13. 16 óra
Magyar rajzfilm.

6,9 a Richter-skálán
Május 13. és 16. 18 óra, május 15. 20 óra
Feliratos román-bolgár vígjáték.

Hogyan legyél latin szerető?
Május 15. és 20. 18 óra, május 19. 20.15
Magyarul beszélő amerikai vígjáték.

Tékasztorik
Május 18. 18 óra
Magyar vígjáték. A film után közönségtalálkozó 
Bihari Vikivel.

Balkánia kincsei
Május 19. 18 óra
Filmvetítés és koncert a 18. Kortárs Művészeti 
Fesztivál keretében.

Emlékképek
Május 20. 20 óra
Feliratos lengyel életrajzi dráma.

Carmen
Május 12. 17 óra, Nagyszínpad

Apák és fiúk
Május 13. 17 óra, Nagyszínpad

HHH Angyalok kara
Május 13. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház

Szutyok
Május 14. 19 óra, Kozák András Stúdió

Play Strindberg
Május 14. 19 óra, Pelikán Kamaraszínház

Babszem Jankó
Május 16. és 17. 10 óra, Pelikán Kamaraszínház

A te országod
Május 16. 19 óra, Nagyszínpad

Pukedli – Hajsza
Május 17. 19 óra, Kozák András Stúdió

Európa, édes hazám
Május 18. 17 óra, május 19. és 20. 19 óra, Peli-
kán Kamaraszínház

Pletykák
Május 19. 19 óra, Nagyszínpad

Illúziók
Május 21. 16 óra és 19 óra, Kozák András Stúdió

56 csepp vér
Május 21. 17 óra, Nagyszínpad

Támogatók:
GÁBOR ESZMERALDA-becsűs, 

műgyűjtőnő, készpénzért vásárol 
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat, 

szobrot, festményt ,borostyánt, 
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)382-7020

Olyan, mint a falusi nagyinál!
Vidék tematikájú szünidei tábor 

alsó tagozatos iskolásoknak 
Úrhidán, a Gazda Táborban.
A részletes program, az árak 
és a jelentkezési lap elérhető 
a gazdatabor.hu weboldalon.

Vidék, élmény, egészség - Gazda Tábor!

kisfiú, Beni részére szerveznek 
jótékonysági futást. A futás teljes 
bevételét felajánlják a családnak a 
kisfiú életének megkönnyítéséért.

Emlékhelyek napja
10 óra, Koronázó tér, Nemzeti Emlékhely
Szakvezetések, fáklyás tárlatveze-
tés, hagyományőrzők bemutatói, 
középkori esküvő, kézműves foglal-
kozások gyerekeknek.

Május 14.
A születés hete
9.30, A Szabadművelődés Háza
Egész napos ingyenes rendezvény-
nyel várják a gyermeket tervezőket, 
várókat, nevelőket. Az előadásokon 
túl lehetőség lesz hordozóeszközö-
ket megnézni, próbálni.

Not Targets
16 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Szekér Viktória kiállítása. Megte-
kinthető: június 16-ig.

Nincs kegyelem
20 óra, Szent István Király Múzeum
Matúz Gábor filmje.

Május 15.
Liszkay Teréz–Nagy Judit: Vak Béla király
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Május 17.
Női szerepek, férfi szerepek a 21. 
században
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyv-
tár Budai úti Tagkönyvtára

Pap Csilla life coach, párkapcsolati 
mediátor, életvezetési tanácsadó 
előadása.

Május 18.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Aleksander Nawrocki: Len-
gyel-magyar barátság egy lengyel 
költő szemével – verseskötet-be-
mutató.

Jordán Adél és a Puszi, Neményi 
Zsolt kiállításmegnyitója
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Tárlat és koncert.

Május 19.
Balkánia kincsei – a Poklade zene-
kar koncertje
20.15, Művészetek Háza kávézója
Filmvetítés és koncert.

Május 20.
„Húzd keresztül...!” – Gyermek 
és ifjúsági néptáncegyüttesek V. 
fesztiválja
10 óra, Művészetek Háza
A találkozó célja, hogy az ország-
ban működő gyermek és ifjúsági 
néptáncegyüttesek, különböző 
korosztályok és táncműhelyek be-
mutatkozhassanak egymás és egy 
szakmai grémium előtt.

Május 21.
Szélrózsa – a Primavera kórus 
hangversenye
17 óra, Hotel Magyar Király kupo-
laterme

A 45 éves Primavera Kórus koncert-
je a Kodály-év jegyében kalauzolja 
az érdeklődőket Európában.

A Vörösmarty Színház műsora
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Legutóbbi rejtvényünkben egy olyan érdekességre voltunk kíváncsiak, amit lapunk 
hasábjain olvashattak: Eszterhai Katalin Kanadában élő Eszterházy lány negyvenöt 
dekásan, hat hónapos magzatként látta meg a napvilágot. Első megfejtésünkben 
arra kerestük a választ, hogy milyen módszerrel tartották a kisbabát melegen, 
hogy túlélje a kritikus első hónapokat? A helyes válasz: tepsibe tették és a sütőben 
melegítették.
A meleggel, melegítéssel kapcsolatos volt második feladványunk is: a napokban iz-
galmas rendezvénynek lehettek részesei az érdeklődők. Mit ünnepelt a Széphő nyílt 
napjával? A válasz: a távhőszolgáltatás napját.

Mint arról már beszámoltunk, megújul az fmc.hu. A harmadik megfejtés annak az 
utazási cikksorozatnak a nevét rejtette, mely a megújult oldalon indult Barna Béla 
gondozásában: Fehérvár ötszáz.
E heti rejtvényünkben két feladványunk lesz, viszont hosszabbak, összetettebbek az 
eddigieknél. Ady Endre egyszer városunkra vonatkozóan tett egy kissé gúnyos megjegy-
zést, amit hamar megjegyeztek a fehérváriak, sőt ez a kijelentés generációkra az eszünkbe 
vésődött. Mit mondott Ady városunkról? A helyes válasz az első feladványban található.
Második feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy ki nyerte meg a bolondbal-
lagás jelmez- és előadásversenyét.
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Szent Flórián-napi felvonulás Székesfehérváron Egy nap a rohamkocsiban

noVák Rita, Wéhli Regős DóRa

NoVák rita NoVák rita

Szent Flórián napja alkalmából szombaton a 
tűzoltókat ünnepelték országszerte.

A tűzoltók (és sörfőzők) védő-
szentjének napjához kapcsolódva 
ünnepi állománygyűlést tartottak 
a laktanyában, ahol elismeréseket 
adtak át a megyei katasztrófa-
védelem munkatársainak. A Fejér 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság igazgatója példamutató 
szolgálatteljesítésért, kimagasló 
munkája elismeréséül írásbeli 
dicséretben és emléktárgy-

Második világháborús bombát találtak a Sóstói 
stadion mellett múlt szerdán. A százkilós rob-
banótest miatt nagy dugó alakult ki a városban, 
mert a környéket a rendőrök lezárták. Több 
mint kétszáz embernek kellett ideiglenesen 
elhagynia az otthonát, munkahelyét.

A stadion mellett a vendégparkolók 
kialakításán dolgoztak a munkások 
akkor, amikor a bomba kifordult 
a földből. Mielőtt a honvédség 
tűzszerészei nekiláttak a hatástala-

A jó idő miatt egyre több motoros robog vagy 
épp száguld az utakon. A rendőrség a biztonság 
érdekében a két keréken közlekedőket és az 
autósokat is óvatosságra inti. 

A motoros balesetek gyakran vég-
ződnek tragédiával – figyelmeztet a 
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság 
szóvivője, Kiss Z. Edward – hiszen 
a jármű vezetőjét a bukósisakon és 
jó esetben a védőruhán kívül sem-
mi sem védi a sérüléstől. Az autó-

A mentőtevékenység 1928. január 16-án indult 
meg Székesfehérváron két gépkocsival.  
A mentőegységek a székesfehérvári városi tűzoltó 
intézmény keretei között működtek, és elsősor-
ban főfoglalkozású tűzoltókból álló egységek 
alkották. Dr. Kő Antal volt az, akinek köszönhető-
en megalakult a fehérvári szervezett mentés.

Május 10-e nemcsak az emlékezés 
napja volt: nyílt napot szerveztek az 
állomáson, amire valamennyi szé-
kesfehérvári óvodás és iskolás meg-
hívást kapott. Lehetőség nyílt arra, 
hogy a mentőautót, az esetkocsit, a 

Ünnepeltek a tűzoltók

Százkilós bombára bukkantak Vigyázzunk a motorosokra!

Ez az éles bomba okozott fennakadást a városban A szezonban először a mikulásfelvonuláson pattantak nyeregbe a motorosok

jutalomban részesítette Szakál 
Krisztián századost, Deák János 
törzszászlóst és Toman Pál főtörzs- 
őrmestert. 
Húsz évvel ezelőtt lett tűzoltó 
Farkas-Bozsik Gábor, akit a köz-
gyűlés nemrégiben Közbiztonsá-
gért díjjal jutalmazott. A közvéle-
mény számára leginkább szóvivői 
munkájáról ismert tűzoltósági 
felügyelő a belügyminisztertől 
szolgálati emlékjelet is átvehetett. 
Flórián napja alkalmából szom-
baton felvonulást szerveztek a 
tűzoltók. A menet koszorúzással 
kezdődött: a hivatásos tűzoltók 

mellett számos önkéntes egye-
sület képviselője gyülekezett a 
tűzoltóság épületének előterében, 
hogy közösen emlékezzenek a 

második világháborúban hősi 
halált halt tűzoltókra és mentők-
re. A város nevében Viza Attila 
tanácsnok helyezett el koszorút.

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

nításnak, a környéket a rendőrök-
nek le kellett zárni. A forgalom-
korlátozás több utcát is érintett. A 
kiürítés a stadionban dolgozókat, 
több tucat házat és több munkahe-
lyet is érintett. A szovjet bombát a 
tűzszerészek a helyszínen hatás-
talanították, a gyújtószerkezetet 
szétszerelték, majd a robbanótestet 
elszállították. 
A közlekedésben torlódás alakult ki, 
több helyütt a rendőrök segítették a 
forgalmat, de szerencsére a lezárás 
mindössze másfél órán át tartott.

A mentők napja
különböző felszereléseket megnéz-
zék és ki is próbálják. A Fehérvári 
Tűzoltó Egyesület jóvoltából egy 
tűzoltóautóba is beszállhattak, és az 
eszközöket is megismerhették.
Május 13-án, szombaton az Ikon Club 
előtti téren rendezik meg a mentők 
majálisát, ahol reggel 9 órától késő 
estig különböző érdekes programok-
kal várják az érdeklődőket.
Május 14-én, vasárnap pedig a 
Haleszban tartják a Nagyok a 
kicsikért elnevezésű jótékonysági 
erőnapot.

sok a téli időszakban elszokhattak 
a motorosoktól, így vezetés közben 
érdemes többször is tükörbe nézni. 
A motorosokat érintő balesetek 
egy része a két keréken közlekedők 
hibájára vezethető vissza, amikor a 
vezető megsért valamilyen köz-
lekedési szabályt, de autós vagy 
gyalogos miatt is gyakran történik 
baleset. Az autós sofőrök sok-
szor nem számolnak azzal, hogy 
a motorosok sérülési kockázata 
kiemelkedően magas, ráadásul az 
észlelhetősége korlátozottabb.



20 2017. május 11.FehérVár POrtré

VakleR lajos

Bujtor Balázs a múltról, a jelenért és a jövőért

Frenreisz Károly, Latinovits Zoltán, Bujtor István imádott édesanyjukkal, Gundel Katalinnal

Bujtor Balázs és Kovács Erika

Apa és fia

A Szent István Művelődési Házban a Simple  
Symphony koncertjével kezdődött meg a Somor-
jai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozat.

A hangversenysorozat évről évre a 
legendás zenepedagógus-karnagy-
nak állít emléket az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar és meghívott 
vendégeik közreműködésével. Az 
idei első koncerten a klasszikus, a 
romantikus és a huszadik századi 
zene jeles mestereinek műveiből 
hallhatott válogatást a zeneszerető 
székesfehérvári közönség.
A hangversenyen Rossini, Boccherini, 
Csajkovszkij, Britten és Gersh-
win dallamai csendültek fel Ma-
róth Bálint gordonkaművész és a 
zenekar előadásában. A nyitóest 
hangversenymestere Bujtor Balázs, 
egy az elmúlt évszázadon átívelő 
legendás család sarja, napjaink 
egyik kiemelkedő képességű zenei 
alakja volt.
Egy olyan család tagja, melyről Ma-
gyarországon csak felsőfokban lehet 
beszélni. Egy olyan veretes névsorhoz 
tartozik, akik a választott hivatásuk-
ban a legnagyobb magasságokba jutot-
tak mindahányan. Először a Gundel 
családról kérdezem: Gundel Károly, a 
dédapja a magyar vendéglátás ikonja 
volt.
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Vele kapcsolatban nem is az volt a 
fantasztikus, hogy mit és hogyan 
főzött, hiszen azt jószerivel min-
denki tudja, ahogy azt is, micsoda 
étterem volt az övé. Ott van a Gun-
del palacsinta, ami túlélte őt, és 
megannyi recept, ami fennmaradt, 
és ma is felsőfokon beszélnek róla. 
A lényeg azonban, hogy ő egy el-
képesztően művelt ember volt, s az 
éttermében nem nagyon foglalko-
zott a konyhával, sokkal inkább a 
vendégek között mozgott, mint egy 
rendes vendéglátós. Csortos, Krúdy 
illetve a kor valamennyi ismert, 
nagyszerű közéleti szereplője ott 
ebédelt, és hosszú órákat beszél-
gettek dédapámmal. Tehát az étel 
mellé járt a szellemi táplálék is.
Ha nézegetjük a korabeli fotókat, 
kiderül: gyönyörűséges hölgy volt a 
nagymamája, Gundel Katalin. Miként 
emlékezik rá?

Nagyon nagy szerencsém volt, mert 
ő száz évet élt. Csodálatos gyer-
mek- és felnőttkorom volt, har-
mincöt éves voltam, amikor elment. 
Elképesztően erős asszony volt, 
nagyon sok mindent fel kellett dol-
goznia – a háború, az államosítás 
mindent elvett tőlük, dédanyáim, 
a testvérei kitelepítése, Latinovits 

Zoltán halála – de mindig talpra 
állt, kőkemény asszony maradt. 
Jellemző módon nyolcvanesztendő-
sen megműttette a szürke hályogot 
a szemén, miközben már legalább 
harminc éve nem látott színeket.
Nagybátyja, a „színészkirály” Lati-
novits Zoltán személyisége milyen 
hatással volt a családra, önre?
Én magam sajnos személyesen nem 
emlékszem rá, hiszen egyéves voltam, 
amikor 1976-ban meghalt, de azt 
tudom, hogy szeretett engem, számta-
lanszor elkísérte a szüleimet, amikor 
sétáltattak. A családi legendárium-
ban megannyi történet forog róla. 
A gyermekeimnek is elmeséljük, ki 
volt, mi volt ő. A versmondásai ma is 
hátborzongató hatással vannak rám. 
Édesapám nagyon sokat mesélt róla, 
fáj, hogy már nem beszélhettem vele.
Édesapja Frenreisz István fia, aki 
nagyapja nevét viselve Bujtor 

Istvánként lett legenda színházban, 
filmvásznon, szinkronszerepeiben és 
igazgatóként itt Székesfehérváron a 
Vörösmarty Színházban is.
Édesapám nagyon elkötelezett volt 
Székesfehérvár iránt. A nyolcvanas 
években, a MAFILM idejében a 
filmes státuszban lévő színészek 
részvételével alapított társulatot a 
Vörösmarty Színházban. Ehhez az 
időszakhoz fűződik az Egerek és 
emberek legendás előadása Koltay 
Róberttel. 1997-ig nagyon sok 
sikeres premier fűződik művészeti 
vezetőként a nevéhez. Kötődött 
Székesfehérvárhoz, büszke volt a 

színházra. Ami még érdekes, hogy 
néhány évvel ezelőtt kaptam egy 
telefonhívást: egy bérletet szeret-
nének elnevezni édesapámról. 
Átfutott rajtam, hogy valamikor azt 
mondta nekem: csak egyszer bérlet 
ne legyek…
Beszéljünk a másik nagybátyjáról 
is! Frenreisz Károly a Kossuth-díj 
átvételekor azt mondta, hogy ebben a 
családban egyszerűen kötelező kiemel-
kedően jónak lenni, bármit is csinál 
az ember.

Károly nagybátyám egy rock 
and roll-legenda, aki a mai napig 
hihetetlen vitalitással, tehetséggel, 
és ami a legfontosabb, folyamatos 
jókedvvel teszi a dolgát. Sokat 
beszélgetünk, összetartó család 
vagyunk.
Megérkeztünk az édesanyjához. Peré-
nyi Esztert hegedűművészként ismeri 
ország-világ, és neki köszönhetjük, 
hogy ön is hegedűművész lett.
Túl sokat gyakorolt, s úgy gondol-
tam, nekem is kell egy ilyen hang-
szer. Kétszer kezdtem el hegedülni. 
Ötévesen sokat betegeskedtem, és 
bevallom, kicsit lusta is voltam. Az-
tán nyolcévesen ismét elkezdtem, 
s tizenhárom éves voltam, amikor 
felvettek a Zeneakadémia előkészí-
tő osztályába. Az, hogy édesanyám 
a vizsgáimon mint elismert művész 
kritikusként az első sorban ült, 
nem volt szerencsés, hiszen nem 
volt vajszívű hozzám, de aztán 
megértettem, hogy a szigorúság a 
javamat szolgálja.
Lelkének jobbik fele, Kovács Erika 
szintén hegedűművész, ez nem lehet 
véletlen...
Erika Veszprémben tanult, a Zene-
akadémián évfolyamtársak voltunk. 
Született két kislányunk, akik nem 
lesznek zenészek, de több más 
tevékenységben tehetségesek.
Ha a családhoz hozzávesszük még 
édesanyja bátyját, a világhírű gor-
donkaművész Perényi Miklóst és fiát, 
Perényi Benjámint, a zongoravirtuózt, 
így együtt kiváló kamarazenekart 
alkotnak.
Ők nagyon sokat játszanak együtt 
kamaraprodukciókban. Miklós 

szerintem egy ufó, akinek része 
a cselló, folyamatosan rácsodál-
kozom. Rövidesen a hetvenedik 
születésnapját ünnepeljük, és nem 
fog rajta az idő, ma is csodálatos, 
édesanyámmal együtt.
Az ön pályaíve is különleges. Hege-
dűművészként tett szert elismertségre, 
aztán koncertmesterként szerzett 
nevet magának, jöttek a nagyszerű, 
Oscar-díjas filmek kiváló zenéi, most 
pedig ismét a hangversenypódiumon 
köszönthetjük.
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Névjegy

Bujtor Balázs 1999-ben szerzett diplomát Sós Natasa növendékeként a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Főiskolán. 1992-től 97-ig játszott az Intermoduláció kamaraegyüt-
tesben Tihanyi László vezetésével. 1995-ben csatlakozott a Danubia Szimfonikus 
Zenekarhoz, először a II. hegedű szólamvezetőjeként, majd hangversenymesterként 
dolgozott. E zenekarral számos nagy sikerű koncertet adott itthon és külföldön 
egyaránt. Lehetősége nyílt olyan karmesterekkel dolgozni, mint Fürst János, Eötvös 
Péter vagy Sir Neville Marriner. 1995-ben alapította vonósnégyesét, mellyel számos 
klasszikus és kortárs zenei hangversenyt adott. 2004-ben a BMC kiadónál elkészí-
tette első kortárs dzsessz CD-jét, melyet több ilyen irányú felvétel követett. Együtt 
dolgozott többek között Szakcsi Lakatos Bélával, Gadó Gáborral, Oláh Kálmánnal, 
Erdélyi Péterrel, Hárs Viktorral, Winand Gáborral és Fekete-Kovács Kornéllal is. 
Negyvennél is több hanglemezen találkozhatunk vele közreműködőként. 2001 óta Élő 
Péterrel két nagy- valamint több kisjátékfilmhez, reklámhoz komponált zenét. 2007-
től a Pannon Filharmonikusok első hangversenymestere. 2008-ban Artisjus-díjjal is-
merték el munkáját. 2012 óta rendszeresen játszik a Budapesti Fesztiválzenekarban, 
2013 óta az Eckhardt vonósnégyes tagja.

Bujtor Balázs édesanyja, Perényi Eszter és Perényi Miklós gordonkaművész

A Szent István Művelődési Ház koncertjén, újra Székesfehérváron
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A Vörösmarty Rádió műsora május 13-tól 19-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Németh Gábor
08:10 Szabadidő – hétvégi 

ajánlatok a könnyed és 
hasznos kikapcsolódáshoz

08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek és 

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

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

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

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

Műsorvezetők: Bokányi 
Zsolt és Heiter Dávid Tamás

17:10    Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

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

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

17:50 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

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

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

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

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

23:05 Tartson Mits Mártonnal!

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

2017. 5. 14.  Vasárnap 2017. 5. 15. Hétfő 2017. 5. 16. Kedd 2017. 5. 17. szerda 2017. 5. 18. CsütörtöK 2017. 5. 19. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 Napindító. Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, névnapok, 
aktualitások, érdekességek

08:30  Tér-Erő – Lakberendezési 
magazin. Vendég: 
Rendes Gabriella 

10:10 Gasztrotéka – 
Alapélelmiszerek a 
konyhában? Vendég: 
Antal Vali 

11:10 Leányálom: A 
szertartásvezető. 
Vendég: Kovács Kata

13:10 Műsorvezető: Gemeiner 
Lajos. Témák: aktualitások, 
érdekességek

18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos 

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

beszélgetések 
Sasvári Csillával

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

00:00 Hírek

00:05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 

információ.

08:10 Aktualitások és 

érdekességek. 

Műsorvezető: Sasvári Csilla

12:10 Dicsértessék a Jézus 

Krisztus – katolikus műsor

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Cseke 

András. Témák: 

aktualitások, érdekességek

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20:05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával

23:10 Válogatás az elmúlt hét 

műsoraiból. Jóban-

rockban. Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt és 

Heiter Dávid Tamás

2017. 5. 13. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezetők: 
Gemeiner Lajos és Németh 
Gábor. Benne: félóránként 
friss hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk

08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Bóna Évi

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor. 

13:10 Gyógynövények
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég: 

Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 
Televízió ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

17:40 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Fejér zene
19:10 Sporthorgász 

magazinműsor. Vendég: 
Szeglet Zoltán

20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

23:00 Aktuális – napi hírmagazin
23:10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ

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

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

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

Műsorvezető: Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

12:20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor. 

13:10 Vakolat – építkezők 
magazinja. 

14:10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:10 Kertészmagazin
16:00 Műsorvezető: 

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

ajánlója 
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

17:40    Sport. Szerkesztők: Németh 
Gábor és Somos Zoltán

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

beszélgetések Sasvári 
Csillával 

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

23:10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

13:10 Környezetbarát – 
magazinműsor

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

Schéda Zoltán
16:10 Schédagalopp – 

magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

17:50 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Motorsport – 
magazinműsor. Vendég: 
Debreczeni Dávid

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

20:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával

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

23.10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
magazinműsor

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

brókerek – magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16:00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Ifikocka magazinműsor
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár 

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

17:50 Sport. Szerkesztők: 
Németh Gábor és 
Somos Zoltán

18:10 Gazdikereső
19:10 Párbaj – műveltségi 

vetélkedő
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával

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

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

Major István igazgató érdeme, hogy 
itt lehetek. Nagy örömmel mond-
tam igent a meghívásra, kötődöm 
Székesfehérvárhoz. Végigkísér-
tem a Videoton menetelését az 
UEFA-kupában, és most azzal, 

hogy bemutatkozhatunk Maróth 
Bálinttal édesapám városában, egy 
régi vágyam teljesült. Az Alba Re-
gia Szimfonikus Zenekarban nem 
csalódtam, nagy jövőt látok ebben 
a társulatban.
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Érnek a diákok

Utolsó érintés...

sZaBó Petra

Javában zajlik az érettségi: a fiatalok ezekben 
a hetekben adnak számot tudásukról. Vannak 
olyan diákok, akik magabiztosan helytállnak, 
vannak, akik Fortunához fordulnak, mások 
pedig apró fortélyokat vetnek be.

Hétfőn a magyar nyelv és irodalom 
érettségivel vette kezdetét a közép-
iskolások végső megmérettetése. A 
megkérdezett diákok többsége mo-
solyogva, „nem is volt olyan vészes” 
vagy „én durvábbra számítottam” 
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Magyar partner részvételével kezdődött
a bevándorlók gazdasági integrációjával foglalkozó 

nemzetközi projekt

Európa országai nagy kihívás előtt állnak a munka és letelepedés céljából a 
kontinens országait választó betelepülők integrálásában. Ennek kapcsán 2017 
január elsején indult el a DRIM elnevezésű, Interreg Duna Transznacionális 
Program keretében megvalósuló nemzetközi projekt, amelyben nemzetközi 
konzorcium keres megoldást a bevándorlók integrációja kapcsán felmerült 
problémákra. A szlovén vezetésű partnerségben cseh, horvát, magyar, német, 
osztrák és szerb partnerek képviseltetik magukat, valamint a konzorcium 
kiegészül bosnyák, cseh, horvát, osztrák, szlovák és szlovén együttműködő 
partnerekkel. A projektben Magyarországot a Közép-dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség képviseli. 
A sokszínű partnerség tagjai eltérő tapasztalatokkal rendelkezik a bevándorlás 
terén: vannak főleg befogadó országok (Németország, Ausztria); elsősorban 
kivándorlással érintett országok (Bosznia és Hercegovina, Horvátország, 
Szerbia) és olyan országok, amelyekben a kivándorlás és a bevándorlás is 
erősen jelentkezik (Csehország, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia). A 
migráció kezelésének terén a különböző nemzetek eltérő tapasztalatokkal 
és rendszerekkel rendelkeznek, amelyek megosztása segíthet a bevándorlók 
integrációjának előre mozdításában.
A projekt fő célja egy innovatív információs eszköz, a Duna Régió Iránytű 
kifejlesztése, amely elősegíti az adott országba letelepedési és munkavállalási 
céllal érkezők integrációját, foglalkoztatását. Az Iránytű fejlesztését - 
amely magában foglalja a tesztelést és az eredmények terjesztését is - a 
partnerség közösen végzi, nemzetközi megközelítést alkalmazva. A várt 
elsődleges eredmények a bevándorlók gazdasági integrációjával foglalkozó 
közintézmények és hatóságok hatékonyabb működése, továbbá a bevándorlók 
könnyebb munkához jutása és erősödő bizalma a közszolgáltatások irányába. 
További információért keresse fel a projekt (http://www.interreg-danube.
eu/approved-projects/drim), vagy a Közép-dunántúli Regionális Innovációs 
Ügynökség honlapját (www.kdriu.hu) és bátran lépjen velünk kapcsolatba.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Jelentkezzen május közepén induló:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

• Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) (E-000683/2014/A014)

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013) 

és becsatlakozási lehetőséggel:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003) 
OKJ-s tanfolyamainkra.

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

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

Május 26-án induló OKJ tanfolyamok:
(E-000352/2014/A009-011)

• Targoncavezető
• Földmunkagép kezelő

•  Emelőgépkezelő 
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!
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kifejezések közepette hagyta el a 
termet. 
Kedden a sokak által rettegett 
mumus, a matematika következett. 
A Ciszterci Gimnáziumban az 
érettségizők minden reggel közös 
imádkozással indították a vizsgát, 
sokan a lépcsőn álló Klebelsberg 
Kuno-szobor kezében tartott 
könyvet is megsimogatták isko-
lába menet – biztos, ami biztos. 
Sokan hagyatkoztak csak a puszta 
tudásra, de volt aki szerint csoki és 
kóla nélkül nem lehet túlélni ezt 

a négy órát. Volt, aki ezüstcipellőt 
húzott a vizsganapokra, bízva a 
varázserejében. Ilyenkor előkerül-
nek a kabalafigurák, és még az is 
összeteszi a két kezét, aki amúgy 
soha. Nem hiába, végzős körökben 
mindig szárnyra kél néhány legen-
da és rémtörténet, aminek követ-
keztében a fiatalok úgy félnek ettől 
a néhány naptól, mintha a végítélet 
közelegne. 
A matekot a történelem követte, 
a hét második felében a diákok 
idegen nyelvi vizsgájukat írják meg. 

A jövő héten pedig a választott 
tantárgyak következnek és az emelt 
szintű érettségik. 
Addig is nyugalom: az érettségit 
nagyon sokan megcsinálták már, az 
interneten nincs arról információ, 
hogy bárki belehalt volna...
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A cél a munkaerő itthon tartása
VakleR lajos, lászló-takács kRisztina

Ingyenes lesz az első nyelvvizsga
Ingyenessé teszi a kormány az első nyelvvizsga megszerzését a harmincöt évnél fia-
talabbaknak. Az intézkedés 2018-ban lép érvénybe, írja az MTI. A lépéssel a fiatalok 
munkaerőpiaci versenyképességét akarják növeli, mert bár sokan beszélnek idegen 
nyelveket, keveseknek van erről igazolásuk. Az elmúlt években készített felmérések 
szerint a 15-29 éves korosztály mindössze harmincegy százaléka rendelkezik nyelv-
vizsga-bizonyítvánnyal. Ugyanakkor követelménynek számít az írásbeli és a szóbeli 
vizsga együttes megléte, a térítés összege pedig 34 500 forint, ami megegyezik az 
emelt szintű érettségi megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga díjával. A térítés utófi-
nanszírozással történik: a sikeres vizsgát követően az Új Nemzedék Központnál lehet 
majd kérni a vizsgadíj kifizetését, legyen az akár közép-, akár felsőfokú.

.
ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• Úszómester

• KeGYeLetI szOLGÁLtAtó, 
TEMETŐFENNTARTÓ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat: 
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• min.  8 ált. végzettség 
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Teljesítmény alapú mozgóbér
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Előny: 
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,  Király Imre ügyvezető, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Targoncavezető
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 
• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, 

üzem és raktár közötti anyagmozgatás
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
• Érvényes OKJ-s végzettség   • Min. 2 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság   • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 

(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő 

ipari vállalatcsoportnál 
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet   • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés   • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

 Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,  Király Imre ügyvezető, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy 
a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

Adecco Székesfehérvár
Tel.: 22/510-230

szekesfehervar@adecco.com

Székesfehérvárra és környékére 
keresünk könnyű és nehéz 

fizikai munkára

OPERÁTOROKAT!
Feladatkörök: összeszerelés, 
válogatás, minőségellenőrzés.

Jelentkezz nálunk!

Otthoni munka !
Reklámtárgyak összeállítása. Egyebek.

Érd.: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 

06-12228397)

A munkaerőpiac legfontosabb feladatairól tartottak 
konferenciát A gazdaság házában. A résztvevők a 
képzett munkaerő elvándorlásának megállításáról, 
illetve a magyar munkavállalók motivációjának 
kérdésköréről tanácskoztak.

Székesfehérváron a Fejér megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara adott ott-
hont az országos humánerőforrás-kon-
ferenciának. Azokra a kérdésekre 
keresték a választ a résztvevők, hogy 
milyen eszközökkel lehet megtartani 
a kvalifikált munkaerőt illetve milyen 
tényezők segíthetik a vállalkozókat a 
munkaerőhiány megoldásában. 
A téma kapcsán készítettek egy felmé-
rést – tudtuk meg Kálmán Edinától, az 
IFKA Kft. csoportvezetőjétől: „Tizenkét-
ezer-ötszáz munkavállaló és kétezer-ötszáz 
vezető válaszolt a feltett kérdésekre. A 
válaszok alapján szépen kimutatható, hogy 
melyek azok a helyek, ahol a vezetőknek 

egészen más a gondolkodása, mint a 
munkavállalóknak. Ahol máshogyan ítélik 
meg a munkavállalók és a vezetők a cég 
helyzetét, ott azt kell, hogy mondjam, baj 
van!” 
A munkaerő-megtartás kulcsa tehát az 
együttműködés – legalábbis ez derült 
ki a felmérésből. A konferencia közel 
nyolcszáz kis- és középvállalkozás hu-
mán diagnózisainak tapasztalatait fel-

használva sarkallja az együttgondolko-
dásra a régió meghatározó szereplőit. 
A vállalkozások vezetői egyetértettek 
abban is, hogy a munkaerőpiac válto-
zásai kiemelt figyelmet érdemelnek.
„Mindenki tapasztalja ebben a régióban 
az óriási munkaerőhiányt. Nagyon nagy 
a külföldre való elvándorlás, nehéz jó 
szakembereket találni.” – mondta el 
tapasztalatait lapunknak Höflin-

ger Norbert, a HWD Recycling Kft. 
stratégiai igazgatója, majd hozzátette: 
„Bizonyos esetekben nem minden a pénz. 
Minden munkáltatónak meg kell tennie 
azokat a lépéseket, melyekkel a munkavál-
lalót magához tudja kötni.”
A motivációs eszközök a piacgazda-
ság szereplői számára is nyitottak, az 
elsődleges, hogy miként lehet megál-
lítani a tömeges elvándorlást, illetve 
hogyan lehet a fiatalokat ösztönözni a 
hazai munkaerőpiacon maradásra.

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S
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Mit tegyünk, ha még 
maradt a SZÉP-kártyán a 
tavalyi egyenlegünkből?

A kártyán lévő egyenleg felhasználási ideje az 
utalás időpontjától számított évet követő második 
naptári év májusának 31. napja, vagyis, ha az 
utalás 2016. március 10. napján történt, akkor az 
egyenleget 2018. május 31-ig tudjuk „elkoptat-
ni”. Ha nem használjuk fel, akkor az összeg elvész.

lásZló-takács krisZtiNa

Hat év alatt megduplázódott a vendégéjszakák száma
2010-hez képest tavaly több mint kétszer annyi turista járt Fehérváron

A történelmi múlt, a kulturális élmények és a gasztronómiai különlegességek miatt is szívesen 
jönnek a turisták Fehérvárra. Ennek köszönhető, hogy 2010 óta megduplázódott a vendégéj-
szakák száma.

Egyre népszerűbb a város a kül- és belföldi 
turisták körében: 2010 óta tavalyig több mint 
kétszeresére nőtt a vendégéjszakák száma 
Fehérváron. A turisztikai kínálat is jelentősen 
gazdagodott, kezdjük érezni, mi kell a vendég-
nek a történelmi örökségen túl.

Kedvelt turistacélpont lett Fehérvár

2010-ben éves szinten hatvanezer volt a 
fehérvári vendégéjszakák száma, 2016-
ban már százharmincezerre nőtt. Csak 
tavaly tizenegy százalékkal volt több a 
vendégéjszakák száma 2015-höz képest. 
A Tourinform közel háromszáz idegenve-
zetést szervezett, ezeken több mint hate-
zer-hétszáz ember vett részt. A növekvő 
turistalétszám a szálláshelyek bővülését is 
sürgeti, így idén két új belvárosi apart-
manhotel is nyílt, a szabadidős kínálat 
pedig a Csónakázó-tóval bővült. A szol-
gáltatások minőségi javulását a városnéző 
kisvonat cseréjén is tetten érjük: védőfóli-
ával, párnázott bőrülésekkel ellátott jármű 
közlekedik a városban, melyen GPS-alapú 
tájékoztatórendszer működik.

Új külső, bővülő kínálat

2011-ben nyílt meg a Fehérvári Aján-
dékbolt, azzal a céllal, hogy széleskörű 
információkkal lássa el a hozzánk érke-
ző turistákat akár programok, akár vá-
rosismeret, akár szálláslehetőség terén. 
Mindemellett arra is van itt lehetőség, 
hogy minőségi, Fehérváron készített 
szuvenírt vásároljanak vendégeink. 
A bolt most megújult, letisztultabb, 
egységesebb külsőt öltött, és a falakra 
Székesfehérvár látképe került. 
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Horoszkóp
május 11. – május 17.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Szeme előtt az újabb kihívások lebegnek, és készen 
áll arra, hogy lecsapjon rájuk. Ez rendben is volna, 
de figyeljen oda a sportszerűségre, ne túl gátlástala-
nul happoljon el munkákat vagy partnereket! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A szinglik formában vannak, egyszerűen nincs olyan, 
akit ne lennének képesek az ujjuk köré csavarni. 
Kifejezetten sugároznak, és ellenállhatatlan varázzsal 
vannak megáldva. Ha jól ügyeskednek, most aztán 
kedvük szerint irányíthatják kiszemeltjüket! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten tovább folytatódnak a sors által küldött meg-
próbáltatások, de nincs miért aggódnia, mondhatni 
tökéletesen helyt fog állni. Bármilyen tervekkel is 
készüljön a hétre, illetve legyenek olyanok a szőnyege 
alatt, amelyeket régóta halogat, ideje őket elővennie! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Alapvetően szerencsés hét elé néz, bár adódhatnak 
olyan momentumai, amikor a legkevésbé sem érzi 
majd magát annak. De talán mégiscsak jó hír lehet 
Önre nézve, hogy pénz áll a házhoz.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Meglehetősen hullámzó hét elé néz. Lesznek 
különösen mély és magas pontjai egyaránt. Ettől 
persze a hangulata is szeszélyesen alakul, hiszen 
Ön a stabilitás híve, rosszul viseli az ilyen gyors 
váltásokat.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Elképesztően érzékeny és ezzel együtt sértődékeny 
is lesz a héten. Minden bosszantja vagy bántja, 
depresszióhoz közeli állapotban lesz. De lesznek 
Szüzek, akik a hét végére már ki is lábalnak ebből az 
állapotból. 

További ajánlatok,  információ és foglalás: 
Hőforrás hotel és üdülőpark
5700 Gyula,  Rábai M.u.2.
Telefon: 36-66/ 463722, 463740
szallasrendeles@hoforrashotel.hu
www.hoforrashotel.hu

„Májusi áreső” fürdőbelépővel  Gyulán,
 a Hőforrás hotel-és üdülőparkban

Májusi áreső csomagajánlat tartalma:
• 2 éjszakai szállás standard 2ágyas, pótágyazható szobában
• svédasztalos reggeli
• 1 alkalomra egész napos fürdőbelépő a 20 medencés gyulai Várfürdőbe
• teniszpálya és fitnesz terem korlátlan használata, díjmentes parkolás
• korlátlan internet hozzáférés (WIFI)
• Ár: 14. 200.-Ft/fő/2éj

Extra fizetendő 18 éves kortól az idegenforgalmi adó, mely 450 Ft/fő/éj.

2017. 05. 08 - 05. 28. közötti időszakban (min. 2 éjre foglalható)

„Az új külsővel így egységbe került a sport 
és a szuvenírkínálat bemutatása.” – tudtuk 
meg F. Szegő Krisztinától. A Székesfehér-
vári Turisztikai Kft. ügyvezetője a bővülő 
kínálatról is beszélt, hiszen több új ter-
mékcsalád született: a művészkollekció 
Kovács Árpád festőművész akvarelljei 
nyomán, a plakátkollekció pedig Varga 
Gábor Farkas grafikusművész munkáiból 
készült. A bolt kínálata egyébként annak 

is érdekes lehet, aki itt él, de szeretne 
otthonába valami fehérvárit.

Ha enni, inni akar

A püspöki sör nemrégiben bejelentett 
nemzetközi sikere (a Barcelona Beer 
Challenge 2017 versenyen ezüstérmet 
nyert a Prépost porter) után Damnicz-
ki Balázs új fagylaltja aratott ismét 
elismerést: a Gelato World Tour világ 
körüli útja során választották ki a 
cukrász fekete teás málna bergamottal 
és pisztáciával nevű fagyiját, hogy Ma-
gyarországot képviselje a július 24-25-
én Bolognában megrendezésre kerülő 
európai döntőben. Elmondhatjuk tehát, 
hogy gasztronómiai különlegességek 
miatt is vonzó lehet Fehérvár.
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Egyre többen házasodnak

Kovács Kata szertartásvezető és ceremóniamester

A hagyományos családmodell a híresztelésekkel ellentétben nem megy ki a divatból

Székesfehérváron is egyre nő a házasságkötések száma

koVács V. oRsolya, schéDa szilVia

Ha idén nyáron szeretnénk esküvőt tartani, 
és még nem foglaltunk időpontot az anya-
könyvvezetőnél, jobb ha igyekszünk! Talán már 
be is teltek a naptárak, hiszen hazánkban a 
statisztikák szerint minden eddiginél magasabb 
a házasodási kedv a fiatalok körében. 

Tavaly a januártól novemberig tartó 
időszakban negyvenkilencezer pár 
kötötte össze hivatalosan is az éle-
tét a Központi Statisztikai Hivatal 
adatai szerint. Székesfehérváron 
is tíz százalékkal nőtt az esküvők 
száma 2016-ban az előző évhez ké-
pest. „Négyszázhatvan körüli esküvő 
volt 2015-ben, és ötszáz fölé kúszott a 
házasságkötések száma 2016-ban.” – 
mondta el lapunknak Vágó Árpád, 
az Anyakönyvi és Vállalkozásigaz-
gatási Iroda vezetője. 
Az anyakönyvvezetők tehát nem 
fognak unatkozni az elkövetkező 
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Esküvőre gyerekkel?

Sok az esküvő, egyre több a gyerek. De 
vajon az egy-két-három éve született 
kicsiknek ott van-e a helye a szer-
tartásokon és a lakodalomban? Erről 
kérdeztük Kovács Kata szertartásveze-
tőt, ceremóniamestert: 
„Ha meghívnak egy esküvőre, azonnal 
láthatjuk a meghívón, pontosan kit is 
várnak! Ugyanis ha a gyerekeket nem 
szeretnék meghívni, kizárólag névre 
szóló meghívót kapunk! Tehát például: 
Tóth Ferenc és Tóth Nikolett, vagy 
Tóth Ferenc és párja. Nincs megje-
lölve a gyerekek neve. Amennyiben a 
következőképpen kapjuk a meghívót: 
Tóth Ferenc és családja, ebben az 
esetben biztos, hogy a gyermekeinket 
is szívesen fogadják.”
Természetesen vendégként illik rákér-
dezni, hogy jól értelmezzük-e a dolgo-
kat, párként pedig a meghívó átadá-
sakor illik szólni, amennyiben vannak 
kikötések az esküvővel kapcsolatban. 
Manapság gyakori, hogy a meghívóhoz 
mellékelnek egy „válaszkártyát” is, 
amiben rákérdeznek esetleges ételal-
lergiára, illetve hogy vegetáriánus-e 
a vendég, visszajelzést várhatnak arra, 
hogy igényelnek-e szállást, és itt lehet 
érdeklődni afelől is, hogy valaki hozni 
szeretné-e a gyermekét.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Éljen társasági életet, járjon össze a kollégáival, 
vagy jelenjen meg a céges bulikon, esetleg 
más meghívásoknak tegyen eleget, mert ilyen 
alkalmakkor most értékes kapcsolatokra tehet 
szert!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A napokban kimondottan türelmetlen és ingerlé-
keny lesz. Ezzel és érzékenységével együtt könnyen 
megbánthat másokat, amit később megbán. Karrier-
jét mostanában állóvíznek érzi. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ideje lenne figyelmét a családja illetve kedvese felé 
fordítani, akik hiányolják Önt, hiszen az utóbbi idő-
ben valahol testileg és lelkileg is eltávolodott tőlük. 
Menjenek el együtt kikapcsolódni! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A héten igazán érezheti majd, hogy kézben tartja az 
irányítást. Hatalmasnak, befolyásosnak érezi magát. 
Ráadásul a korábban csak hobbinak hitt tevékenység is 
kezd komoly teret nyerni az életében.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Fordítson több figyelmet az egészségére! Mosta-
nában elhanyagolta, és ha nem tesz érte, meglesz a 
böjtje. Egy kicsit vissza kellene fognia a nagymértékű 
étvágyát, és többet kellene mozognia.
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mielőtt bármilyen komoly döntést hozna, feltétlenül 
kérje ki a kedvese a véleményét, aki valószínűleg 
úgyis támogatni fogja, de tegye csak meg szépen ezt 
a tiszteletbeli kört! A sors kemény döntéshelyzet elé 
állítja a héten. 

hónapokban. Ezért is egyre népsze-
rűbb szolgáltatás az úgynevezett 
szertartásvezetőé, aki ugyan nem 
hivatalosan, de szakképzetten és 
személyre szabottan bonyolítja le a 
házasságkötési ceremóniát. Miért 

jöhet ez jól az ifjú párnak? Bár 
egyre elterjedtebbek a hétköznapi, 
hivatali időben tartott esküvők, ha 

nagyszabású ünneplést szeretnénk 
csapni utána, sok vendéggel, arra 
mégiscsak a hétvégék a legalkalma-
sabbak. Ha az anyakönyvvezetők 
naptárai már megteltek a szombati 
és vasárnapi időpontokra, akkor 

érdemes egy kis trükköt bevetni. 
Hétköznap a hivatalban díjmen-
tesen összeházasodhatunk, és 
hétvégén, akár a park közepén a 
szertartásvezető segítségével a ven-
dégek részvételével is lebonyolít-
hatjuk a polgári ceremóniát. Aztán 
irány a templom, hiszen a legtöbb 
pár számára ma is fontos szerepe 
van az egyházi szertartásnak. 
Szerencsére nemcsak az esküvők, 
hanem a gyermekszületések száma 
is növekedést mutat az utóbbi 
időszakban. Hosszú évek óta most 
először a harminc év alatti korosz-

tály esetében nőtt a legnagyobb 
mértékben a gyermekvállalási kedv.
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A zichyújfalui kastély homlokzatának néhány eleme még mutat valamit az eredeti építményből, de 
– mint a helyiek fogalmaznak – az épület hátulját és belsejét megette a téeszes szocializmus

Az egykori uradalom kocsisának és szakácsának családja. Elől az idős házaspár Hangyál Károlyné 
Tabi Julianna, a gróf utolsó szakácsa és Hangyál Károly, az utolsó kocsis.

séllei erZséBet

A Velencei-tó partjától távolodva a széles agárdi 
utca virágzó gesztenyesorát is elhagytuk. Az 
egykori Nádasdy-kastély parkja mellett kanyarog 
tovább a műút tíz kilométeren át a Mezőföld 
egykor legvirágzóbb települése, Zichyújfalu felé.

A hatalmas sárga repcetáblákból 
óvatlan fácánok riadnak az útra. 
Foltokban erdők, akácosok, a belső 
tó tükre, majorsági épületek. A 
temetőnél megállunk, mielőtt úti 
célunkhoz, a felújítás alatt álló Zi-
chy-kastélyhoz érkeznénk. A temető 
a volt Zichy-birtokon áll. A grófi 
család kívánsága szerint Zichyújfalu 
lakói térítésmentes végső nyughelyet 
kapnak az egykor a birtokhoz tartozó 
földben. A temető végében hófehér 
kereszt, rajta Jézus megkínzott teste. 
Pénzess József, korának legügyesebb 
kőfaragója készítette Zichy Nepomuk 
János gróf megrendelésére. Aztán 
ükunokájának, Pénzess Évikének 
kivégzőhelyévé vált. A feszület 
mellett egyszerű kereszt jelzi a fiatal 
nő sírját, a feszület hátulján felvésett 
nevének karcolata. Mint mondják, 
német katonák hurcolták ki Endre 
gróf fiatal szerelmét, és zsidó szárma-
zásúnak vélve agyonlőtték. Hiába 

Zichyújfalu
Kastélyok és életek – a Zichy grófok nyomában 
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A tizennégy oszlopos veranda és a csúcsot 
tartó oszlopok arról árulkodnak, hogy az épü-
letet Ybl Miklós tervezte, aki már nem élhette 
meg a kastély megépítését

földön minden megterem. A puszta 
adottságai kiválóak. Ezen a terüle-
ten gazdálkodtak a Zichy grófok, és 
sáfárkodtak lehetőségeikkel. 
Keresem a mezőföldi település címe-
rét, sokat elárulhat. Háromszög ala-
kú pajzs. A kék színű pajzsmezőben 
vörös sáv hasítva, melyben arany ko-
rona lebeg. Belőle arany napraforgó 
nő ki, annak szárából három-három 
arany levél, mellette kétoldalt egy-
egy ötágú arany szarvasagancs. Az 
égbolt, a vér és a gazdagság színei, 
virágzó növénytermesztés, vadban 
való tobzódás. Szép összefoglalása a 
jellemzőknek. 
A török időkben Karali emír Szé-
kesfehérváron élt török földbirtokos 
uralta a puszta területét, 1650-től 
megosztozva az új földesurakkal, az 
előbb bárói, majd grófi címet viselő 
Zichy-családdal. A földet művelő se-
regélyesi jobbágyok kétfelé adóztak. 
A török idők után a seregélyesi ágról 
leszakadt újfalui Zichy ág kizárólagos 
fennhatósága alá került a puszta, me-
lyet előbb Újfalunak, majd Zichyúj-
falunak neveztek. Birtokosai közül a 
teljesség igénye nélkül a legkiemelke-
dőbbeket nevezném meg. 
1748-tól Zichy (I.) Ferenc főpohár-
nokmester, Veszprém vármegye 
főispánja a birtok gazdája. Kúriáját e 
településen 1784-ben emelte. Ez volt 
a „kiskastély”, mely később, az új 
kastély felépülése után a gazdatiszt 
lakása lett.
1812 és 1861között a település ura 
Zichy (II.) Ferenc Szerafin jog-
végzett tárnokmester, a Központi 
Magyar Vasút igazgatója. Ő alapí-
totta Újfaluban a vármegye legelső 
katolikus uradalmi iskoláját, melybe 
református gyermekek is járhattak. 
Fenntartásához évi 1200 forinttal 
járult hozzá. 1848-ban gróf Széchenyi 
István közlekedésügyi minisztériu-
mában még államtitkár, de az 1849-es 
évben már a cári orosz sereghez 
beosztott hadseregfőbiztos. Ennyit a 
forradalomban és szabadságharcban 
betöltött szerepéről.
Fiai közül Kázmér kapta meg Zichyúj-
falut, és az ő fia, Zichy Nepomuk 
János az, aki a legtöbbet tette a telepü-

lésért. Országos szinten is kiemelkedő 
mezőgazdasági területté fejlesztette. 
Ő fúratta az artézi kutat, melyből 
ma már szivattyú szívja fel a vizet. A 
századforduló körül új kastélyt emelt. 
Mellé csinos vadaskertet alapított, 
abba fácánost telepített. Kísérőm 
megmutatta a kör alakú tisztást, 
melyből hét út ágazik szét a szélrózsa 
minden irányába. A vadászok beha-
saltak az utakba, a hajtók pedig eléjük 
hajtották az apró vadakat, a nyula-
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Zichy Nepomuk János részvényes-
ként kapcsolódott be az Adony–Szé-
kesfehérvár-vasútvonal építésébe. 
Még a kastély építését megelőzően, 
1896-ban nyílt meg a vasútszakasz és 
az azzal egyidős fogadó- és szolgá-
lati épület. 1938-ban itt forgatták 
Danielle Darrieux francia színésznő 
filmje, az Egy pesti éjszaka egyes jele-
neteit. A forgatás idejére az állomás 
épületének homlokzatára felkerült a 
Tállya felirat. 
Mi értelme felvenni a minden Zichy 
Jánostól megkülönböztető Nepo-
muk nevet, ha azt már egy másik 
kortárs Zichy János éppen viselte? A 
zichyújfalui Zichy Nepomuk Jánost 
tizennégy évvel megelőzően Po-
zsonyban született egy másik Zichy 
Nepomuk János, aki Lengyeltótiban 
telepedett le. Fia, a sármos Béla a 
Zichy család legvagyonosabb tagja, 
Fonyód-Bélatelep megalkotója. A 
vagyonos földbirtokosok ranglistá-
ján a harmincnegyedik helyen állt, 
amikor gyermektelenül meghalt. 
Testvére az a tragikus sorsú Zichy 
Ilona grófnő, aki Nádasdy Ferenc 
ifjú feleségeként a negyedik gyermek 
születését követő néhány hét múlva 
végzetes kolerajárványban elhunyt. A 
nádasdladányi kastély újjáépítésének 
tervrajzát még megismerte, az angol 
neogót kastély alapkőletételénél még 
jelen volt. Két Zichy Nepomuk János 
futott tehát egymással párhuzamosan 
a XIX. századi társasági életben. 

A mi történetünk Zichy Nepomuki 
Jánosa két fia közül István a birtok-
kal kevésbé törődött. Hyppolitmajor-
ban emelt egy kúriaszerű építményt, 
ott alapított családot. Földjét bérlő 
művelte, aki az első világháború alatt 
orosz hadifoglyokkal helyettesítette a 
fronton szolgáló magyar munkaerőt. 
Másik fia, Hyppolit Kázmér két-
éves afrikai vadászkalandjával tette 
különlegessé létét és kockázatossá 
családi életét. Afrikai vadásznaplója, 
a Guaso Nyiro mentén a Natron-tóig 
a maga nemében egyedülálló élményt 

kerestem, nem találtam nevét a zsidó 
áldozatok könyvében. Egy Jürgen 
vagy Sebastián hidegen a szép lány 
szemébe nézett, és valamilyen igaz-
ságszolgáltatás nevében meghúzta a 
ravaszt. Ennyit ért akkor az élet. 
A lakott területen gólyafészek kö-
szönt. Mondhatnám, hogy a vándo-
rútjáról hazatért madár a régi fészkét 
megigazgatja, hogy ott kiköltse pely-
hes magzatát, de a lakók a régi fészek 
helyére újat építettek, és a minőségi 
cserét a madár elfogadta. Benne 
tollászkodik éppen. A település 
egyetlen gólyáját nagy becsben tartja. 
Az öntözőtóban tizenkét szépséges 
hattyú talált otthonra sok más madár 
és számtalan halfaj mellett. A tó mel-
letti mocsaras árterületen őzcsaládok 
és egyéb vadak élnek. A lapos, jó 

kat, fácánokat, foglyokat, fürjeket. 
A kastély parkjában védett tölgyfák 
állnak. A hajdani szederfa és tyúk-
szemfa ágairól gyermekek csipkedték 
le a gyümölcsöt. Áll még az égig érő 
diófa, melynek termése kókuszdióra 
hasonlított. A park közepére a „100-as 
istálló” települt, száz tehén számára. 
A kastély mögött lovarda és lóistálló 
állt. A kastély parkjában kisvasút-
tal történt a szállítás. János fájának 
nevezik a Velencei-tó ma legöregebb 
fáját, mely a kastélykertben áll. Korát 
egyesek négyszáz évre becsülik. 
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A világhálón mindenféle, bizonytalan eredetű 
képek keringenek Zichy Kázmérról, de a 
kocsisa és annak utódai által megőrzött kép 
talán az egyetlen hiteles fotó a grófról

A gróf felesége, Zichy Kázmérné képét is 
megőrizte a Hangyál család, hiszen az uraság 
nagy becsben állt az újfalui jobbágyság 
körében

nyújtó, a mai ember számára is 
élvezetes olvasmány. Messzi földön 
híres lövőként elnyerte a monte-car-
lói galamblövőverseny nagydíját. A 
Nádasdy-huszárok között százados-
ként teljesítette az I. világháborúban 
katonai szolgálatát. 1916-ban mint 
rokkant került haza, de a szolgálatot 
a monarchia összeomlásáig teljesí-
tette. Aztán ismét nyakába vette a 
világot. A birtokot bérlővel művel-
tette, csak a kastélyt tartotta fenn 
saját használatra. Beutazta Európát 
és Amerikát. A ma már lakásoknak 
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helyet adó Zichyújfalui Fogyasztási és 
Értékesítő Szövetkezet épülete őrzi a 
településen fejlesztő munkáját. 
Első házassága Odescalchi Ilona 
Paulina szerémi hercegi családból 
származó házastársával 1910-ben 
válással végződött. Nem csoda, ha 
utazgatásokkal és afrikai vadászka-
landdal múlatta az időt. E frigyből 
két gyermekük született, Paulina 
és Endre. Érdekességként meg-
jegyzem, hogy Odescalchi Ilona 
Paulina első férje, aki szintén Zichy 
volt, 1924-ben hunyt el, tehát úgy 
következtettem ebből, hogy a meny-
asszony nem özvegyként, hanem 
elvált asszonyként házasodott össze 
Zichy Hyppolit Kázmérral. Az 1895. 
december hónapban hatályba lépett, 
házasságról szóló 1894. évi XXXI. 
törvénycikk első ízben ismerte el 
honi jogunkban a házasság meg-
szűnésének egyik okaként a válást. 
1895-ben lépett hatályba a válást 
megengedő házasságról szóló 
törvény, és Odescalchi Ilona Paulina 
1896-ban már a második házassá-
gából származó gyermekének adott 
életet. A törvény megjelenésekor 
tehát ugrásra készen állhatott egy 
válásra és új házasságkötésre. Na-
gyon bátor tett volt. Az pedig ismét 
nagyon bátor tett volt, hogy 1910-re 
az utazgató, vadászgató Kázmér gróf-
nak is hátat mert fordítani. Hyppolit 
Kázmérnak új házastárs után kellett 
néznie. Városunkban vette felesé-
gül a magyar származású amerikai 
nőt, Julie Moran Mayt, akitől három 
újabb gyermeke született. 

Az első házasságából származó 
Endre fia házasságkötését követően 
a birtokot kettéosztották, a kastély és 
1270 hold Kázmér grófé maradt, End-
réé a belmajori rész és 1292 holdnyi 
terület lett. Csak a gonosz pletyka 
kedvéért jegyzem meg, hogy Kázmér 
második felesége és fia, Zichy Endre 
gróf felesége közel egykorúak voltak. 
1945-ben a „földreform” Zichy 
Endrének meghagyta a nagykastélyt 
és száz holdat, Zichy Kázmérnak 
és feleségének jutott a kiskastély 
két hold területű parkjával és száz 

hold terület. Végül a Rákosi-korszak 
elűzte a grófi családot. Hyppolit 
Kázmér Apcon hunyt el 1955-ben, és 
szülei mellé temették a zichyújfalui 
sírkamrába. Fiát, Endrét Afrikában 
érte a halál. Feleségeik 1962-ben 
haltak meg. 
Hyppolit Kázmér egykori kocsisának 
és lovászának, Hangyál Károlynak 
leszármazói őrzik a bajszos rokon 
megsárgult első világháborús fényké-
pét és hozzá az olasz hadifogságról 
és a grófi családról szóló halványuló 
történeteket. Felesége, Hangyál Ká-
rolyné Tabi Julianna szakácsnőként 
dolgozott a grófi család konyháján. 
Elbeszéléseikből maradt ránk az 
utolsó grófok barátságos, közvetlen 
természete – nemcsak a személyzet-
tel, hanem azok gyermekeivel is. A 
barátságot sokáig ápolták, amíg a 
körülmények engedték. 
A Zichy Ferenc Szerafin által alapított 
iskolaépület az út mentén romjaiban 
hever. 1945-öt követően még össze-
vont osztályok tanultak a falai között, 
aztán az új iskola felépülte után ima-
házzá alakult. Az út menti sorházak, 
cselédlakások egyike-másika ma is 
lakásként használatos. A hajdani 
kiskastély már nem áll. A tehénistál-
lónak már csak a törmeléke és vályúi 
hevernek kupacokban a park védett 
fáinak tövénél. A lóistállót nemrég 
bontotta le az önkormányzat. Az új 
kastély észak-keleti szárnya meg-
semmisült. Belőle nyerték ki azt a 
kőtömböt, mely kosként megfaragva 
áll most a falu főterén. „A víz halad, 
csak a kő marad…”
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Horváth Reni, az fmc.hu munkatársa

Ilyen a világ Reni kameráján keresztül

látráNyi Viktória

Az órák, sötét tónusok, vízpart és chili
Kevés olyan embert ismerek, aki chiliültet-
vénnyel rendelkezik a panellakás ablakpár-
kányán, de Horváth Reni közéjük tartozik. 
Többen tanúsíthatjuk azt is, hogy rendkívül 
finoman főz, a felcseperedett paprikák jó 
helyre kerülnek, mert kollégánk az erős ízek 
nagy barátja. Rajong Meryl Streep filmjeiért. 
Első találkozásaink egyikén fél éjszakán át 
beszélgettünk Az órák című klasszikusról. A 
Star Wars beköltözött hozzájuk – ez nem túlzás, 
hamarosan olvasóink is egyetértenek ezzel 
az állítással. Biztosan nem tudjuk felültetni 
egy repülőre, viszont elhajózna a világ másik 
felére. Érzésből lett fotós, s élvezi a kihívásokat 
nap mint nap a Fehérvár Médiacentrumban. 
Munkáját ismerhetik a Fehérvár magazinból is, 
de még többet megtudhatnak róla, ha az fmc.hu 
oldalra kattintanak!

Egy éve a Fehérvár Médiacentrum mun-
katársa vagy. Hogy érzed magad?
Minden várakozásomat felülmúlja, 
amit itt tapasztalok, mert olyan terü-
letekbe is belekóstolhattam, amikbe 
az eddigi munkáim során nem. Gon-
dolok itt például a cikkek írására, 
az online címlapszerkesztésre vagy 
a televíziós feladatokra. Úgyhogy 
nagyon kedvezően értékelem mind-
ezt, és tökéletesen elégedett vagyok 
mindennel!
A fotózás sokszor egyéni alkotómunka, 
itt viszont csapatban kell gondolkozni. 
Hogy éled meg ezt a mindennapokban?
Hol könnyebben, hol nehezebben. 
Szeretem a közösséget, tudok csa-
patban dolgozni, de azért alapvetően 
olyan ember vagyok, aki jobban 
szereti a dolgokat egyedül intézni. 
Igyekszem erősíteni a közösséget, és 
jó kapcsolatot kialakítani minden-
kivel. Az viszont tény, hogy inkább 
önálló alkotó vagyok.
Hogy jött a fotózás az életedbe?
Hat évvel ezelőtt, érettségi után 
kezdtem el azon gondolkodni, hogy 
hű, de jó lenne egy fényképezőgép! 
Aztán kaptam egy gépet és elkezd-
tem fotózni – attól kezdve pedig nem 
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Őszintén szólva én egyedül jártam 
az utam mindig, nem igazán volt a 
környezetemben senki, akire mes-
terként tekinthettem volna. Nem is 
igényeltem ezt soha, mert nehezen 
bírom, ha megmondják, mit és ho-
gyan kell csinálnom. Jó hat év kellett 

ahhoz, hogy elviseljem a kritikát, 
és a helyén tudjam kezelni. Van egy 
csapat, a MobilArt csoport, ahol mo-
biltelefonnal készült fotókat teszünk 
fel, ismertetünk meg az emberekkel, 
egymással. Ott van jó néhány neves 
fotós, akik több évtized alatt már 
letettek valamit az asztalra, például 
Vajda János, akinek a véleménye 
fontos számomra. Ha ő például azt 
mondja, hogy Reni, ebben a képben 
semmi sincs, akkor elfogadom. Sőt 

Igen, de ez nálam hangulattól függ. 
Vannak olyan képek, kompozíciók, 
tükröződések, amiknél azt látom, 
hogy egyediek. Van, hogy napokig 
nem veszek észre semmit, vagy utó-
lag veszem csak észre, hogy milyen 
jó dologról maradtam le.

A képeidet elnézve kedveled a drámai 
hatásokat.
Valóban a drámai képeket szeretem. 
Az erős, kontrasztos, sötét tónusok 
azok, amiket én nagyon szeretek és 
előszeretettel használok is, valamint 
a fekete-fehér képalkotást. Ez az, ami 
a leginkább közel áll hozzám.
De nem azért, mert sötéten látod a 
világot!
Egyáltalán nem látom sötéten a 
világot. Volt már, hogy azt mondták, 
depresszív egy-egy fotóm. Annak el-
lenére, hogy semmilyen negatív érzés 
nem volt bennem, amikor készítet-
tem, és nem gondoltam, hogy az 
adott kép negatív dolgot sugározna, 
mert nekem teljesen mást jelentett. 
De ez így van rendjén, hiszen egy 
kép mindenkinek azt jelenti, ami ő 
maga.
Régebben sok színházi fotót készítettél, 
voltak portréid, de az aktképek is közel 
álltak hozzád. Ez utóbbi nőként nehe-
zebb vagy könnyebb feladat?
Ez modellfüggő. Volt egy elképzelé-
sem, amihez kerestem egy modellt, 
akivel nagyon jól együtt tudtunk 
dolgozni. Megvolt közöttünk az  
összhang, nem volt feszengés. Az akt- 
fotózás szerintem nem „futószalag” 
munka. Le kell vetkőzni a gátlásokat, 
meg kell találni a modellel a közös 
hangot. Sok-sok munkára van ehhez 
szükség, hogy meglegyen a bizalom 
és a kapocs, de megéri.
Mi az, ami mostanában foglalkoztat?
Fotók tekintetében kifejezett kon-
cepció nincs a fejemben. Viszont 
az a tervem, hogy a mobiltelefonnal 
készült fotóimból legyen majd a 
közeljövőben egy kiállításom, ezt 
nagyon szeretném. Különös pillana-

tokat tudnék bemutatni, melyek mel-
lett nap mint nap elmegyünk, s észre 
sem vesszük. Szeretném megmutat-
ni, hogy nem csak a gép számít. A 
gép mögött mindig ott az ember!
Mit csinál Horváth Reni, amikor nem 
fotóz?
Legszívesebben ezt csinálom. Persze 
pihenek, próbálok utazni, néha egy 
kicsit elmenni Fehérvárról, ha nem is 
egy másik országba, de ki a szabad-
ba, főleg ilyenkor, amikor ébred a 
természet. Szeretem járni az erdőt, 
kirándulni, kerékpározni.
Van kedvenc helyed?
Bármilyen vízpart, legyen az tenger-
part, a Balaton, a Velencei-tó vagy 
akár a Csónakázó-tó itt Fehérváron. 
Mindegy, de víz legyen a közelben!
Autóval vagy autóbusszal utazol, mert 
nem szeretsz repülni. Miért?
Fogalmam sincs róla, mert sohasem 
repültem. Sosem vonzott, nincs 
semmiféle traumám, ami miatt ez 
indokolt lehetne, de egyszerűen el 
sem tudom képzelni, hogy én ott 
fent legyek, és ne legyen a lábam 
alatt talaj. A szárazföld és a víz az én 
terepem, ha hajóval el lehetne menni 
a világ másik felére, azt minden gond 
nélkül vállalnám. Imádok hajóval 
utazni vagy csónakázni. Vitorlázni 
még sajnos nem volt alkalmam, de 
nagyon szeretném kipróbálni!
Mi szerepelne a bakancslistádon?
Például az, hogy egyszer mégiscsak 
repülőre ülök. Megpróbálnék egy 
kicsit türelmesebb lenni. Jobban kiél-
vezni a pillanatot, lassítani és vissza-
venni a tempóból. Nagyon szeretem 
a munkámból, életvitelemből adódó 
pörgést, ugyanakkor azt is érzem, 
hogy néha meg kellene állni. Sokat 
szeretnék utazni és minél több ten-
gerpartra eljutni. Nagyjából ennyi, 
de tulajdonképpen elégedett vagyok 
az életemmel, nem is tudok mondani 
olyan dolgot, ami hiányozna.
Ha eljuthatnál álmaid koncertjére, mi 
lenne az?
Roger Waters koncertjére szeretnék 
eljutni! Mindig is imádtam a Pink 
Floydot, rendkívül intellektuális 
zenének tartom. De most éppen Ma-
rilyn Mansonra készülök, ez is nagy 
álom volt, és beteljesül!
Kedvenc filmed?
Ha egyet kellene megemlíteni, akkor 
azt mondanám, hogy Az órák című 
film a kedvenc, de nemcsak ez, 
hanem minden film, amiben Meryl 
Streep szerepel. 
Nálatok laknak-e állatok?
Bizony laknak. Van két hullámos pa-
pagájunk, van egy törpe papagájunk, 
egy kaméleonunk és nem is olyan 
régóta egy kicsi kutyánk.
Lakótársak a Star Warsból?
Mondhatjuk így is. Boba Fett a törpe 
papagájunk neve, a sárga madarunk 
C3PO névre hallgat, míg a kék neve 
R2-D2. A kaméleonunkat pedig 
Yodának hívják. A kiskutyánk már 
nem Star Wars-nevet kapott, ő a 
Roger nevet viseli.
Kertészkedni, sőt főzni is szeretsz.
Az túlzás, hogy kertészkedni, de 
jó sok chilipalántát nevelgetek a 
lakásban, sőt háromféle magyar erős 
paprikát is ültettem. Nagy chilifo-
gyasztó vagyok, kevés étel van, amit 
meg tudok enni erős paprika nélkül.

volt megállás: pár hónap alatt eldőlt, 
hogy ezzel akarok foglalkozni. Ke-
zembe vettem a gépet és csináltam. 
Innentől nem volt kérdés az sem, 
hogy mit tanuljak.
Van mestered vagy egyedül járod az 
utad?

van, hogy utána elgondolkodom, és 
egyet is értek vele. Ettől függetlenül 
saját magam alakítom a dolgaimat.
Számos olyan fotód van, ahol sikerült 
elkapnod egy-egy érdekes hangulatot 
vagy tükröződést. Csak nyitott szemmel 
kell járni?
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A győzelem összejött, de az alapszakasz lendületét még nem 
látjuk a csapaton

Géresi Krisztián október 22-e óta tartó gólaszályának vetett véget a Haladás ellen

Megvédte a pályaelőnyt az Alba

Három kívánság

somos ZoltáN

Németh krisZtiáN

A Kecskeméttel játszik a rájátszás első körében az Alba Fe-
hérvár Puebla Plus. Szerda este hosszabbításig gyötörték 
egymást a felek, végül nehezen nyert a favorit Alba.

Úgy kezdődött a meccs, ahogy várható 
volt: a Kecskemét lassította, az Alba gyor-
sította volna a játékot. Inkább a vendégek 
jártak sikerrel, de elhúzni egyik csapat 
se tudott a másiktól. Büntetőkből tartotta 
egy-két pontos előnyét az Alba. Az első 
negyedről elmondható volt, hogy csak az 
izgalmak terén érte el a rájátszástól elvár-
ható szintet.
A második negyedben a Kecskemét türel-
mes játékkal fordított. Pongó Martin és 
Hegedűs is kintről talált be, Dzunicsnak 
vissza kellett küldenie a szabálytalanságai 
miatt lecserélt Lórántot hatpontos hátrány-
ban. Ez bejött, mert az ő pontjaival zárkó-
zott fel csapata, de a félidő végén többször 
is hiába támadott az egyenlítésért. Kintről 
egyetlen egyszer sem találtak be a hazaiak 
húsz perc alatt, ez pedig a palánk alatt 
szervezetten védekező KTE malmára haj-
totta a vizet.
Azért 37-31-es vezetése után a Kecskemét 
is lefagyott, és a második félidő elejére is 
áthúzódott a kosáriszonya. Ezt Egy Mo-
hammed-betörés és egy Lóránt-ziccer révén 
kihasználta, és fordított az Alba. Sőt, egy 
jó periódusnak köszönhetően, amelyben 
Taylor is magára talált, nyolccal sikerült 
elhúzni. Keller és Lóránt azonban megkap-

Az Újpest, a Ferencváros és a Honvéd ellen 
játszik a labdarúgó NB I utolsó három fordu-
lójában a Videoton. Ha mindhármat legyőzi, 
biztosan bajnoki címet ünnepelhet.

A hétvégén hozta a kötelezőt a 
Haladás ellen a Vidi, és Felcsúton 
sima 2-0-ra verte a szombathelyi 
együttest. A szombathelyiek ellen 
Loic Nego első gólját szerezte a 
szezonban, ráadásul Henning Berg, 
a Vidi vezetőedzője cserélt – ami 
általában ritka, mint Vidi-táborban 
a Fradi-drukker – és ha már Géresi 
Krisztián beállhatott, három védő 
gyűrűjében lőtt is egy gólt az egyik 
legjobb magyar kapusnak, Király 
Gábornak. Géresi ezzel már hat 
találatnál jár a bajnokságban.
„Mi lőttük a legtöbb gólt a bajnok-
ságban, senki nem szerzett nálunk 
több pontot, jó pozícióból harcolunk 
tovább a bajnoki címért.” – értékelt a 
Haladás elleni győzelem után Berg 
mester. 
A pozíció javítását illetően három 
kívánságuk lehet a Videoton-druk-
kereknek. Idegenben az Újpest, 
itthon a Ferencváros, végül a 
Bozsik stadionban – a jelenleg több 
győzelmével listavezető – Honvéd 
ellen kell begyűjteni a „három pon-
tos labdát”. Egyelőre sanszos, hogy 
az utolsó fordulóban dől el az első 
hely sorsa.
A hajrá első állomása szombaton 
a Szusza Ferenc stadionban vár a 
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Vidire. Az Újpest meglehetősen 
szerény tavaszt produkál: em-
berelőnyben játszva kikapott a 
kiesés ellen menekülő Debrecentől 
és a szintén „vonal fölé” igyekvő 
MTK-tól. Mindennek köszönhe-
tően a lila-fehéreket csak négy 
pont választja el a kiesést jelentő 
tizenegyedik helytől. 1993 óta nem 
merült ilyen mélységekbe a patinás 
csapat.

Az Újpest javarészt döntetlenekkel 
„operál” (eddig tizenkettőt gyűj-
töttek), ez az eshetőség azonban 
elképzelhetetlen a bajnoki ver-
senyfutásban érdekelt Videoton 
számára. Míg Lazovicsék a lilákat 
igyekeznek lelépni szombat este, 
addig a Honvéd két kerülettel ar-
rébb az MTK-nak feszül neki.
A „kívánságműsor” első állomását 
illetően azért is bizakodhatnak 

a fehérváriak, mert az Újpest 
legutóbb elég nagy pofonba szaladt 
bele Felcsúton. A tavaszi nyitá-
nyon hiába szereztek vezetést a 
vendégek a hetedik percben, végül 
5-1-es vereséggel térhettek haza. 
A Vidi szeptemberi vizitje is igen 
gólgazdag volt: a Szusza Ferenc 
Stadionban hétszer rezdült meg a 
háló. Akkor 4-3-ra nyert Henning 
Berg csapata.

ta harmadik hibáját, megint cserélgetnie 
kellett a fehérvári vezetőedzőnek, ez pedig 
nem tett jót a csapatnak. Ivosev ezúttal a 
játékra koncentrált, nagy triplát dobott, 
vezérletével visszajöttek a vendégek.
Az Alba borzasztóan kezdte a negyedik 
negyedet. Nemcsak kosarakat kapott, 
ráadásul helyzetbe hozta az ellenfelet az 
elrontott dobásokkal, és olykor a lila meze-
sek rohanták úgy le a fehérváriakat, ahogy 
azt fordítva vártuk volna. Türelmesen és 
nyugodtan játszottak a vendégek, Pongó 
Máté triplájával már héttel vezettek. Több 
mit 36 perc játék után esett be az első ha-
zai tripla Taylor révén, ekkor öttel mentek 
a vendégek. Időt kértek, viszont ezzel le is 
álltak, az Alba pedig Shepard pontjaival új-
fent fordított! A végén mégis a hazaiaknak 
kellett egyenlíteniük, Mohammed megtet-
te, jöhetett a hosszabbítás.
Ezt pedig sokkal jobban kezdte az Alba. 
Taylor újabb triplája egy 7-0-s rohamot 
jelentett másfél perc után. Úgy tűnt, 
elfogyott a Kecskemét, közel sem jár-
tak dobásaik a jóhoz, az Albában pedig 
Shepard és Mohammed is zsákolt egy-egy 
nagyot. Utóbbi 18 ponttal, 7 lepattanóval, 
4 assziszttal és 5 kiharcolt faulttal zárt, 
amivel kulcsszereplő lett – de a győzelmet 
a közepesen játszó Albának mégis a küz-
dőszellem hozta meg. 89-79 lett a vége, és 
láthattuk, miért lesz ez egy nehéz párharc 
a Fehérvárnak. 
Folytatás szombaton Kecskeméten, utána 
kedden találkoznak ismét a Gáz utcában.
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Nóra és Panna mindössze fél éve alkot egy párost, de máris Athénig jutottak

Tökéletes páros, de egyéniben is jók: Demeter Bence és Kovács Sarolta

Sikerek Athénban és itthon

Minden éremből jutott egy

Németh krisZtiáN

somos ZoltáN

Athénban debütált első külföldi versenyén az 
Orka szinkronúszó gyermek párosa. Ákos Nóra 
és Szakáll Panna szépen helytállt a nemzetközi 
mezőnyben. A fehérvári szinkronúszók a Ma-
gyar Kupán is kitettek magukért, a legnagyobb 
meglepetést a juniorok kombinációs kűrje 
okozta.

Az Orka Sportegyesület versenyzői 
számára egyáltalán nem ismeretle-
nek a nemzetközi versenyek, éppen 
ezért a Magyar Kupa hét országot 
és ötszáz fős mezőnyt jelentő köze-
ge sem volt újdonság számukra.
Az egyesület junior kombinációs 
kűrje nemrég debütált, Szentend-
rén pedig máris dobogós helyen 
végzett! „Hatalmas meglepetést 
okoztak, nagyon büszkék vagyunk 
rájuk, hogy sikerült megszerezniük a 
harmadik helyet!” – értékelt Molnár 
Andrea, az Orka edzője, aki Sajner 
Edittel együtt készítette fel a fehér-
váriakat. – „Több bíróval is beszélget-
tünk arról, hogy talán a lányainké volt 
a legjobb kűr.”
Az Orka junior párosa a hetedik 
helyen zárt, míg a gyermek korosz-
tályban a negyedik pozíciót szerez-
te meg a fehérváriak kombinációs 
kűrje. A kilencfős együttesből Ákos 
Nóra és Szakáll Panna párosa a 
magyarok között újoncként a ne-

Kecskeméten rendezték az öttusázók világ-
kupa-sorozatának újabb versenyét. Kovács 
Sarolta harmadik, Demeter Bence második lett, 
a vegyes párosok között pedig együtt nyertek.

Úgy tűnik, ha valamilyen állat nem 
babrál ki velük, a Volán Fehérvár 
klasszisai szállítják az érmet. Em-
lékezetes, hogy Demeter Bence és 
Kovács Sarolta is lett már lósérülés 
„áldozata” melegítés közben, Sacit 
pedig (pontosabban lovát) három 
éve a fehérvári Európa-bajnoksá-
gon egy kutya ugatása zavarta meg. 
Akár érmekbe is kerülhettek ezek a 
balszerencsés momentumok, de már 
kár rágódni rajtuk, főleg most, ami-
kor mindketten remekelnek éppen. 
A kecskeméti világkupa-versenyen 
Kovács nagyszerű vívással, a tőle 
megszokott jó úszással és hibátlan 
lovaglással állt a mezőny élére a 
kombinált szám előtt. Ebben ugyan 
volt egy gyengébb sorozata, de ösz-
szességében remekül versenyzett, 
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Hamarosan itt a nyár,
májusban is vár a Cutler Fehérvár! 

Csak a Cutler Fehérvár! www.cutlerfehervar.hu

gyedik, míg a nemzetközi mezőny-
ben a tizedik hellyel hangolódott az 
athéni Nireasz Kupára.
„Gyermek párosunk első külföldi 
megmérettetésére hat ország több 
mint kétszáz versenyzője között került 
sor Athénban, az olimpia bemelegítő 
uszodájában.” – mesélte az athéni 
versenyről Molnár Andrea. 
„Nagyon izgultunk, de nagy élmény 
volt a verseny!” – idézte fel a görög 
kalandot Nóra, akit a medencén 
kívül jól „kiegészít” barátnője, Pan-
na: „A kűrünk elég pörgős és gyors, 
de egyre jobban sikerül előadnunk.” 
A tizenegy és tizenkét esztendős 
lányok három évvel ezelőtt ismer-
kedtek meg a sportággal. „Én szinte 
az uszodában nőttem fel, úgyhogy ide 
kötődöm, anyukám itt edző, apukám 
pedig úszómester volt.” – mesélte 
Panna.
„A lányokkal elégedettek vagyunk, 
nagyon szép gyakorlatot mutattak be. 
Jó úton haladunk, a munkánk gyümöl-
cse szép lassan beérik.” – összegzett 
Molnár Andrea, aki edzőkollégáival 
együtt máris újabb megméretteté-
sekre készíti fel a fehérvári szink-
ronúszókat: Előbb Pécsen majd 
Monoron lesz verseny, nyár elején a 
junior korosztály Horvátországban, 
míg a gyerek és utánpótlás csapat 
Budapesten – a világbajnokság 
tesztversenyén – áll rajthoz.

és harmadik helyen ért célba. Mint 
mondta, ideje volt már a világkupá-
ban is érmet nyernie – bár egyéni 
világbajnok, eddig ez még nem 

jött össze. Formája mindenképpen 
biztató, de akkor mit mondjunk 
párjáról és klubtársáról, Demeter 
Bencéről?! 

A régebben nem éppen kiegyen-
súlyozott öttusázó már az olimpia 
előtt is sorozatban szállította 
a jó eredményeket, idén pedig 
szárnyal. Megnyerte az első 
VK-versenyt Los Angelesben, 
Kecskeméten pedig egyetlen má-
sodperccel(!) maradt el a győztes 
francia Prades mögött, így lett 
ezüstérmes. Ő is nagyon jó ví-
vással alapozta meg a sikert, és a 
többi tusában is jó átlagot hozott. 
Igaz, kisebb betegsége megakadá-
lyozta, hogy olyan hajrát vágjon 
ki a futásban, mint Kaliforniában, 
de így is hajszál híján megnyerte a 
versenyt. 
A két egyéni érmes aztán hétfőn 
a vegyes párosok mezőnyében 
már nem talált legyőzőre, vagyis 
az arany is meglett Kovácsnak és 
Demeternek.
Nyáron világ- és Európa-bajnok-
ság lesz. Aligha kétséges a két 
fehérvári helye a csapatban, és 
a jó eredményben is van okunk 
bízni. 
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Az Alba Liga 2016-2017. 
győztesei

I. osztály: Masterplast, II/A. osztály: 
FC Szépluck, II/B. osztály: Expan-
zió-Blackhill, III/A. osztály: M.T.K., 
III/B. osztály: Fortuna FC. Női bajnok-
ság: Ikarus-Maroshegy.
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Komoly átalakulás

A Liga legjobbjai Hat nap, több mint hatszáz kilométer

Latendresse (fehérben) itt még ellenfélként, ezentúl fehérváriként játszik

Volt profi játékosok, Nagy Lajos (balra) és Tomas Sowunmi (középen) is segítették a bajnok 
Masterplastot Lajkó Csabának felesége és barátai is sok erőt adtak a hatnapos futáshoz

Hat ARAK-arany

Gyakori látvány: ARAK-csapat a dobogó tetején

somos ZoltáN

somos ZoltáN kaiser tamás

Németh krisZtiáN

Napról napra alakul a Fehérvár AV19 jégkorong-
csapatának kerete a következő szezonra. A me-
nedzsment több játékostól is megvált az utóbbi 
hetekben, de pótlásukra tapasztalt hokisokat 
sikerült a koronázóvárosba csábítani.

Nagy a jövés-menés az utóbbi na-
pokban a Fehérvár AV19 háza táján. 
A jégkorongklubtól nem kevesebb, 
mint tizenegy játékos távozott eddig. 
Legutóbb Andrew Sarauernek, 
Brance Orbannak, Chris Bodónak 
és Kalvin Sagertnek intett búcsút 
a menedzsment, míg korábban a 
légiósok nagy része mellett Orbán 
Attilától és Vas Jánostól is elköszön-
tek a fehérváriak.
Az érkezők oldalán eddig négy név 
szerepel, kivétel nélkül kanadai ho-

Az Alba Liga 2016-17-es szezonjának 
eredményhirdetésére, díjátadó ünnepségére 
került sor kedden a Városháza Dísztermében. A 
töretlenül népszerű kispályáslabdarúgó-soro-
zatot három osztály hét csoportjában rendezték 
meg. Idén második alkalommal női bajnokságot 
is szerveztek, hat csapat részvételével.

Szezonértékelő beszédében Schne-
ider Béla, a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Fejér Megyei Igazgatósága 
igazgatója kiemelte: egyre nagyobb 
népszerűségnek örvend az Alba 
Liga. Mint mondta, több megye 
szakszövetsége is bejelentkezett 
„tanulmányútra”, hogy Székesfe-
hérvár kiváló példájából merítsen 
ötleteket. Elmondta, sikernek 

Lajkó Csaba múlt csütörtökön, vagyis május 
4-én délben kezdett el futni, és több mint 
hatszáz kilométert teljesített a balatonfüredi, 
hatnapos ultrafutó világkupán.

A fehérvári ultrafutó egy év szünet 
után állt ismét rajthoz Balatonfüre-
den, a hatnapos ultrafutó világ-
kupán. A verseny előtt azt a célt 
tűzte ki, hogy megdöntse a magyar 
csúcsot, ami több mint hétszáz 
kilométer. Lajkót a hat nap alatt 
kisebb betegség és megfázás is hát-

Féltucat aranyérmet nyertek az ARAK Után-
pótlás-akadémia sportolói a hazai rendezésű 
Ügyességi és Gátfutó Csapatbajnokságon. 
A szabadtéri bajnoki sorozat nyitányát hat 
arany-, három ezüst- és három bronzéremmel 
zárták a házigazdák.

Negyven versenyszámban harminc-
hat egyesület összesen 254 csapata 
állt rajthoz a Regionális Atlétikai 
Centrumban.
Az ifjúságiak mezőnyében tarol-
tak az ARAK lányai: ötös-, távol-, 
és magasugrásban, 100 és 400 m 
gáton is fehérvári csapat győzött. 
Háromszoros bajnok lett Simon 
Viktória, Mátó Sára, Simon Zsófia 
és Szépe Flóra. Két győztes csapat 

tagja volt Csetényi Eszter és End-
rész Klaudia, a 400 gátas különít-
ménnyel pedig Punk Adrienn és 
Mazák Anna szerzett aranyérmet. 
A fiúk 400 és 100 gáton ezüstöt, a 
lányok kalapácsvetésben bronzér-
met szereztek.
A serdülőknél a lányok ötösugró 
csapata – Mohai, Gimesi, Meny-
hárt, Pribék és Kovács – nem talált 
legyőzőre, sőt 300 méteres gátfutás-
ban Gombolai Nórával kiegészülve 
ezüstérmet zsebeltek be. A fiúknál 
100 gáton és rúdugrásban is fehér-
vári bronzérem született. 
A legtöbb aranyérmet az ARAK és 
a szombathelyi Dobó Akadémia 
zsebelte be, de a legeredményeseb-
ben a házigazdák zárták a szezon- 
nyitót.

ráltatta, ennek ellenére kitartóan 
rótta az egy kilométeres körpályán 
a métereket. A rekord végül nem 
jött össze, ezzel együtt büszkén 
ért célba május 10-én délben. A 
Pecsenye becenévre hallgató, a 
korábbi években több jótékonysági 
futást is szervező sportoló végül 
615 kilométert teljesített. Ezzel a 
huszonöt országból érkező közel 
száz ultrafutó közül az igen előkelő 
abszolút huszonharmadik helyet 
szerezte meg. Korcsoportjában 
második helyen végzett az ötvenegy 
éves Lajkó Csaba.

kisok. A tavaly az Olimpija Ljubljana 
együttesénél is megforduló Jonathan 
Hartytól a védelem megszilárdítását 
várja a szakvezetés. Az előző szezon-
ban komoly gólínséggel küszködött 
a gárda, ennek orvoslására érkezett a 
Geoff Walker, Olivier Latendresse és 
David Gilbert alkotta trió. Mindhár-
man komoly tengerentúli, elsősor-
ban AHL-rutinnal rendelkeznek, de 
Latendresse az EBEL-ben is ottho-
nosan mozog, tekintve, hogy immár 
hetedik szezonját kezdi az osztrák 
bázisú pontvadászatban.
Emellett Kóger Dániel és Szirányi 
Bence szerződéshosszabbítását 
jelentette be a klub, de minden 
valószínűség szerint az ugyancsak 
kontraktusa megújítása mellett dön-
tő Láday Támast is láthatjuk majd 
EBEL-mérkőzésen jégre lépni.
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tudja be, hogy a női labdarúgást is 
bevonták a sorozatba. Júniusban 
egy megyei döntőt szeretnének 
szervezni székesfehérvári, dunaúj-
városi, móri és sárbogárdi csapatok 
részvételével. Végezetül megkö-
szönte Székesfehérvár városának a 
lebonyolításhoz nyújtott kétmillió 
forintos támogatását.



32 2017. május 11.FehérVár hirdetes

Opti bútorápoló
500 ml 619 Ft 
1238Ft/liter

Az akció 2017.05.11 – 2017.05.31-ig ,ezen belül a készlet erejéig érvényes!

Folyamatosan olcsó árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Cím: 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 5. A Burger King mellett! Tel: +36-70-429-5424  • Nyitva tartás: H-P: 7-19  Sz: 7-13

Nivea tusfürdő
250 ml többféle 449 Ft
1796Ft/liter

KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!

Nivea creme
30 ml 199 Ft
6633Ft/liter

Huggies baba törlőkendő
56 db többféle 319 Ft 5,69Ft/db

Parodontax fogkrém
75 ml többféle 749 Ft 9986Ft/liter

Quanto öblítő
5 L Ocean, Alps 
990 Ft 
198Ft/liter

Domestos
750 ml többféle
379 Ft 492Ft/liter

Surf mosókapszula
15 db többféle
869 Ft 57,9Ft/db

HÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONTHÁZTARTÁSI VEGYIÁRU DISZKONT
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