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Nem lesz fennakadás a Liget sor felújításánál

Június hatodikán kezdődik a felújítás, a munka egy évig tart

Bácskai GerGely

Lakossági fórumot tartottak szerdán este a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskolában a Liget 
sor felújításáról. A munka június 6-án kezdődik. 
Három szakaszban építik újjá az utat.

A Koronás Park, a szálloda építése, 
a Csónakázó-tó felújítása és a sétány 
kialakítása után a városrész egyfajta 
rehabilitációja fejeződik be a Liget 
sor felújításával – mondta a lakossági 
fórumon Szigli István önkormányzati 
képviselő.
Közel hétszáz milliós útfelújítás 
kezdődik június 6-án a csapadékcsa-
torna, a víz- és szennyvízvezetékek 
cseréjével. Új közvilágítás is épül a 
teljes út- és járdafelújítás mellett.
A kivitelezés kétszáz méteres szaka-
szonként történik majd. Reggel héttől 
este ötig-hatig dolgoznak majd, hét-
végén jórészt szombaton, de ha szük-
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Európai Regionális
Fejlesztési Alap

SAJTÓKÖZLEMÉNY
MÁJUSBAN MEGKEZDŐDNEK A LIGETSOR FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

A Koronás Parkban tartott sajtótájékoztató keretében került sor a munkaterület 
átadására, így még ebben a hónapban megkezdheti a kivitelező cég a Ligetsor 
felújítási munkálatait. Megújul az útburkolat, a csapadékvíz elvezetés rendsze-
re, parkolók létesülnek, járdák építésével kedvezőbbé válik a gyalogosforgalom, 
biciklis sávot alakítanak ki és körforgalom is létesül.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP 6.1.5-15 kódszámú 
pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be a Ligetsor felújítása érdekében. A projekt 
kapcsán a Támogatási Szerződés tavaly decemberben került megkötésre.

A Ligetsor felújítása kapcsán a fejlesztés keretében májusban megkezdődik a meglévő csapa-
dékcsatornák átépítése, valamint az új parkolók csapadékvíz elvezetését biztosító csatornák 
épülnek ki. Ezt követően a Ligetsoron a meglévő elhasználódott, elégtelen teherbírású útburko-
lat teljes felújítása, ezzel együtt a kerékpáros forgalom biztosítása érdekében kerékpár sávok 
létesítése valósul meg mindkét oldalon járdák kiépítésével.

A Koronás park, az általános iskola és az óvoda parkolási igényeinek kiszolgálására új parkolók 
épülnek, kiszolgáló utakkal és járdákkal. A Ligetsor – Szedres köz – buszvégállomás útcsatla-
kozásába új körforgalmi csomópont épül a meglévő útcsatlakozás helyett. A körforgalomba öt 
ág csatlakozik be, a meglévő útcsatlakozások alapján. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 
a Ligetsori Óvoda előtti téren a jelenlegi aszfalt burkolatok helyett térkő burkolatok, szintelto-
lásos teraszok épülnek. A meglévő csapadékcsatornák kiváltására az új csapadék csatornák 
kiépítését az utca burkolatának felújítása és a meglévő csapadék csatorna rossz állapota in-
dokolja. A Koronás Parkban, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Ligetsori Óvoda előtti fej-
lesztési helyszínen épülő új parkolók, valamint a Ligetsor – Bregyóköz csatlakozásában épülő 
körforgalom csapadékvíz elvezetését új csatornával oldják meg. 

A projekttel párhuzamosan valósul meg az útburkolat alatt húzódó, a város egyik főellátó ivóvíz 
vezetékének, és az elöregedett gravitációs szennyvíz csatornának a cseréje a Víziközmű Fej-
lesztési Alapból. A város biztonságos vízellátásának érdekében, a Ligetsori főellátó vezeték át-
építés alatti üzemen kívül helyezése okán szükséges a jelenleg is zajló, Seregélyesi úti DN 400 
mm–es főellátó vízvezeték kiépítése. A beruházások befejeztével a város vízellátásának bizton-
sága nagymértékben javulni fog. A munkálatok előre láthatóan egy éven belül befejeződnek. 

A projekt címe: „Ligetsor felújítása”, azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-SF1-2016-00001, projekt 
tervezett, elszámolható összköltsége: 594 318 382 Ft
A munkálatok idején a forgalmat több ütemben lezárással, forgalom-eltereléssel lehet megolda-
ni, ezért a lakosság türelemét kérjük.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 
törvényben foglalt kötelezettség alapján 
Székesfehérvár önkormányzata 2017-ben is 
ebösszeírást végez, s az ebtartók által szolgál-
tatott adatok alapján elektronikus nyilvántar-
tást vezet.

Az állat tulajdonosa vagy tartója 
köteles az adatlapon feltüntetett 
adatokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani. Arra a kutyatu-
lajdonosra, aki az adatszolgáltatási 
kötelezettségnek nem tesz eleget, 
állatvédelmi bírságot szabhatnak 
ki.
Az ebösszeíró adatlapok május 22. 
és május 26. között kerülnek a la-
kók postaládájába, s azokat június 
30-ig kell kitöltve visszajuttatni. 
Erre több módot is biztosítanak: 
levélben (Polgármesteri Hivatal 
Székesfehérvár, Városház tér 2.), 
személyesen az ügyfélszolgálaton 
(Kossuth u.4.) vagy elektronikus 
úton (aláírva, szkennelt formában), 
az igazgatas@pmhiv.szekesfeher-
var.hu e-mail-címre küldve.
Ha valaki nem kapja meg a postai 
úton kiküldött adatlapot, az be-
szerezhető a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási Irodáján (Városház tér 
2. I. em. 12.), az Ügyfélszolgálaton 
(Kossuth u. 4.), valamint letölthető 
a www.szekesfehervar.hu honlap-
ról. Telefonos megkeresés alapján 
is kérhető adatlap az Igazgatási 
Irodáról (22 537 195, 22 537 638).

Kötelező ebösszeírás Indul a Sóstó rehabilitációja 
Wéhli Regős DóRa

Rendkívüli közgyűléssel kezdődött a hét a Város-
házán. Fontos beruházások kerültek terítékre. 

Az elmúlt évtizedek legnagyobb 
környezetvédelmi beruházásáról, a 
Sóstó Természetvédelmi Terület teljes 
rehabilitációjáról döntött a közgyű-
lés. Ezzel a programmal egy több 
mint kétszáz hektáros, különleges 
adottságokkal rendelkező természet-
védelmi övezetet ment meg Székesfe-

Az aszalvölgyi sportcentrumban lesz rehabilitációs kondipark, játszóeszközök gyerekeknek, salakos és rekortán futópálya, valamint foci és 
kosárpálya is helyet kap. A mozogni vágyók kényelmét vizesblokk és közvilágítás is szolgálja majd. A szabadidőpark a család minden tagjának 
ingyenes kikapcsolódási és mozgási lehetőséget biztosít.

hérvár illetve a régió – fogalmazott a 
polgármester. Cser-Palkovics András 
elmondta: az előkészítő munka lezá-
rult, kiválasztották a kivitelezőt, ami 
azt jelenti, hogy a következő hetekben 
a munkaterület átadásával megkez-
dődhet a beruházás. A legnagyobb 
feladat a Sóstó rehabilitációja kapcsán 
a mederkotrás, a sétány kialakítása 
és a vízutánpótlás biztosítása lesz. A 
munka várhatóan egy évig tart majd. 
A május 15-i ülésen a testület döntött 
a Túrózsáki út melletti aszalvölgyi 

sportcentrum és szabadidőpark kiala-
kításának kivitelezőjéről is. Itt futó-
pályák, gyermekjátszótér, fitneszpark 
és rehabilitációs sportszerek valamint 
biztonságos környezet fogadja majd a 
mozogni vágyókat. A szabadidőpark 
a család minden tagjának ingyenes 
kikapcsolódási lehetőséget biztosít 
majd. 
A rendkívüli közgyűlésen döntés 
született a Napsugár és a Szivárvány 
Óvoda valamint a Csemete Gyermek-
centrum felújításáról is.

séges, vasárnap is lesz munkavégzés. 
Éjszaka nem fognak dolgozni.
Három szakaszra osztották a fel-
újítást – mondta a kivitelező, majd 
hozzátette: az út gyakorlatilag lápra 
épült, ezért kell egy méter mélyen 
kiszedni. Lesznek lezárások, de 
amikor csak lehetséges, egy-egy 
sávon használhatják majd az utat a 
lakók. Elhangzott, hogy szórólapoz-
ni fognak rendszeresen a környé-
ken. A Szedres dűlőben a garázssor 
után lesz a kivitelező telephelye, 
ahol mindig találnak majd valakit a 
lakók.
A kukásautók be tudnak majd menni 
a munkaterületre, és ha szükséges 
egy-egy munkafázisban, a kivitelező 
kiviszi a kukásautóig a szemeteseket. 
A tűzoltók és a mentők is be tudnak 
majd hajtani. A járdák pedig járható-
ak lesznek, és a közüzemi szolgálta-
tásokban sem lesz korlátozás.
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szabó Miklós bence

Wéhli Regős DóRa

Az idei évben második on-line 
fogadóóráját tartja Cser-Palko-
vics András május 22-én, hétfőn 
16 órától 18 óráig. Hétfőn reggel 
nyolc órától bárki megoszt-
hatja, posztolhatja kérdését, 
véleményét, a válaszadás pedig 
16 órától kezdődik, melyben a 
városgondnok mellett közremű-
ködnek a polgármesteri hivatal 
szakemberei is. A fogadóóra 
végéig beérkezett – és addig 
meg nem válaszolt – kérdésekre 
üzenetben reagál a város polgár-
mestere.

Az Árpád-ház-programhoz csatlakozva III. Béla 
címmel hirdetett szellemi vetélkedőt az Alba 
Regia Nyugdíjas Egyesület. A döntőt szeptem-
berben rendezik meg. 

Idén is meghirdette történelmi 
vetélkedőjét az Alba Regia Nyugdíjas 
Egyesület. A megmérettetés célja, 
hogy méltóképpen emlékezzenek 
meg királyainkról valamint városunk 
történelmi múltjáról.
Az idén ötödik alkalommal versen-
genek a nyugdíjasok. Mindig nagy 
igyekezettel készülnek az alkalomra. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
csaknem 1300 milliárd forintból 800 milliárd forintot 
biztosít a megyék, a megyei települések fejleszté-
sére. A kormány célja éppen ezért az, hogy a 2014 és 
2020 közötti időszakban az európai uniós forrásokból 
finanszírozott projektek minél hatékonyabban és 
gyorsabban valósuljanak meg.

Rákossy Balázs, a Nemzetgazdasági 
Minisztérium (NGM) európai uniós for-
rások felhasználásáért felelős államtitká-
ra elmondta: „A 2007-2013-as időszakhoz 
képest most azt szeretnénk megvalósítani, 
hogy olyan fejlesztések jöjjenek létre a 
megyei településeken, így Fejér megyében 
is, ahol helyben mondják meg a település 

Emlékeink nyomában Rómában

Az Örök Város Szent Istvánhoz kötődő emlékeit gyűjtötték egy csokorba az alkotók

saMu Miklós

A Római Magyar Akadémián is bemutatták 
kedden este a Szent István-emlékek Rómában 
című dokumentumfilmet. Segítségével a 
Szent István-kultuszkörhöz tartozó, Rómában 
fellelhető emlékeket ismerhette meg a 
közönség az intézmény galériájában.

Simon Erika fotóriporter és Vak-
ler Lajos rendező-szerkesztő 2016 
őszén utaztak ki Rómába, hogy 
a történelmi, kegyeleti helyek 
felkutatásával bemutassák a Szent 
István-kultúrkörhöz kapcsolódó 
római magyar emlékeket. Má-
jus 16-án, kedden este a Római 
Magyar Akadémián is bemutatták 
a Szent István-emlékek Rómában 
című dokumentumfilmet Vakler 
Lajos rendezésében. 
Puskás István, a Római Magyar 
Akadémia igazgatója elmondta, 
elsősorban azért lényeges a film 
bemutatása az Örök Városban, 
mert egy magyar város, Székesfe-
hérvár közreműködésével valósult 
meg. Másrészt kiemelte, hogy a 
filmbemutató remekül illeszkedik 
az akadémia programjába, mely 
komoly feladatának tekinti a ma-
gyar és az olasz kultúra kapcsoló-
dó pontjainak bemutatását. 
Az esemény megnyitóján 
Cser-Palkovics András, Székesfe-
hérvár polgármestere köszönetet 
mondott mindenkinek, aki segí-
tett a film elkészültében, illetve 
kiemelte Vakler Lajos és Simon 
Erika elkötelezettségét, akiknek 
köszönhetően megvalósulhatott a 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

A Facebookon tart 
fogadóórát 

a polgármester

Hat csapat a döntőben

Helyben döntenek a településfejlesztésről
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Fehérváron értekeztek az igazgatók

Hét év alatt harminc százalékkal nőtt a mezőgazdaságban foglalkoztatottak száma

DáviD Renáta

Dunántúli országos kihelyezett igazgatói 
értekezletet tartott a Földművelésügyi Minisz-
térium. Az idei gyűlést Székesfehérváron, a 
Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskolában tartották.

Regionális értekezletet tavaly 
óta rendez a Földművelésügyi 
Minisztérium. Célja, hogy az a 
hatvanhárom szakiskola, melyek 
a Földművelésügyi Minisztérium 
fenntartásában működnek, még 
jobban fejlődhessen, és a hatékony 

Ez évben tizennyolc háromfős csapat 
mérte össze a tudását a májusi 17-i 
elődöntőn. A témakörök közt egye-
bek mellett szerepelt III. Béla király 
és munkássága és Fehérvár törté-
nete a török uralomig. Az egy óra 
időtartamú versenyen a csapatoknak 
először tíz fehérvári képet kellett 
felismerniük, és válaszolniuk az 
azokkal kapcsolatos kérdésekre. Ezt 
követően további negyven feleletvá-
lasztós kérdést kellett megoldaniuk. 
A döntőt szeptember végén rendezik 
majd. Így a továbbjutott hat csapat 
versenyzőinek a nyár folyamán lesz 
idejük alaposan felkészülni.

vezetői illetve a megyei képviselők azt, hogy 
a különböző helyi fejlesztési tervek alapján 
melyik településen hová kell helyezni a 
hangsúlyt.”
A fejlesztésekről és az ütemtervről 
tehát a helyi vezetés fog dönteni. A 
tervezési szakasz lezárult – tudtuk meg 
Molnár Krisztiántól. „Bár valamennyi-
ükkel szorosabb kapcsolatot ápolunk, nap 
mint nap megvívjuk a szakmai vitákat. De 
sikerült egy racionális felosztást megál-
lapítanunk, és amellett is döntenünk.” 
– mondta a Fejér Megyei Közgyűlés 
elnöke.
A tájékoztatón elhangzott, hogy a jövő-
ben a pályázatok előlegét száz százalék-
ban lehívhatják a települések, ezzel is 
gyorsítva a beruházások megvalósulását.

oktatás érdekében az intézmények 
pedagógusai minél jobban megis-
merhessék egymást. 
Román István, a minisztérium 
helyettes államtitkára kiemelte: 
azért Székesfehérvár adott otthont 
az igazgatói értekezletnek, mert 
dinamikusan fejlődő város, mindig 
képes megújulni. 
Mészáros Attila alpolgármester 
köszönetét fejezte ki, hogy az 
értekezletet a városban tartották: 
„Fontos cél, hogy a Szent István iskola 
lehetőségeit egyre több diákhoz eljut-
tathassák.” 

hiánypótló alkotás: „Székesfehérvár 
történelme és Szent Istvánhoz fűződő 
kapcsolata okán fontos, hogy ezek 
az alkotások egy film keretében meg-
jelentek. A film jó bizonyíték arra, 
hogy Szent István életműve nemcsak 
nekünk, magyaroknak, hanem az 
egész keresztény világnak mennyire 
lényeges.” 
A műben a közönség megcsodál-
hatta a Szent István Házat, a Szent 
Péter -bazilikában található Ma-
gyarok Nagyasszonya-kápolnához 
fűződő emlékeket, továbbá a Late-
ráni Keresztelő Szent János-főszé-
kesegyházban II. Szilveszter pápa 
sírdomborművét, mely a Szent 
Korona ajándékozását ábrázolja.

Az érdeklődő közönség tagjai 
az alkotás megtekintése után 
mindannyian egyetértettek 
abban, hogy a hiánypótló alko-
tás segítségünkre lehet annak 
meglátásában, hogy a magyarság 
mennyi kincset és értéket adott 
Rómának, Európának és az egész 
világnak. 
A keddi filmbemutatón részt vett 
Németh László pápai prelátus, 
olaszországi magyar főlelkész, 
Tóth Tamás, a Római Pápai 
Magyar Egyházi Intézet rektora, 
Sárközy Péter, az ELTE Italianisz-
tika Tanszékének professzora 
valamint Róth Péter, Székesfehér-
vár alpolgármestere is.
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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!

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
•	 Honvéd u. 1 . szám alatti irodaépületben 

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

Üzlethelyiség, raktár:
•	 József Atti la kollégium mögött 

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

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

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

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

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

Középkori időutazás és királyi igenek

Középkori időutazás a Nemzeti Emlékhelyen

Királyi igenek – korhű szertartás, középkori esküvő elevenedett meg a programon

látRányi viktóRia, Wéhli Regős DóRa

Középkori időutazáson vehettünk részt a hét-
végén Székesfehérváron. Második alkalommal 
csatlakozott a város az emlékhelyek napja 
programsorozathoz, melyen a magyar törté-
nelem kiemelt fontossággal bíró helyszíneire 
várták országszerte a látogatókat. Szombaton 
délelőtt tíz órakor nyílt meg a Nemzeti Emlék-
hely kapuja, ahol az érdeklődők felfedezhették 
a magyar királyok egykori koronázótemplo-
mának titkait és kincseit, de volt korhű esküvő 
is, melynek keretében a középkori liturgiát 
követve elevenítették fel a szertartást.

A Sub Rosa régizenei együttes 
üdvözlő koncertje fogadta az érdek-
lődőket. Az ingyenesen látogatható 
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Nemzeti Emlékhelyen idegenveze-
téssel kereshették fel a vendégek a 
Nagyboldogasszony-bazilika ma-
radványait és a Szent István által 
építtetett egykori koronázótemp-
lom történetéről is hallhattak a 
résztvevők Biczó Piroska régésztől. 
A bazilika falai között koronázták 
meg egykoron a magyar királyokat. 
Szent Istvánon és fián, Imre herce-
gen kívül tizennégy királyunknak 
végső nyughelyet is adott a templom. 
„Azért csatlakoztunk ehhez a kezdemé-
nyezéshez, hogy megmutassuk az egész 
országnak és a székesfehérváriaknak, 
milyen fontos helyszín ez az emlék-
hely, a középkori Romkert, hiszen itt 
koronázták és temették el királyainkat. 

Úgyhogy ehhez kapcsolódóan és a ha-
gyományok felidézésére alakítottuk ki a 
nap programját.” – emelte ki Benkő-
Igaz Krisztina, a Fehérvári Program-
szervező Kft. szakmai vezetője. 
Szakvezetések, múzeumpedagógiai 
foglalkozások, hagyományőrzők 
bemutatói éppúgy várták az ér-
deklődőket, mint hangszerbemu-
tatók és koncertek. Az érdeklődők 
megtekinthették a közel öt méter 
magas óriásbábokat, melyek közül 
többet a városban koronázott kirá-
lyokról formáztak. Kozáry Ferenc, 

a Vörösmarty Színház művészének 
rendezésében idén is volt esküvő a 
Romkertben, több alkalommal is a 
nap folyamán. A középkori liturgiát 
követve elevenítették fel a szertartá-
sokat. A délelőtti és délutáni királyi 
esküvőkön a násznép felvonulása 
az Országalmától indult. Sötétedés-
kor a Hermann László Zeneművé-
szeti Szakgimnázium és a Ciszterci 
Szent István Gimnázium vegyes-
karainak ünnepélyes műsorával, 
tűztáncbemutatóval és fáklyás 
tárlatvezetéssel zárult a nap.
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Egyenesen előre

Kőlevessel indult, Jam-Boryval zárul

Nem mindegyik szúr

A Vörös Tamás Project szabadtéri lemezbemu-
tató koncertjén a Straight ahead című album 
számait hallhatta a közönség

Színházi bemutatók a fesztiválon – eddig nem ismert részleteket ismerhetett meg Vak Béla 
királyunkról a Szabad Színház társulatának előadásában

Az egész napos fesztivált gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt szóló kézműves foglalkozások 
és interaktív mesterségbemutatók színesítették

vakleR lajos

látRányi viktóRia, gáspáR péteR

Wéhli Regős DóRa

A Szabadművelődés Házában élő koncerten 
is bemutatták Vörös Tamás Straight ahead 
–  Egyenesen előre című nemrég megjelent 
lemezének dalait.

A Szabadművelődés Háza adott 
otthont  a kiváló basszusgitáros 
lemezbemutató koncertjének. 
A Straight ahead –  Egyenesen 
előre című albumon a szerző olyan 
dalokkal jelentkezett, melyek az 
immár négy évtizedes, sikerekben 
gazdag pályafutásának egyfajta 
összegzései. Ebben olyan barátai 
voltak segítségére, mint Ferenczy 
András énekes, Somogyi József 
gitáros illetve egykori tanítványok, 
Potesz Balázs a dobnál, Horváth 
Janó a billentyűknél és az ifjú Gott-
fried Mike, a virtuóz gitáros. 
Vörös Tamás számára ez a lemez 
a mindig többet, jobbat akaró 
zenész természetes törekvése: „Egy 
ilyen válogatás kiadása bizalmi elven 
működik: a közreműködő társaimhoz 
barátság fűz. Amikor alkot az ember, 
csak azért meghívni valakit, mert jó 
zenész, nem lehet. Ez vonatkozik a 
koncertre is.”
A stúdió bensőséges miliője után a 
szabadtéri koncerten ismét bebizo-
nyosodott, hogy a kortárs dzsessz 
lovagjai számára igazi jutalomjáték 
a speciális szólókkal kiegészített 
dalok megszólaltatása. Ebben, mint 
mindig, élen járt az „aranytorkú” 
énekes, Ferenczy András: „Fehérvá-
ron játszottam egy másik zenekarral, 
amikor Tamás megkeresett ezzel az 
ötlettel. Megörültem, hiszen az mindig 

Javában zajlik a Kortárs Művészeti Fesztivál 
Székesfehérváron. A tizennyolcadik alkalom-
mal életre hívott program keretében számos 
eseményen vehettek részt az érdeklődők, és 
programok egész sora várja május 20-ig a 
fesztiválozókat.

Garami Richárd emlékkiállításával 
nyílt meg hivatalosan a múlt héten 
pénteken a fesztivál a Pelikán Ga-
lériában. A tavaly elhunyt művész 

A szakmának és a közönségnek egyaránt szóló 
programokkal várták az érdeklődőket az V. Ma-
gyar Gyapjúfesztiválon. Cikta juhokat nyírtak, 
fonalat fontak, és díszpárnát is készítettek a 
Rác utcában.

Nem szöktek meg a juhok a Rác 
utcából, így lett alapanyag a fo-
náshoz. A gyapjúfesztiválon bárki 
megcsodálhatta, kipróbálhatta a 
fonást, ami dédanyáinknak még 
természetes volt. Az elmúlt évtize-
dekben és évszázadokban ugyan-
is szinte kivétel nélkül minden 
házban megtalálható volt a rokka, 
amin fontak. Pár generáció alatt 
ezt a tudást a textilipar hazánkban 
teljesen kiszorította a mindenna-

Kőleves happening a megnyitón: egy obszidián követ adott körbe egymás kezébe a közönség, 
ami végül belekerült a  bográcsban készülő „kőlevesbe”, amit közösen fogyasztottak el Garami 
Richárd emlékére

ken a Múzeum Országzászló téri 
épületében tartják a Rétegek című 
tárlat megnyitóját 18 órakor. Pinke 
Miklós képzőművész negyvenéves 
alkotói pályájának összefoglalását 
nézhetjük meg – rétegről-rétegre. 
A Kortárs Művészeti Fesztivál alatt 
a székesfehérvári kiállítóhelyek in-
gyenesen látogathatók. Az eseményt 
május 20-án a Jam-Bory-Vár zárja.

amellett, hogy filmet, videót, rajzot, 
nyomatokat és fotókat készített, 
tűzfújó is volt, és imádott főzni. 
Munkája sokoldalú és szerteágazó. 
Az emlékkiállítás nem beszéddel, 
hanem egy happeninggel nyílt meg. 
A héten számos kiállítást láthatunk 
a fesztivál programsorozatában. 
Kerámiák, festmények és fotók 
közt barangolhatnak a szemlélő-
dők. Megnézhetjük Revák Katalin, 
Máder Barna, Neményi Zsolt és 
Pinke Miklós alkotásait. 

A Rendház Díszudvarában Film-
múzeum várta a látogatókat, ahol 
lapunk munkatársa, Vakler Lajos 
római dokumentumfilmjét mutat-
ták be. 
Mihály György gyűjteményéből 
csütörtökön 17 óra 30 perckor a 
Köfém Művelődési Házban nyílik 
kiállítás A múlt hangszerei a je-
lenkor zenéjében címmel. Pénte-

pokból. Mára azonban kezdjük újra 
felismerni, hogy a régi, jól bevált 
módszerek és alapanyagok elvi és 
gyakorlati szempontból egyaránt 
felülmúlhatatlanok.
A Rác utcában két udvarban tizen-
öt pavilonban kínálták portékáikat 
az árusok, akiktől azt is meg-
tudtuk, hogy a gyapjú megosztó 
anyag: „Nem mindenki szereti. Tőlem 
is megkérdezték a héten sokan, miért 
jó a gyapjú, hiszen csíp, bök és szúr. 
A tapasztalat azonban az, hogy nem 
mindegyik csíp és szúr, ráadásul sokkal 
egészségesebb viselet, mert természetes 
anyag. El kell jönni, megfogni, kipró-
bálni, és rögtön bele lehet szeretni!” 
– vallja Szenczi Jánosné, a Fehér-
vári Kézművesek Egyesületének 
munkatársa.

különleges, ha egy dzsesszzenész 
lemezre készül. Az igaz, hogy alig-alig 
találkoztunk, de ezen a szinten, ahol a 
fiúk tartanak, egy-egy hangnem meg-
beszélése után már működik a dolog. 
Tudjuk és érezzük, mit kell játszanunk, 
mikor kell hozzátennünk. Miles Davis 
mondta: nem próbálni kell, hanem 
játszani!”
A tetten érhető eklektika zenei 
estjén az is kiderült, hogy egy 
lemezbemutatón mit sem számít, 
hogy egy formáció először találko-
zott vagy ezerszer próbált, hiszen 
a zenei kapcsolatok, a barátság, 
a műfaj magas szintű ismerete, a 
szakmai tudás birtokában való-
sággal lubickolt a hatos fogat a 
stíluskavalkádban. 
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

saitos lajospálfalvi anDRás

balajthy feRenc

káliz sajtos józsef

HÚSVÉTOLÓ
Koppány unokámnak

Egyszer volt, hol nem volt
gödrön innen, buckán túl
élt egy fülön-füles nyúl

Ám de a szegénynek
nyulam-bulam legénynek
a bajusza lekonyult

Mit lehet mit tenni
boltba el kell menni
varjúhájat venni

Varjúhájat venni
azzal kenegetni
azzal kenegetni

Fényes lesz a szőre
bajusza meg pörge
nyúlfi örömére
Fényes lesz a szőre
bajusza meg pörge
húsvét vasárnapra…

vagy húsvét hétfőre.

Szememben ott a kép
Száz éves anyám emlékére

Odakint havazott-e,
vagy tulipán szirmát
hordta-vitte a kósza szél?
– ezt már nem tudom.

De az első kép rólad,
drága anyám: amint
fölibém hajoltál, 
hogy csitítsad a bajom
 – retinámra örökre 
ráégett, s őrzöm, akár 
egy ős embrió-piétát.
S azóta gyógyírt ez ad…

…Talán így üzent az Úr,
hogy majd egykoron
ugyanígy vigasztalod
a sok gyötrelem után 
sorsverte poétád: 
hozzád visszatérő fiad. – –

In memoriam Takács Imre
 
Hatalmas, kérges tenyeredből
Az Idő paripái szemelgetik a zabot
Bársonyos ajkukkal féltőn-óvón
Meg ne harapjanak
Te zsörtös, cammogó kis cövekember
Akit a sors úgy belevert a Korba
Amelybe kivetett a végtelenből
Hogy nem mozdíthat ki semmi és senki
Mohos határkő vagy, hogy tudjuk
Merre vezet az út, ha be is lepte a hó
S a szélfútta avar, mert senki se járja
Te bölcs, zsörtös kis ember
Tarisznyádban ott lapul a mindenség
Bor, búza, békétlenség
Meg egy falat kenyér és sokkötetnyi vers
Bár inged is vászon
Mégis az égre fested utolsó üzeneted
Hatalmas, kérges tenyeredből 
Az Idő paripái szemelgetik a zabot
Lobogó sörényük örvénylik a szélben
Mint a cigarettád örök füstje

(A költő ezzel versével lett 
az idén Vajda János-díjas.)

A VÉGTELEN VÉGE
 

Ki hitte volna, egyszer még
Reám is rám ragyog az ég.
Vállamra száll egy kismadár,
S szép szerelemnek fészke vár.
Kihitte volna, egyszer még 
Földöntúli legény zenél.
Szó csicsereg, mint a gyerek,
Szívem is belé bizsereg.
Ki hitte volna, egyszer még
Hogy minden fénysugár elég.
S bennem világolhat a Nap,
Földet eszik, vizet harap.
Ki hitte volna, egyszer még
Anyám te totyogsz majd elém.
Ha nem is voltam s nem leszek,
Csillag csírádból születek!
Ki hitte volna, egyszer még,
Nem is volt soha, jaj de rég.
Fejemre fehér hamut hint
A végtelen, mert vége nincs!

ÖRÖKRE EGGYÉ
(Át a Fekete Lyukon)

 
Mit éjszaka építettem, nappalra
Lerombolom, magamba sulykolom.
Minek kelnék én már ádáz harcra,
Valahogy túllibbenek a gondokon.

Kötekedni bármi idővel mi cél,
Fiókáim már rég kirepültek. –
Visznek, mint Fiastyúkot a csibék,
Ha ölelem őket, az boldog ünnep!

Szűk szakadás a téridő szövetén,
Bolygó lettem, ismeretlen jövevény,
Helyettem ezt senki meg nem tenné!

Nappal építettet is lerombolom,
Sötét Lyukakon át újra gondolom
S így osztódhatok örökre eggyé!

Te velünk maradsz
In memoriam Román Károly

 A talapzat napok óta 
ott áll üresen:

a „69-es” szobrot 
keresi a szem. 

De tudjuk, visszatér…

Így vagyunk Veled is:
legendás alakod

nem fedheti feledés.

Fehérvár utcáit járva
várjuk, hogy föltűnj…
De hisz’ itt vagy, ha

naponta emlegetünk.
Itt vagy szavaiddal, bölcs
gondolataiddal örökre…

Száz év is eltelhet, de
nem születik ilyen elme!

A történet rég volt, és szinte 
bárhol megeshetett volna a Kele-
ti-Kárpátoktól az Atlanti óceánig.  
Reggel a csoporttal elindultunk a 
messzi környék legszebb jármű-
vével, a Fehérvár Travel buszával, 
hogy magunk mögött hagyjuk a 
zajos világot. A végtelen csönd 
birodalmához egy világvéginek 
tűnő falucskán vezetett át az út. 
Mire a faluhoz értünk, már szinte 
mindenki az utcán integetett, ott 
ugyanis évente két nagy esemény 
van: az egyik, amikor megérkezik 
a buszunk, a másik – könnyű 
kitalálni – amikor elmegyünk.  
Elhagytuk a települést, és köze-
ledtünk a célhoz, amikor váratlan 
esemény történt. No, nem két 
egymás mellett ülő utas rohant 
előre a buszúrhoz, hogy egyikőjük 
fázik, a másiknak meg melege 
van és a kedves buszúr csinál-
jon már végre valamit. Nem. Ez 
egy elég megszokott és unalmas 
eseménynek számít köreinkben. 
Egy vasúti átjárónál kellett vesz-
tegelnünk tartósan. Nagy volt ott 
a sürgés-forgás. Kérdésünkre, mi 
történt, valakinek kettő úját le-
vágta a vonat és meghalt jött a vá-
lasz. Abba nem szoktak belehalni 
szóltam kissé türelmetlenül. Igaz, 
igaz, de éppen a fejét vakarta az 
illető.  A nem tervezett várakozás 
már valami baljós előjelnek tűnt, 
melyet a későbbi történések – egy 
majdnem bekövetkező tragédia – 
igazolt.
A lakott környezettől távolodva 
arról beszéltem, hogy a csend és 
a jó levegő is gyógyít, nem kell 
feltétlenül gyógyszert vásárolni. 
Ez utóbbit már kicsit halkabban 
mondtam, tekintettel arra, hogy 
inkognitóban esetleg gyógysze-
részek is lehetnek az utasaink 
között.  A természet adta gyó-
gyulás bizonyítására segítségül 
hívtam Thomas Mann Varázshegy 
című regényét is, ahol a szereplők 
valamelyik hegyi üdülőhelyen 
kinn a szabad ég alatt feksze-
nek és szívják be a jó levegőt 
és közben mesélnek. Lassan 
megérkeztünk a célunkhoz ahol 
utasaink kiszálltak. Ki pólóban és 
napszemüvegben, ki esőkabátban 
és csizmában.  
Dicsérni kezdtem a jó levegő 
tüdőre és a vérkeringésre gyako-
rolt áldásos hatását és a végén 
hozzátettem, meg ne lássam, 
hogy valaki nem vesz levegőt. Tré-
fának szántam, de nem mindenki 
vette annak. Különösképpen 
egy fiatalember nem, aki mindig 
kanárisárga kötött mellényt, és 
az akkor divatos, hónaljban kissé 

szűk nadrágot viselt. A külső 
ne tévesszen meg senkit! A mi 
fajtánk volt, az az igazi dacos, 
rebellis.  Csak abban az élet 
szakaszában volt még, amikor 
kereste önmagát, de még nem 
találta meg.  Teli volt lázadással. 
Ugyan már, meg ne mondja neki 
az idegenvezető, mikor vegyen 
levegőt! Ő nem, ő nem vesz csak 
azért sem. Arckifejezése hason-
lóvá vált a festményekről ismert 
őskeresztény vértanukéra, de 
a fejére fordítva feltett baseball 
sapka csökkentette a hatást és a 
jelen időt hirdette.  Látszott rajta 
valami furcsa belső tusakodás, 
de levegőt nem vett. Gondoltam 
abbahagyja, pontosabban majd el-
kezd lélegezni.  Nagyot tévedtem, 
ő dacolt tovább. Zöldült, lilult, lát-
hatóan kész volt a mártíromságra 
is. Hú, mi lesz most, gyöngyözni 
kezdett a homlokom.  És ekkor 
jött a mentőangyal: régi utasunk 
sok tapasztalattal, túl a nyolcva-
non – bár hatvannak sem nézett 
ki. Igazi úri nő, akinek ebben a 
faragatlan világban is átadják a 
helyüket a férfiak a tömegközle-
kedési járműveken és még az ajtó-
nál is maguk elé engedik őt.  Volt 
kisugárzása.  A  környezetében 
senki sem mert közönségesen 
beszélni, olyan szégyellni való 
lett volna. Könyökig érő világos 
kesztyűt hordott nyáridőben, 
hogy a nap ne égesse, és naper-
nyő volt a kezében. Miközben a 
csoport megkövülten bámulta az 
addigra már sok színben játszó 
fiatalembert, a mi derék asszo-
nyunk rögtön átlátta a veszélyt. 
A napernyőjét egy gerelyhajító 
magabiztosságával eldobta és rá-
vetette magát a fiatalemberre, aki 
hanyatt vágódott. Cselgáncsban a 
bíró a nőnek bizonyára megítélte 
volna az  ippont ezért az akcióért. 
Nem volt földharc. A nő szájon 
át lélegeztetni kezdte a férfit, aki 
már nem látszott mártírjelöltnek. 
Megadóan tűrt, jöjjön aminek 
jönnie kell. A nő amint látta a  
férfin, hogy visszatért belé az élet, 
otthagyta és az ernyőjéért ment.
  A megdöbbenés, megkönnyeb-
bülés és némi irigykedés moraja 
futott végig a csoporton. „Élet-
mentő kitüntetésre felterjeszteni…
az anyja, hogy lesmárolta a srácot, 
milyen lehetet ez a nő húsz évesen…
már én is éppen segíteni akartam, de 
megelőztek…” 
A látvány jól mélyen belém véső-
dött. Azóta bármi rendkívüli is 
történik, már nem figyelek léleg-
zetvisszafojtva. Inkább szaporáb-
ban veszem a levegőt.

A JÓ LEVEGŐ GYÓGYÍT

kaszás istván
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Tudta-e?

1992-ben nyilvánították május 21-ét a magyar 
honvédelem napjává annak emlékére, hogy 1849. 
május 21-én az akkori magyar honvédsereg 
visszavívta az osztrák császári csapatok által 
megszállva tartott Buda várát, felszabadítva ezzel 
az ország fővárosát.

Fehérvár köszönti katonáit! Minden, ami robot

A robot vezetéséhez két pilótára, egy 
irányítóra és egy kábeltartó segítőre volt 
szükség

látRányi viktóRia DáviD Renáta 

Gálaesttel, ünnepi állománygyűléssel, szabadtéri rendezvénnyel 
és családi nappal ünneplik Székesfehérváron a magyar 
honvédelem napját. Idén erről, valamint az Összhaderőnemi 
Parancsnokság megalakulásának tizedik évfordulójáról is 
megemlékeznek Székesfehérváron.

A város önkormányzata több mint húsz éve 
gálaesttel köszöni meg a helyőrségben szolgáló 
katonák munkáját a magyar honvédelem 
napjához kötődően. 2012 óta a rendezvényen 
adják át az önkormányzat által alapított 
Sipos Gyula-díjat, mely a katonák társadalmi 
elismerését szolgálja. A május 18-i ünnepségen 
adják át a Honvédség és Társadalom Baráti 
Kör elismerését, a Gyuricza Béla altábornagy 
emlékére alapított emlékgyűrűt is. Az ünnepség 
programjában bemutatják a parancsnokság 
új indulóját, melyet Ruff Tamás őrnagy, a 
Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar karmestere 
szerzett. A programnak a Vörösmarty Színház 
ad otthont, a gálaestet a Fehérvár Televízió fel-
vételről közvetíti május 19-én 20 óra 20 perctől. 
Sokéves hagyomány az is, hogy a magyar 
honvédelem napja alkalmából a helyőrségben 
szolgáló katonák kitelepülnek az Alba Plaza 
előtti térre, ahol különböző katonai programok-
kal, bemutatókkal várják az érdeklődőket. A 
fehérváriak mellett más helyőrségben szolgáló 
katonák is közreműködnek a programokban. 
A rendezvény célja, hogy betekintést engedjen 
a katonák életébe és feladataiba, felkeltse a ka-

A Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola 
diákjai már több európai versenyen megmérették 
magukat robotika terén. Legutóbb az Eurobot 
Junior franciaországi döntőjére jutottak ki alkotá-
sukkal, ahol hatvanegy csapat közül a huszonhe-
tedik helyet érték el a fehérvári tanulók. 

Az Eurobot Junior nemzetközi 
amatőr robotépítő versenyen az előző 
években is sikeresen szerepeltek a 
telekisek. A 2017. júniusára tervezett 
európai döntő szervezési problémák 
miatt sajnos elmarad, így a külföldi 
csapatokat, köztük a magyart is, 
meghívták az áprilisi, franciaországi 
döntőre. A tervezettnél jóval rövi-
debb felkészülés nagy kihívást jelen-
tett a diákoknak. A verseny fantázia- 
témája idén a Holdra szállás volt: 
modellezni kellett az ércek gyűjtését 
illetve ember továbbküldését a Mars-
ra. A telekisek két robotot állítottak 
össze: az elsődleges, távirányítással 
működő robot alkotóelemei részben 
gyáriak voltak, a vázat alkotó részek 
többsége pedig számítógépes terve-
zést követően 3D nyomtató segítségé-
vel készült. A másodlagos, automati-
kusan működő robot elkészítéséhez 
LEGO intelligens „téglára” és három 
építőkészletre volt szükség.
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tonai pálya iránti érdeklődést, és hogy segítse, 
támogassa az ifjúság hazafias nevelését. A prog-
ram május 19-én délután fél kettőkor kezdődik. 
A rendezvény keretében az előző évekhez ha-
sonlóan ismét meghirdetik a „Mind egy szálig” 
elnevezésű adománygyűjtést, melynek bevételét 
jótékonysági célokra fordítják. 
A programot Vargha Tamás, a Honvédelmi 
Minisztérium parlamenti államtitkára ismerteti. 
A rendezvényen évek óta előkelő helyet foglal 
el a Hazámat szolgálom elnevezésű ifjúsági 
összetett csapatverseny eredményhirdetése. A 
versenyben részt vett csapatok a honvédség-
hez, a katonai élet mindennapjaihoz kötődően 
mérhették össze  tudásukat, kitartásukat, 
erőnlétüket. A díjakat a város, a Honvé-
delmi Minisztérium és az Összhaderőnemi 
Parancsnokság vezetői adják át a helyezést elért 
csapatoknak. De lesz ünnepi állománygyűlés, 
kiállításmegnyitó, kiadvány mutatja be az 
Összhaderőnemi Parancsnokság tíz évét, és 
családi sportnap is szerepel a programok közt. 
A részletekről folyamatosan tájékozódhatnak a 
Fehérvár Médiacentrum felületein.
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A születés hete a családokért

Programokkal készültek a család aprajának-nagyjának

A kórházban minden évben megünneplik az ápolók napját

látRányi viktóRia, stettleR zsuzsanna

szabó Miklós bence

Hogyan készüljünk a terhességre, hogyan 
éljük meg a várakozás hónapjait és a kisbabás 
mindennapokat – ezekben a témakörökben 
kaphattak hasznos tanácsokat A születés hete 
fehérvári programján. A Szabadművelődés 
Házában az Alba Babahordozó Egyesület 
szervezésében vasárnap egész napos ingyenes 
rendezvénnyel várták a gyermeket tervezőket, 
várókat, nevelőket.

Miközben a kisgyerekek játszottak, 
a szülőknek elsőként a Szent György 
Kórház osztályvezető főorvosa tartott 
előadást. Hagymásy László a család-
központú szülészet szakmai program-

Május 12. világszerte az ápolók nemzetközi 
napja annak emlékére, hogy 1820-ban ezen 
a napon született Florence Nightingale, az 
ápolóképzés kiemelkedő alakja.

A Szent György Kórház ebből az 
alkalomból minden évben ünnep-
séget szervez, hogy megköszönje 
ápolóinak, asszisztenseinek a min-
dennapos áldozatos munkát. 
Az ünnepségen adták át Az év ápo-
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A betegek szolgálatában

Horoszkóp
május 18. – május 24.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy igazán remek állásajánlatot kaphat a héten, 
ami komolyan gondolkodóba ejti. Mielőtt bármit 
is döntene, érdeklődjön, gyűjtsön be minél több 
információt, de ha úgy látja, hogy a mérleg nyelve az 
új munka irányába mozdul el, ne habozzon lépni! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Eljött a változások ideje a szerelmi életében. Ha már 
régóta él párban, akkor most minden körülmény adott 
ahhoz, hogy esetleg elkötelezze magát és összeköltöz-
zön a kedvesével. Felbolydul az élet a munkahelyén. 
Áthelyezések, elbocsátások, előléptetések várhatóak. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nem várt akadályokra kell számítania a héten. 
Amerre csak néz, szinte mindenütt problémákba 
ütközik. Sajnos jól érzi, a sors ismét bekeményít 
Önnél egy kicsit, hogy tettekre sarkallja. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Manapság jóval ingerlékenyebb és feszültebb a 
párkapcsolatában. Emiatt persze adódhatnak kisebb 
nézeteltérések a mindennapjaikban. Könnyebb lenne 
a párjának, ha tudná, mi az, ami felborította a lelki 
világát.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten tetszetős ajánlatokkal csábítgatják Önt. 
A kitartása meg is hozza majd a gyümölcsét, de 
mindig csak addig merészkedjen el, ami biztos, ne 
térjen le ingoványos ösvényre, és mindig maradjon a 
realitások talaján!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bár rengeteg feladata lesz ezen a héten, szánjon 
időt önmagára és az egészségére is! Többet kellene 
mozognia, ugyanakkor figyeljen arra, hogy az 
étkezés során ne legyen túl szigorú önmagával, néha 
engedjen meg magának egy kis bűnözést! 

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121

Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

SZAKRENDELÉSEK – RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL
Legújabb szakrendeléseink:

VÉRVÉTEL

MINDEN NAP 

H-CS:8-9,

P:7-9

További szakrendeléseinkről a 
www.mentahaz.hu

oldalon tájékozódhat!

dr. Sziliczei Erzsébet
diabetológia, kardiológia

dr. Pavelka Róbert
diabetológia, kardiológia

lója és Az év asszisztense díjakat, 
de köszöntötték a több évtizede a 
szakmában dolgozó ápolókat is. 
Az ünnepség keretében Kovács 
Istvánné, a II. számú Járóbeteg 
Szakrendelő térdsebészeti szak-
rendelésének asszisztense vehette 
át Az év asszisztense elismerést. 
Az év ápolója díjat az idén Krepsz 
Istvánné, a reumatológiai osztály 
ápolója kapta. A Tiszteletbeli ápoló 
elismerést Varga Miklós, a Baleseti 
Sebészet főorvosa vehette át.

jának kidolgozója, aki a kórházi ellá-
tás mellett a gyermekvállalásra való 
felkészítést hangsúlyozta: a kórházban 
a szülészeti ellátás családközpontú 
rendszerben működik, megfelelő fel-
készítés után jönnek a szülőszobára a 
párok. A szülést követően biztosítják 

az „arany órákat” vagyis azt az első 
pár órát, amikor a születés nehéz és 
fárasztó útját végigjáró kisbaba végre 
megpihenhet, ellazulhat édesanyja 
ölelő karjaiban. Utána a rooming in 
rendszerben huszonnégy órán keresz-
tül együtt lehetnek az édesanyák az 
újszülöttekkel. 
A fehérvári családokat 2017-től  
babacsomaggal köszöntik a gyerme-
kek születésekor, és a beruházásoknál 
is figyelnek a kicsiket ellátó intézmé-
nyekre. „Az intézményrendszerünk fel-
újítását azokkal kezdtük, ahova gyerekek 
járnak, tehát bölcsődék, óvodák felújítása 
történt meg. Játszótereket adtunk át, amik 
szintén segíthetnek. A rendelőfelújítás 

során pedig gyermekvárókat, gyermekren-
delőket is megújítunk.” – hangsúlyozta 
Östör Annamária tanácsnok. 
Mint az előadáson elhangzott: a 
számok biztatóak. Tavaly 2756 szülés 
zajlott és 2808 újszülött született 
a Szent György Kórházban, ami 

háromszázzal több, mint 2015-ben. A 
családközpontú szülészet célja is az, 
hogy minél több kisgyermek szüles-
sen Székesfehérváron. 
Az előadásokon túl az érdeklődők 
egész nap kipróbálhatták a baba-
hordozó eszközöket is. A kisbabák 
biztonságos és kényelmes, elöl, háton 

vagy csípőn való hordozása kihívást 
jelenthet, ugyanis már nem vagyunk 
a hagyományos babahordozással 
kapcsolatos tudás birtokában. Aki 
szeretné megtanulni a babahordozás 
helyes és biztonságos módszereit, 
érdemes babahordozási tanácsadók 
segítségét kérnie. 
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Előzzük meg természetesen az allergiás tüneteket!

A parlagfű-allergiára is van megoldás, csak időben el kell kezdeni védekezni

lászló-takács kRisztina

Az, hogy milyen ütemben nyílnak a virágok 
és jutnak el hozzánk a pollenek, elsősorban 
az időjárástól függ. Aki azonban hajlamos az 
allergiára, azt előbb-utóbb utolérik a tünetek. 
Jó hír, hogy ha tisztában vagyunk vele, mi váltja 
ki szervezetünk allergiás reakcióját, időben 
felkészülhetünk a nehéz időszakra.

Lépjünk időben!

A legtöbb ember a parlagfűtől szen-
ved. Tekintve, hogy ennek csúcsideje 
augusztusra tehető, nekik még van 
esélyük arra, hogy az idei szezont kel-
lemesebb közérzettel vészeljék át – 
tudtuk meg Supliczné Tóth Máriától. 
„Ha például egy parlagfű-allergiás ember 
most elkezdi szedni azokat a gyógyha-
tású növényeket, melyek kifejezetten az 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A kapcsolatai felvirágzanak, régi ismerősei 
visszatérnek és szinte megállás nélkül társadalmi 
eseményekre, baráti találkozókra fog járni. Egyedül 
arra lesz érdemes figyelnie, hogy ne költsön 
nagyzolásból többet annál, mint amennyit tényleg 
megengedhet magának.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Munkája mellett egy különálló, igen kedvező kereseti 
lehetőség üti fel a fejét. Ez lehet egy másodállás vagy 
bármilyen más üzleti lehetőség is, egy pályázat elnyeré-
se, ami plusz pénzt hozna a konyhára. Nehogy elbátor-
talanodjon, merjen belevágni, és nem fogja megbánni! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mostanában gyengébbnek és fáradtabbnak érezheti 
magát. Ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül betegség 
van kilátásban, sokkal inkább egy jelzés a testétől és 
a lelkétől, hogy túlhajszolja magát. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rádöbben, néha túlságosan visszaél a hatalmával, de mi-
nimum mások türelmével. Fontos lenne, hogy meghall-
gassa őket, esetleg bocsánatot kérjen tőlük, és a jövőben 
jobban odafigyeljen arra, kire milyen hatást gyakorol.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Manapság könnyen ki lehet Önt hozni a sodrából, 
ami nem biztos, hogy szerencsés Önre és a környe-
zetére nézve. Túl komolyan vesz mindent, és ebből 
fakadnak a nézeteltérései. Már az is sérti, ha valaki 
nem ért Önnel egyet.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Bizonyos dolgokat ideje volna elfelejtenie és 
elengednie. Nem szabad túlságosan ragaszkodnia 
egyes emlékeihez, nem a múltban, hanem a jelenben 
kellene élnie. Itt van Önre szükség, itt van dolga! Le 
fog maradni a lehetőségekről, és nem fogja idejében 
észrevenni a gondokat, ha nem figyel! 

INTIM LÉZERES KEZELÉSEK
– FÁJDALOMMENTESEN, LÁBADOZÁSI IDŐ, HEGESEDÉS NÉLKÜL –

CSAK A LIFE-BAN!
A természetes öregedés és a szülés utáni változások az intim részeken negatív  
hatással lehetnek az életminőségre és a szexuális életre. A LUTRONIC által kifejlesztett 
ACTION II „Petite Lady” eljárás egy nem invazív biztonságos lézeres esztétikai beavat-
kozás. A párperces, fájdalommentes kezelés a kollagén-újrarendeződés stimulálásán 
keresztül a hüvely szűkülését, illetve fiatalítását eredményezi sebészeti beavatkozás 
nélkül, illetve zsugorító hatásán keresztül lehetővé teszi az inkontinencia kezelését is.

Székesfehérvár, Huszár utca 2. (az OBI mögött) 
Bejelentkezés és információ: 22/340-048

www.lifecentrum.hu/intimlezer

HÖLGYEK FIGYELEM:
VILÁGÚJDONSÁG A 

LIFE EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!

Ugyanitt igénybe vehető egyedülálló szolgáltatásunk: VTI diagnosztika, 
a medencefenék és a hüvelyizomzat állapotának számítógépes -  3D-s felmérésére!

EGÉSZSÉG STÚDIÓ
Székesfehérvár, Szömörce u. 10.

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

Próbálkozott már 
a természetes 

gyógymódokkal?
• mûszeres állapotfelmérés

• keleti gyógymódok
• nyugati technikák

állnak rendelkezésére 
a  fájdalmak és 

a stressz kezelésére.

Királykút
Gyógynövény Szaküzlet
Ha nem szeretne pollen allergiától szenvedni 

vagy esetleg a nap allergia gyötri,
akkor keressen bennünket!

Kezdje időben!!!
Kiegészítő gyógynövény-terápiák

szakember segítségével.

Székesfehérvár, Királykút Ln. 18.
(Berényi út mentén az ABC mellett)

Telefon: 22/314-855

allergia kezelésére alkalmasak, akkor akár 
tünetmentesen is átvészelheti az augusz-
tust.” – magyarázza a táplálkozástu-
dományi szakember. Ha jól felkészü-
lünk az allergiás időszakra, még az is 
lehetséges, hogy gyógyszerek nélkül, 
természetes módon tudunk védekez-
ni a kellemetlenségek ellen.

Mit szedjünk?

Ha valaki antihisztamin tartalmú 
allergiagyógyszert szed, kiegészítés-
ként a szőlőmagkészítmények aján-
lottak. A szőlőmag flavonoidtartalma 
ugyanis gátolja az allergiát kiváltó 
hisztamin felszabadulását. Nemcsak 
télen, nyáron is fontos a C-vitamin 
bevitele, mert a szervezet védekezé-
séhez elengedhetetlen – figyelmeztet 
a szakember. Egy allergiás reakció 

olyan extrém körülmény, amely 
megkívánja a nagy dózisú C-vita-
min-bevitelt – ez körülbelül napi ezer 
milligrammot jelent. A természetes 
gyógyszerek közül szakértőnk ajánlja 
a gránátalma-kivonatot, de maga a 

parlagfű-készítményeket is, melyek 
kis dózisokban adagolva imunissá 
teszik szervezetünket a parlagfű 
pollenjére. Emellett hatásos például a 
feketekömény és a goji bogyó is.

A nulladik lépés

Ha időben elkezdünk készülni az 
allergiás időszakra, nagyobb haté-
konyságot érünk el, ha előtte tartunk 
egy hathetes májtisztító kúrát. Ennek 
legegyszerűbb módja az erre a célra 
kevert gyógyteák fogyasztása. Ennek 
legfőbb összetevője a máriatövis, 
amit akár kapszulában is magunkhoz 
vehetünk. Ez akkor is hasznos, ha 
valaki nem allergiás.
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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 2017.05.15-án: 
Barackmoly: 17 db
Szilvamoly: 118 db Rajzás, védekezés szükséges!
Keleti gyümölcsmoly: 25 db
Almamoly: 6 db

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

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

FESTMÉNYVÁSÁR!
Helye: Fehérvári Civil Központ

Rákóczi út 25.
(Volt Technika Háza)

Ideje: május 24-én szerdán 11-18 óráig, 
május 25-én csütörtökön 9-17 óráig.

A festmények a helyszínen megvásárolhatók 
30-40-50% kedvezménnyel!

Tel.: 06-70/771 6654 • www.apluszbgaleria.hu

Majális és a régészet napja
Programok május 19-től 28-ig

szabó petRa

Gyereksarok

A Barátság mozi műsora

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

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

Május 19.
Rétegek
18 óra, Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri épülete
Pinke Miklós képzőművész kiállítása. Az 
egészen régiektől a legújabbakig – több mint 
negyven év hozadékai ezek az alkotások, 
melyeken jól kivehetők a munka állomásai, 
áthatásai vagy időbeli eltolódásai. Megtekint-
hető szeptember 17-ig, szerdától vasárnapig 
10-től 18 óráig.

Balkánia kincsei – a Poklade zenekar koncertje
20.15, a Művészetek Háza kávézója
Filmvetítés és koncert a 18. Kortárs Művészeti 
Fesztivál keretében.

Május 20.
„Húzd keresztül...!” – Gyermek és Ifjúsági 
Néptáncegyüttesek V. Fesztiválja
10 óra, Művészetek Háza
A találkozó célja, hogy az országban működő 
gyermek és ifjúsági néptáncegyüttesek, 
különböző korosztályok és táncműhelyek 
bemutatkozhassanak egymás és egy szakmai 
grémium előtt.

18. JamBoryVár
15 óra, Bory-vár
Műsorrend:
15 óra: Spirotic retextil mandala workshop 
(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 koncertje 
(Százoszlopos udvar)
22 óra: Tűzmadarak – tűztáncszínház (a vár 
egész területén)
Ezen kívül folyamatosan lesz kiállítás, 
kézműves foglalkozások. A program bulival 
zárul.

Május 21.
Szélrózsa – kórusművek minden égtájról és 
Kodály országából
17 óra, Hotel Magyar Király
A Primavera Kórus önálló koncertje a Ko-
dály-év szellemiségét követve kalauzol végig 
Európán.

Május 22.
A protestáns hősök
18 óra, Királykút Emlékház
Könyvbemutató Faggyas Sándorral, a kötet 
szerzőjével.

Május 23.
A Bory Jenő Általános Iskola diákjainak 
rajzkiállítása
17 óra, A Szabadművelődés Háza
A tárlatot Farkas László önkormányzati képvi-
selő nyitja meg.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Rácz-Szabó László: Mi történik ma délvidé-
ken Szerbia uniós csatlakozása előtt? című 
előadása.

Disputa Tárnok Ákossal
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Beszélgetés a Los Andinos és a Kákics együttes 
alapító vezetőjével.

Május 25.
Lövészárkunk menedékén jajszó helyett szép 
dal fakadt
19 óra, Csákberény, Művelődési Ház
Az I. világháború szellemiségét megidéző 
népzenés emlékezés. Közreműködik a Kákics 
zenekar. A belépés díjtalan.

Május 26.
A régészet napja – közösségek régen és ma
17 óra, Szent István Király Múzeum – Rendház
Pannonia Cristiana – Keresztény közösségek 
a római Pannóniában – Neményi Mónika 
előadása.

Május 27.
A régészet napja – közösségek régen és ma
11, 14 és 16 óra, Szent István Király Múzeum 
– Rendház
Tárlatvezetések a Fejedelmi kincsek c. időszaki 
kiállításon.

Csalai majális
15 óra, Székesfehérvár-Csala, Török Ignác utcai 
játszótér
Programok:
15 óra: Köszöntők
15.05: Varga Feri és 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

Hetedhét Játékfesztivál
Városház tér
Május 27.
10 óra: A megjelent gyereksereget köszönti 
Cser-Palkovics András polgármester és a Székesfe-
hérvári Ifjúsági Zenekar
11 óra: Vitéz László és az elátkozott malom – a 
Bábszíntér előadása
13 óra: Laci királyfi – a MárkusZínház bábelőadása
15 óra: A Katáng zenekar családi koncertje
17 óra: A Kultúrpart produkció zenés műsora
Sétáló: Babtársulat – tálcás játékok – gólyalábasok

Május 28.
10 óra: Huzella Péter koncertje
11 óra: Vitéz László a világ végén – Fekete Dávid 
bábműsora
13 óra: Mátyás király rózsát nyíló ostornyele – 
Fabók Mancsi Bábszínháza – Keresztes Nagy Árpád 
bábműsora
15 óra: Együgyű Mihók – a Ládafia Bábszínház 
előadása
17 óra: Csintekerintő – Bognár Szilvia koncertje, 
világzene gyerekeknek
17.45: A Hetedhét szülinapi tortájának ünnepélyes 
felvágása
Sétáló: Babtársulat – tálcás játékok – gólyalá-
basok

Micimackó
Május 21. 11 óra, Igéző
A Kalamona Bábszínház előadása.

Tavaszi, nyári hagyományaink – az Or-
bán-napi hagyományok
Május 25. 10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás: zöld ág fonása, feldíszítése, 
széna-szalma figurák készítése

Miért csíp a szúnyog?
Május 25. 10.30, Aranybulla Könyvtár 
Alapítvány olvasóterme
Lovranits Júlia, azaz Rigó, a mesemondó 
vidám, interaktív, beszélgetős meseműsora.

Szíj Enikő előadása
Május 25. 18 óra, Vörösmarty Mihály 
Könyvtár Olvasóterme
Arany Jánosról a finnek – Arany János a 
finnekről.

Balkánia kincsei
Május 19. 18 óra
Filmvetítés és koncert a 18. Kortárs Művé-
szeti Fesztivál keretében.

Hogyan legyél latin szerető
Május 19. 20.15, május 20. 18 óra, május 
22. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai vígjáték.

Lengemesék
Május 20. 16 óra
Magyar rajzfilm.

Emlékképek
Május 20. és 25. 20 óra, május 23. 18 óra
Feliratos lengyel életrajzi dráma.

Amerikai pasztorál
Május 22. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai filmdráma.

Frantz
Május 23. 20 óra, május 26. 18 óra
Feliratos francia-német történelmi dráma.

Kincsem
Május 25. 18 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

A kör
Május 26. 20 óra, május 27. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.

Tejben, vajban, szerelemben
Május 27. 20 óra
Magyarul beszélő szerb-angol-amerikai dráma.

Országos Természet- és Környezetvédelmi 
Filmnapok
Május 26. – diákoknak szóló vetítések
9 óra: 1. blokk
Kis fogak – Cápamentés Balin
Életünk a víz alatt
Csodálatos természet – A közönséges 
kaméleon
Kora őszi barangolás Telkibánya határában
A fakó ló – a korállok apokalipszise
10 óra: 2. blokk
Szafari a nagyvárosban
11 óra: 3. blokk
Erdei élet
Méhlegelők
12.15: 4. blokk
Brutális kémia
Május 27. – családi vetítések
10 óra: Csendes gyarmatosítók
10.50: Az őszi táj magyar ecsettel
11.20: Lemmingek – Észak kicsi óriásai
15 óra: A magyarság totemállatainak 
nyomában
16 óra: A Bakony szikláin
16.30: Miért biciklizünk?
Május 28. 14 óra – a díjnyertes filmek 
vetítése
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A Fehérvár Televízió műsora május 20-tól 26-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

08:00	 Élő	közvetítés	
Székesfehérvár Megyei 
Jogú	Város	közgyűléséről

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: Bíró Zsolt

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

Viktória. Vendég: 
Szabó Márta

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	magazin
20:05 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Tarbay J. Gábor: 

Kincsleletek a 
késő	bronzkorból	–	
Tudományos Esték 
sorozat – 2. rész

20:45	 Fülöp	Zoltán	–	
Szívvel, lélekkel

21:20 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

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

Kiemelt ajánlatunk: május 20. 20:40 Kecskemét – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

2017. 5. 20. 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.	Vendégek:	Bartyik	
Réka,	Séllei	Györgyi

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Bóna Éva

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Farkas-
Bozsik Gábor

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: 
Kiss Z. Edward

14:05 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Gáncs Katalin

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Fehérvár	köszönti	katonáit	

–	közvetítés	felvételről,	a	
Vörösmarty	Színházból

17:10 A Fehérvár TV 
archívumából

17:30 Az eperfa alatt-Arany 
200 – ismétlés 

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia. Vendég: Bognár 
Mária „Csucsu”

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kvantum – tudományos 

magazin
19:50 Vissza Sherwoodba – 

kanadai	sci-fi	sorozat	
5-6. rész (12)

20:40 Kecskemét – Alba Fehérvár 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:30 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2017. 5. 21. VASárnAp 2017. 5. 22. Hétfő 2017. 5. 23. Kedd 2017. 5. 24. SZerdA 2017. 5. 25. CSüTörTöK 2017. 5. 26. 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 – ism. 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia. Vendég: Bognár 
Mária „Csucsu”

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Bartyik	
Réka,	Séllei	Györgyi

11:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

12:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán. Vendég: Bóna Éva

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Alba Fehérvár KC – 

Győri	Audi	ETO	KC	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

14:30 Napi színes – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán. Vendég: Farkas-
Bozsik Gábor

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Alba	MÁV	Előre	–	

Százhalombatta 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

17:00 X. Fehérvári Ének 
Nemzetközi	Ifjúsági	
Énekkari Találkozó – ism. 

17:20 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	
Szabóné Miklós Eszter

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

kanadai	sci-fi	sorozat	
7-8. rész (12)

20:40 Videoton – Ferencváros 
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 Kvantum – gazdasági 

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 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Szabóné	
Miklós Eszter

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

Szilvia. Vendég: 
Hüseyin Kaygusuz 

18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár – 

Kecskemét kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

21:50 Napi színes – ismétlés 
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! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia. Vendég: 
Hüseyin Kaygusuz 

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

Vivien. Vendég: F. 
Szegő	Krisztina

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
21:15 Havasi Bálint: A 

titokzatos kelták régészeti 
hagyatéka – Tudományos 
Esték sorozat - 1. rész

21:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

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! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szikora	
Vivien  Vendég: F. 
Szegő	Krisztina

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

Vivien. Vendég: 
Marics József

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

sportmagazin 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Portrék a Királykúton 

– vendég: Kelemen 
István,	a	Vörösmarty	
Színház	színművésze

21:20	 MH	Összhaderőnemi	
Parancsnokság – 
Kormányhivatal kispályás 
labdarúgó-mérkőzés

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! – ism.
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

14:50	 Labdarúgó	Magyar	Kupa	
Fejér	megyei	döntő:	Főnix	
FQL	System	–	Iváncsa

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Szikora	
Vivien. Vendég: 
Marics József

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: Bíró Zsolt
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Alba Fehérvár - ? 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

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

órakor a Híradó ismétlése

Sok a szemét a hulladék közt

További információ a Depónia Nonprofit Kft-ről: 
www.deponia.hu

„Közösen egy zöld úton” szlogennel végzi munkáját 
a városért, a város lakosságáért a Depónia Nonprofit 
Kft. Ez a munka azonban csak akkor lehet sikeres, ha 
a lakosság is tesz érte.

PET-palack és újság. A megtisztított 
műanyag és fém csomagolási hulladék 
mellett papír hulladéknak kellene a kék 
kukákba kerülni, de sajnos a lakosság 
nagy része a tárolókba mást is beletesz. 
A családi házas övezetekben két kukába 
lehet gyűjteni a szemetet. Míg a feketébe 

Ha ezeknek a kéréseknek eleget teszünk, 
lényegesen meggyorsítjuk az újrahaszno-
sítás folyamatát. A szétválogatott hulla-
dék a bálázógépbe kerül. Az így létrejött 
bálákat kamionra teszik, és elszállítják a 
hasznosító cégeknek.
A Depónia a jövőben a kukákon hagyott 
matricával jelzi, ha nem megfelelő hulladék 
került a tárolókba, és a figyelmeztetést köve-
tően – amennyiben a gyakorlat folytatódik 
– a szükséges intézkedést is megteszik.

Wéhli Regős DóRa

a tejes illetve gyümölcsleves dobozok, 
a kozmetikai és tisztítószeres flakonok. 
A fém zárófólia nélkül, megtisztított 
állapotban a kukába kerülő tejfölös, 
joghurtos, margarinos poharak, fóliák, 
bevásárló szatyrok, zacskók, fém italos 
(üdítős, sörös) illetve konzerves dobozok 
is elszállíthatók. A kék kukába kerül 
a papír hulladék is, így például újság, 
prospektus, irodai papírok, géppapír, 
papírzacskó vagy a kozmetikumok és 
élelmiszerek kartondobozai. Fontos, hogy 
a papír ne legyen olajos, zsíros vagy egyéb 
élelmiszerrel szennyezett. Nem szelektív a szelektív: a hulladék negyven százaléka nem újrahasznosítható

Szállításra várnak a szemétbálák
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az úgynevezett kommunális hulladék 
való, a kékbe a szelektívnek kell kerülnie. 
Sokan azonban nincsenek tisztában 
azzal, hogy mit és miként lehet beletenni 
ezekbe a tárolókba. A kerti széktől a 
plüss mackókon át szinte minden van a 
kék edényekben – mondja Czentár Ottó 
szolgáltatási osztályvezető. Ez pedig a sok 
pluszmunka mellett jelentős többletkölt-
séget is okoz, hiszen a szelektív hulladé-
kot újra kell válogatni, és az oda nem illő 
szemetet el kell szállítani. 
Csomagolási műanyag hulladéknak 
számít az üdítős, ásványvizes PET-palack, 
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lugosi balázs szűcs-MolnáR Diána

Száz éve voltak a fatimai jelenések Véget ért az Egyházmegyei ki mit tud?

„Az Úr szolgálóleánya vagyok, történjen velem szavaid szerint” – idézte fel homíliájában 
Lukács evangéliumából Mária szavait, azaz a teljes önfelajánlás példáját Dékány Árpád Sixtus

A versenyen nem helyezéseket, hanem arany és ezüst minősítést osztottak, de mindenki, aki részt 
vett, oklevélben részesült. Elsőként a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Szivárvány csoportja 
lépett színpadra, ők egy mondókás játékot adtak elő. A zsűri különdíjjal jutalmazta őket.

A Fatimai Boldogasszony tiszteletére szentelt 
szárazréti templomban celebrált szentmisét 
szombaton Dékány Árpád Sixtus zirci apát. A 
szertartás Szűz Mária első fatimai jelenésének 
napra pontosan századik évfordulóján történt. 
Székesfehérváron a Fatimai Boldogasszony 
tiszteletének elindítója Merész Gáspár ciszterci 
rendi tanár volt.

„1957-től mindmáig minden hónap 
tizenharmadik napja zarándoknap, 
melyre szerte a városból, sőt nem 
ritkán vidékről is szép számmal 
érkeznek hívek. 1965-ben a templom 
megkapta mai titulusát, majd 1996-ban 
a portugáliai Fatimából érkezett egy 
kegyszobor.” – mondta Milcsinszky 
Alajos címzetes kanonok, püspöki 

Döntőjéhez érkezett a hétvégén az Egyházmegyei 
ki mit tud? A versenyre közel száztíz produkcióval 
jelentkeztek az egyházmegye egész területéről. 
A döntőben ötvenhat versenyszámot láthattak az 
érdeklődök.

Közel negyven településről ötvenhat 
produkcióval érkeztek versenyzők 
szombaton délelőtt a Szent István Hit-  
oktatási és Művelődési Házba. Az óvo-
dásoktól egészen a nyugdíjasokig min-
den korosztály képviseltette magát. Tíz 
kategóriában nevezhettek a résztvevők 
– akadtak versmondók, néptáncosok és 
olyanok is, akik valamilyen hangszeren 
mutatták meg tehetségüket. 
A versenyt immár ötödik alkalommal 
hirdette meg a Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház, azzal a céllal, hogy 

Amit kínálunk:
• kiemelt bérezés és műszakpótlék,
• cafeteria: bruttó 300 000 Ft/év,
• jelenlétösztönző, teljesítményösztönző,
• KAIZEN rendszer jutalmazással,
• dolgozói kedvezmények, sportolási lehetőség,
• céges buszjáratok,
• határozatlan idejű szerződés.

Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat 

a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

Kóstolj bele az édes életbe 
a Győri Keksz Kft. 
székesfehérvári üzemében.

KARBANTARTÓ,
GÉPKEZELŐ
munkatársakat keresünk. 

BELÉPÉSI BÓNUSZ!
BELÉPÉSI BÓNUSZ!

tanácsos, a szárazréti templom 
plébánosa.
„Isten kezében hatékony eszközzé 
válni e világban – ez a keresztény 
ember küldetése. Ehhez szükség van 
a Szűzanya megerősítésére, hiszen 
az üdvtörténet elejétől Isten a mi 
engedelmességünkön keresztül tudja 
véghezvinni terveit. Mindezt nem úgy 
teszi, hogy megragad minket, hanem 
az isteni célokkal való együttműködés-
re hív meg bennünket.” – hangsúlyoz-
ta a zsúfolásig megtelt szárazréti 
templomban a zirci apát, Dékány 
Árpád Sixtus.
Az ünnepi eseményen részt vett 
Törő Gábor országgyűlési képvise-
lő valamint Szigli István és Horváth 
Miklósné önkormányzati képvi-
selők is.

az egyházmegye területén élő tehetsé-
gek bemutatkozhassanak – árulta el 
lapunknak Jakubek Tiborné, a Művelő-
dési Ház igazgatója. Hozzátette: a ver-
senynek több célja is van. Egyrészről 
a művészeti kultúra ápolása, valamint 
az is nagyon fontos, hogy a jelentkezők 
megtapasztalják, hogy tenni, tanulni, 
kitartóan dolgozni mindenképpen 
érdemes, hiszen akkor az ember képes 
lesz jó döntéseket hozni. 
Felekezettől függetlenül lehetett 
jelentkezni a versenyre, hiszen ahogy a 
művelődési ház igazgatónője mondja, 
ismernünk és tisztelnünk kell egymás 
kultúráját, hitét. Az Egyházmegyei ki 
mit tud? győzteseit a székesfehérváriak 
is megismerhetik, ugyanis különböző 
egyházi vagy önkormányzati esemé-
nyeken lehetőségük lesz a jövőben 
több helyütt bemutatni tudásukat.
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Új helyen csobog a Deák Dénes-kút 

Átvette apjától a Virágóra üzemeltetését

A kinetikus művészet jelentős képviselőjének, 
Haraszty Istvánnak 1993-ban készített több 
mint nyolc méter magas szökőkútját Deák 
Dénes adományozta a városnak

lászló-takács kRisztina

Bácskai GerGely

Alkatrészei korrodálódtak, egy részüket ellopták 
– így árválkodott évek óta a megyei könyvtár 
épülete előtt a Deák Dénes-kút. A közelmúltban 
teljes rekonstrukción átesett alkotást mostantól a 
Csónakázó-tó szigetén találhatjuk.

A hazai mobil szobrászat közkedvelt 
alkotója, Haraszty István – becenevén 
Édeske – művei fanyar humorúak és 
sok esetben szarkasztikus mondani-
valót hordoznak, ezért nagy feltűnést 
keltettek már a hetvenes években is. 
A fehérvári köztéri alkotást 1992-ben 
rendelte meg tőle Deák Dénes, aki 
azonban a következő évben elhunyt, 
és csak halálát követően, 1993. ok-
tóber 2-án került felavatásra a mobil 
szobor a Bartók Béla téren. A több 
mint nyolc méter magas vörösréz–
bronz–acél–krómacél–üveg berende-
zésnek alkotója eredetileg a Téráztató 
címet adta. Deák Dénes korai halála 
miatt azonban a művész úgy döntött, 
hogy a város mecénásáráról, a szobor 
megrendelőjéről, Deák Dénesről 
nevezi el a kutat. 
Néhány évig működött a téren, de 
időről időre egyre kevesebb alkatrészt 
lehetett látni rajta, mert jelentősen 
korrodálódott, valamint több darabját 
megrongálták, ellopták. 
A teljes rekonstrukción átesett köz-
téri alkotás ma már a Csónakázó-tó 
szigetét színesíti. Avatási ünnepségé-
re május 19-én, pénteken 15 órakor 
kerül sor.

Május eleje óta ismét üzemel a Virágóra. A szer-
kezet karbantartását, gondozását Kovács Jenő 
órásmester halálát követően fia, András vette 
át. Mint mondta, gondolkoznak azon, milyen 
módon lenne arra lehetőség, hogy az órát a téli 
időszakban se kelljen leszerelni.

A Virágórát még az 1960-as 
években készítette el egy német 
cég. A szerkezet üzemeltetését 
most Kovács Jenő órásmester fia, 
Kovács András vette át, aki apja 
nyomdokait követve szintén az órák 
szakértője. Mint mondta, a Virágó-
rát húsz évvel ezelőtt felújították, 
egy modernebb szerkezetet kapott. 
Azóta mindössze annyi napi gon-
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Az óraszerkezet mechanikus része és a vezérlőegység a domb alatt lévő pincében helyezkedik 
el. A pince tetejétől mintegy másfél méter hosszú tengely megy fel a felszínre.

A szervezet még 1997-ben alakult negyvenöt taggal, azóta minden héten szerveznek foglalkozásokat 
maguknak. Jelenleg huszonegyen vannak. Rendszeresen járnak együtt kirándulni – külföldre és belföld-
re egyaránt – együtt ünneplik a jeles napokat, nemzeti ünnepeket és még a születésnapokat is.    Sz.M.B

Néptáncgálával ünnepelte ötvenedik jubileumi tanévét a Munkácsy Mihály Általános Iskola. A 
zsúfolásig megtelt Alba Regia Sportcsarnokban nagy sikerrel mutatkoztak be az iskola tanulói. 
Tóth Péter igazgató a gálán kiemelte, hogy az iskola alapítása óta eltelt ötven évben rengeteg 
változás történt, de az intézmény célja, hogy a társadalom számára hasznos, pozitív gondolko-
dású, kreatív embereket neveljenek, nem változott.

Közel százötven asztalon három-négyszáz fő részvételével tartották meg a 32. Alba Regia 
Éremgyűjtő-találkozót, mely a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér Megyei Alba Regia 
Szervezetének hagyományos tavaszi rendezvénye. Szabad volt az éremcsere és -vásár, illetve 
előadások és kiállítás is szolgálták az amatőr és profi numizmatikusokat.                              B. G.
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Húszéves a Szárazréti Nyugdíjasklub

Ötvenéves a Munkácsy

Éremgyűjtők, ha találkoznak

Hétfőn mondtak köszönetet a támogatóknak 
a II. Székesfehérvári Székely Bál szervezői a 
Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. Juhász 
László, a bál alapítója és Deák Lajosné, a határon 
túli magyarokkal kapcsolatos feladatok tanács-
noka köszönte meg a több mint 1,2 millió forint 
adományt. 

Az összegből rászoruló gyerekek 
csereutazását, óvodák felújítását és a 
székelyudvarhelyi fogyatékkal élő fi-
atalok gondozását fogják támogatni. 
A jótékonysági bálnak köszönhetően 
a Böjte Csaba alapította Dévai Szent 
Ferenc Alapítvány csíksomlyói intéz-
ményéből huszonöt gyermek utazhat 

Köszönet a székely bál támogatóinak
szeptemberben Székesfehérvárra 
a Lecsófesztivál idején. Nyáron a 
székesfehérvári Szent Imre Isko-
laházba járó huszonnégy gyermek 
és kísérőik utazhatnak Erdélybe a 
csíksomlyói Ezer székely leány nap-
jára – összesen hat napot tölthetnek 
majd Erdélyben. A befolyt összegből 
támogatják a székelyudvarhelyi 
fogyatékkal élő fiatalokat segítő Or-
bán Alapítványt, de lehetőség nyílik 
a kárpátaljai Guti Községi Óvoda 
nyílászáróinak és fűtőtesteinek kor-
szerűsítésére, továbbá a szentegyházi 
Hófehérke Óvoda felújítására is.

Forrás: ÖKK

dozást igényel, hogy a pontos időt 
kell ellenőrizni rajta. A szerkeze-
tet egyébként egyszer egy évben 
teljesen szétszerelik, átzsírozzák, 
illetve ahol kopás jelentkezik, azt 
kijavítják. Minden évben mindkét 
mutatót lecsiszolják és újrafestik, 
mert a rendszeres öntözéskor min-
dig vizet kap.
Kovács András érdekességként 
mondta el, hogy tavaly volt talán 
először arra példa, hogy az óra 
egészen november végéig üzemelt, 
mert annyira enyhe volt az idő. 
Hozzátette: mivel a fehérváriak 
annyira kedvelik a Virágórát, 
gondolkozik azon, milyen módon 
lehetne az órát a téli időszakban is 
üzemeltetni.
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Szumóban is remek Remek tizenhetes

Az Európa-bajnokság bronzérme igazolja, érdemes 
volt elkezdenie a szumót Ezúttal jól összpontosítottak a fehérvári lányok

soMos zoltán kaiseR taMás

Egy fehérvári fiú a Szondiban birkózott, 
Veszprémbe igazolt, Érdre jár edzeni, és 
közben szumóban Európa-bajnoki érmes. 
Igazán nem unalmas Laczkó Benedek 
élete!

A tősgyökeres maroshegyi 
fiú öt és fél évesen ment 
le a birkózóterembe, ahol 
hamar kiderült, van érzéke a 
sportághoz. Magyar bajnoki 
aranya, diákolimpiai ezüstjei 
igazolják tehetségét. A Hon-
véd Szondi szakosztályában 
remek alapokat kapott. Ké-
sőbb Veszprémben folytatta, 
úgy, hogy közben fehérvári 
maradt, innen járt edzeni 
negyven kilométerre. Most 
pedig még messzebb, mert 
Érden edz. Közben megsze-
retett egy másik sportágat, 
a szumót. Az európai szumó 
persze nem ugyanolyan, mint 
a japán (kisebbek a testek…), 
de ebben is jelenős erőt kell 
mozgósítani a sikerért. Lacz-
kó Benedek pedig ráérzett a 
fogásokra! Brandenburgban 
tavaly csapatban Eb-bronzér-
met szerzett, és ezt megis-
mételte idén Grúziában is az 
U-21-es Európa-bajnokságon. 
Úgy, hogy a verseny idején 
még nem volt tizenhét éves. 
Szeptembertől a Mr. Tus 
Akadémián lesz lehetősége 
fejlődni, mint birkózó, s köz-
ben talán a szumót is hason-
ló szinten folytatja.

Az utolsó helyezett Kispest vendégeként 
aratott magabiztos, fölényes győzelmet az Alba 
Fehérvár KC. Deli Rita tanítványai jól kezdtek, 
és egy kisebb hullámvölgytől eltekintve végig 
uralták a találkozót.

Hat perc alatt négy góllal lépett 
el a Kispest otthonában az Alba 
Fehérvár. A házigazdák majdnem 
hét percig váratták szurkolóikat 
első góljukkal. Kazai Anita harma-
dik találatával már 9-3-ra húzott el 
a fehérvári gárda a tizenkettedik 
perc elején. Az olló egészen hétig 
nyílt, majd az újonc kicsit össze-
kapta magát, és tíz perccel a szünet 

soMos zoltán

Ránk szállott a Czinege...

Volt már olyan a történelemben, hogy a 
Videoton és a Honvéd futott versenyt a 
bajnoki címért, és a két csapat rangadója 
döntően befolyásolta, hogyan végződik a 
versenyfutás. Igaz, akkor nem az utolsó 
fordulóban rendezték, mint majd most, 
május 27-én. Amikor 1985-ben a fehérvári 
csapat egész Európát ámulatba ejtette nagy 
menetelésével az UEFA-kupában, itthon a 
rendszer dédelgetett kedvence, a Budapesti 
Honvéd tartotta vele a lépést. Soraiban az 
ország minden tájáról összeszedett, olykor 
katonai szolgálati időre bevonultatott válo-
gatott játékosokkal (is). A Sóstói Stadion-
ban akkoriban volt olyan jó torkú szurkoló, 
aki ötpercenként üvöltött fel: „Czinege 
cipője!” – a szocialista népköztársaság 
korábbi honvédelmi miniszterére, Czinege 
Lajosra utalva, és arra a hatalmi háttérre, 
ami a Honvéd mögött állt. A fehérváriak 
úgy érezték, hátrányban vannak a nagy 
pesti ellenféllel szemben, és aztán egy 
érdekes játékvezetői ítélet el is vette tőlük a 
pontokat azon a bizonyos rangadón…
Most megfordult a szél: a Honvéd szurko-
lói hirdetik már előre, hogy a miniszter-
elnök kedvenc csapata majd „hátszéllel” 
előzi meg őket. Ismerjük ezt a rossz érzést, 
a kispestiek nem is sejtik, mennyire. De 
én hiszem, korrekt módon dől el, ki a jobb, 
és ha a Vidi, az elégtételnek tökéletes lesz. 
Harminckét év után.

Zöld út a trón felé?

Szárnyalni kell a Zöld sasok ellen

néMeth kRisztián

Sorsdöntő mérkőzést játszik a Ferencváros 
ellen a Videoton, mely a hétvégén magabiztos 
győzelmet aratott az Újpest otthonában. Mivel 
a Honvéd is behúzta a „kötelezőt” – hiába a 
fehérváriak jobb gólaránya – több győztes 
meccsel továbbra is a fővárosiak állnak az élen.

Amilyen hamar lerendezte az Újpest 
elleni bajnokit a Videoton, annyira 
későn dől el az idei bajnoki cím sorsa. 
Alig több mint negyed óra múltán 
Nego és Stopira góljaival kettővel ve-
zetett a Vidi a Szusza Ferenc Stadion-
ban, és a kegyelemdöfést Scsepovics 
révén még az első félidő hajrájában 
bevitte Henning Berg együttese.
Történt mindez azután, hogy a másik 
bajnokaspiráns is begyűjtötte a három 
pontot: a Honvéd-MTK derbin öngól 
hozta meg a hazaiak 2-1-es sikerét, 
ezzel a piros-feketék megőrizték első 
helyüket a tabellán.
A harminckettedik – utolsó előtti – 
fordulóban a Debrecen–Honvéd- és 
a Videoton–Ferencváros-derbi teszi 
próbára a szurkolók, edzők, játékosok 
idegrendszerét. A fent említett párosí-
tások februári fordítottjai a Honvédot 
először repítették az élre a szezonban: 
Juhász Rolandék 0-0-ra végeztek az 
Üllői úton, míg a kispestiek legyőzték 
a Lokit. 
Hála a televíziós közvetítésnek, a Vi-
deoton szombat este fél kilenckor az-
zal a lélektani előnnyel (vagy teherrel) 
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futhat ki telt ház előtt a felcsúti gyep-
re, hogy tudja, hány pontot szerzett 
a Honvéd a DVSC ellen. Ha marad a 
pontegyenlőség a felek között, akkor 
a jövő heti Honvéd-Videoton rangadó 
dönt a bajnoki címről.
A Ferencvárosnál ebben a szezonban 
is magasra tették a lécet, amit azon-
ban kétségkívül levertek Thomas Doll 
tanítványai. A harmatosra sikeredett 
áprilisi produkciójuk után a zöld-fe-
hérek visszakászálódtak a dobogó 
harmadik helyére, de a bajnokságban 
ugrott a címvédés. A Videoton aktu-
ális ellenfelét aligha izzasztotta meg 
szerdán a Magyar Kupa elődöntőjé-

nek visszavágóján a korábban éppen 
a Vidit búcsúztató Budafok, és abból 
sem lehet kiindulni, hogy a Debrecen 
ellen csak döntetlenre volt képes a 
Fradi a múlt hétvégén.
Biztosan nem kap könnyen zöld 
utat a győzelem felé Henning Berg 
együttese szombaton, főleg, hogy a 
szezonban csak döntetlenek szere-
pelnek a két klub összecsapásainak 
lajstromán. 
Mindenesetre a Videoton mérlege 
tekintélyt parancsoló: a legtöbb gólt 
szerezték és a legkevesebbet kapták 
a bajnokságban (61-26), de ez most 
kevés az üdvösséghez...

előtt visszajött négy gólra. A félidő 
20-15-ös vendégelőnnyel érte a 
csapatokat.
A fordulás után rákapcsolt a Fe-
hérvár, és egy 12-1-es(!) sorozattal 
végérvényesen összetörte a kispes-
tiek pontszerzésről szőtt álmait. A 
tucatból Pelczéder Orsolya néggyel, 
míg Biljana Bandelier hárommal 
vette ki a részét. Az Alba Fehér-
vár végül teljesen megérdemelten 
tizenhét góllal, 42-25-re győzött, és 
ismét fellépett a hatodik helyre. 
A bajnokságban még két találko-
zó vár Tilingerékre, szombaton 
a Győr, egy héttel később az Érd 
érkezik a Köfém Sportcsarnokba.
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A legendás római teniszcsillag, Pietrangeli nevét viselő pálya mindig telt házat vonz

A Foro Italicón az egyetlen hely, ahol két ember kényelmesen elfér, a teniszpálya...

Lendület, fizikum, jó kéz – James Farr tarthatatlan ellenfél volt a Kecskemétnek

Sztárparádé az Örök Városban

Bajnokok és bajnokjelöltek

vakleR lajos

soMos zoltán

A hagyományos római tenisztornát 1935 óta 
rendezik meg május második hetében. Az elmúlt 
évek sikerei alapján ma már a négy Grand Slam 
torna mellett ez a verseny – Madrid, München 
és Cincinatti társaságában – vonzza leginkább a 
világelit tagjait.

A teniszvilág krémje a magas díjazást 
(4.835.975 euró) is méltányolhatja, 
emellett közvetlen felkészülésként 
tekint a római versenyre, hiszen rövi-
desen várja őket a párizsi salakpályás 
torna. 
A nőknél a gyermeket váró világelső, 
Serena Williams távollétében nyílt 
a verseny, a ranglista első tíz helye-

Bejutott a kosárlabda-bajnokság elődöntőjé-
be az Alba Fehérvár-Puebla Plus. A Kecskemét 
ellen háromból hármat nyertek Shepardék, 
jövő szerdán kezdenek a négy között. Közben 
a klub kadet korosztálya veretlenül lett 
bajnok.

Utánpótlás bajnoki címet nem 
először ünnepelhet a fehérvá-
ri kosárlabdaklub, de annyira 
nem is sokszor fordul elő, hogy 
megszokhattuk volna. Pereszte-
gi-Nagy Ákos, a most valamennyi 
meccsüket megnyerő tizenhat 
évesek mestere volt már hasonló 
siker részese, nem is egyszer, de 
utoljára több mint tíz éve. Most 
azt mondja, annak köszönheti a 
fehérvári döntőben is veretlenül 
diadalmaskodó U-16-os csapat a 
sikert, hogy több olyan játékosa 
is van, akikről már most látszik, 
felnőttként is lehetnek ambíció-
ik a sportágban. Sajnos ez nem 
mindegyik utánpótlásműhelyről 
mondható el, annál fontosabb, 
hogy Fehérváron folyamatosan és 
jól menedzseljék a tehetségeket. 
Peresztegi-Nagy szerint 2020-
ban már a felnőtt tízes keretben 
is helye lehet a mostani kadetek 
legjobbjainak. Reméljük, Nagy 
Zsombort, Lukács Norbertet, 
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Somlai-Kiss Mátét és társaikat 
tényleg látjuk a jövőben is reme-
kelni. Külön kell szólni Sodiq Seyi 
Awogbemiről, akit Nigériából 

igazolt az akadémia bő egy éve, 
és tehetsége, adottságai alapján 
nem lenne meglepő, ha hamarabb 
kerülne külföldre, mint a magyar 

bajnokságba. Ideje van, hiszen 
még csak tizenhárom éves, így lett 
bajnok a tizenhat évesek között.
A fiatalok meg is kapták a megér-
demelt ünneplést a döntőn, és két 
nappal később ismét. Ekkor az 
Alba Fehérvár Kecskemét elleni 
meccse előtt köszöntötték őket, az 
ünneplés pedig szerencsére utána 
is folytatódhatott. Mert az első 
két mérkőzést szorosan behúzó 
Alba kedden ellentmondást nem 
tűrően zárta le a negyeddöntőt. A 
korábbi találkozókon nem dobtak 
jól kintről Taylorék, most azonban 
már az első negyedben bevágtak 
öt triplát, és végleg leszakították 
magukról a sorsába beletörődő 
ellenfelet. Ismét láthattuk, hogy 
még a szűkös rotáció is össze tud 
hozni csaknem száz pontot (98-
69), ráadásul úgy, hogy majdnem 
mindenki dob legalább tíz pontot, 
vagyis nem egy-két emberen 
múlik a siker. Ettől persze még 
nagyon várja vissza mindenki 
Justin Edwardsot, aki az alapsza-
kasz legjobb pontszerzője volt, 
de egy törés miatt hetek óta nem 
játszhat. 
Az elődöntőben a ZTE-Szolnok 
párharcból érkezik majd ellenfél. 
Jövő szerdától már a fináléba 
jutás lesz a tét a bajnokjelölt Alba 
számára!

zettjéből bárki nyerhet. A világelső 
Kerber, a feltörekvő fiatalok, a spa-
nyol Muguruza, a román Halep illetve 
a nemrégiben berobbant Plíšková és 
Cibulková győzelme sem jelentene 
meglepetést. Babos Tímea egyéni-
ben sajnos már az első fordulóban 
elbúcsúzott, ugyanakkor párosban új 
társával, Hlaváčkovával az elmúlt heti 
madridi döntő után ismét kinézhet 
egy jó eredmény. 
Doppingvétsége után a rendezők 
szabadkártyájával visszatért az orosz 
szépség, Marija Sarapova. Indulása 
megosztja a mezőnyt, ugyanakkor 
népszerűsége töretlen, ezt bizonyítja, 
hogy a római rendezők közönség-
csalogató promóciós filmjében ő 

ütögetett a bolgár Dimitrovval a 
Colosseumban. 
A férfiaknál más a helyzet, az abszo-
lút kedvenc Roger Federer távollété-
ben az újra csúcsra járatott Djokovics, 
a svájci óra pontosságú Wawrinka 
és a hosszú sérülése után visszatérő 
del Potro állíthatja meg a szárnyaló, 
madridi győzelmével régi önmagát 
idéző Rafael Nadalt. 
Az első napon megszületett a legna-
gyobb meglepetés, máris kiesett a 
világelső, címvédő Murray. 
A szervezők az idén is kitettek magu-
kért. Az összesen tizennégy pálya né-
zőterét zsúfolásig megtöltik a nézők, 
s a három nagy stadion, a Central, a 
Grand Stand és a Pietrangeli is tele 
van. A kapukon belül folyamatosan 

óriási tömeg hömpölyög, naponta 
több mint harmincezer látogatót 
fogad a Foro Italico, ami a verseny to-
vábbi szakaszában még tovább nőhet. 
A jegyárak meglehetősen borsosak, 
ugyanakkor nyoma sincs az olaszos la-
zaságnak, minden menetrend szerint, 
percre pontosan történik. A kapukon 
belül fokozottan ügyelnek a bizton-
ságra. A tavaly bevezetett ingyenes 
Super Tennis csatorna közönségsiker 
idén is, mint ahogy letölthetők az 
applikációk okostelefonra is. Az in-
gyenes weboldalak továbbra is várják 
a látogatókat, és a szintén ingyenes 
napi két újság is segít az események 
rögzítésében. Igyekeznek a gyermeke-
ket is meghódítani: napról napra más 
sztárral ütögethetnek a fiatalok.
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A Vörösmarty Rádió műsora május 20-tól 26-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

 Németh Gábor
08:10 Szabadidő – hétvégi 

ajánlatok a könnyed és 
hasznos kikapcsolódáshoz

08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek és 

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

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

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

12:20 Ebédidő – gasztronómiai 
műsor

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

Műsorvezetők: Bokányi 
Zsolt és Heiter Dávid Tamás

17:10    Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

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

Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

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. 21.  Vasárnap 2017. 5. 22. Hétfő 2017. 5. 23. Kedd 2017. 5. 24. szerda 2017. 5. 25. CsütörtöK 2017. 5. 26. 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  Hogyan hagyjuk abba 

a rágódást? 2. rész. 

Vendég: Garai Orsolya 

10:10 Gasztrotéka – Az 

ételtársítás szabályai. 

Vendég: Antal Vali 

11:10 Leányálom: Minden a 

templomi esküvőről. 

Vendég: Tornyai Gábor

13:10 Műsorvezető: Cseke 

András. 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: Heiter 

Dávid Tamás

08:10 Portré. Vendég: 

Kádas-István Ottó

10:10 Sercegés és pattogás. 

Heiter Dávid Tamás és 

Hajnal Roland zenei műsora

11:10 Agenda – közigazgatási 

magazin

12:10 Dicsértessék a Jézus 

Krisztus – katolikus műsor

13:00 Hírek

13.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán. 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. 20. 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: 
Romhányi Anikó

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 Környezetvédelmi 

magazinműsor 
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


