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Fehérváron tutajozott az államfő
Wéhli Regős Dóra

Taktikai megbeszélés a verseny előtt

Fotó: Simon Erika

Saját készítésű tutajokkal versenyeztek a Tóparti Gimnázium
diákjai Székesfehérváron. Az
egyik hajón nem más, mint Áder
János köztársasági elnök volt a
csapatkapitány.
„Amikor fellépett a tutajunkra, rögtön
mondta, hogy beszéljük meg, ki hol
áll, és mi lesz a dolga.” – mesélte Somogyi Martin, a Tóparti Gimnázium végzős diákja, aki egy hajóban
evezett az államfővel. A fiatalok
szerint Áder János hősiesen evezte
végig a távot.
A nemrég háromszázmillió
forintos kormányzati forrásból
felújított Csónakázó-tavat teljes
egészében a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően alakították
ki. A mederkotrás valamint a partfalépítés és -megerősítés mellett a
sziget is megújult –ide költözött a
megújult Deák Dénes-kút is.

Fotó: Simon Erika

Erkölcsileg elfogadhatatlannak nevezte az
Egyesült Államok kilépését a párizsi klímaegyezményből Áder János a székesfehérvári Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola
diákjainak tartott előadásában. A köztársasági
elnök és a város polgármestere közösen avatták
fel a megújult Csónakázó-tavat, és vettek részt
a XXIII. Robinson tutajversenyen.

Fa Nándor hajózási tanácsait még az államfő is megfogadja

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A párizsi klímamegállapodást végre kell hajtani!

Kalap és mosoly – fehérvári diáklányok a Csónakázó-tavon
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A polgármester Fa Nándorral szállt vízre

A környezetvédelem a világ
egyik legnagyobb kihívása, ebből
Székesfehérvár sem maradhat
ki – hangsúlyozta a polgármester,
miután a Székesfehérvári Diákta-

nács csapatához csatlakozva maga
is lapátot ragadott. Cser Palkovics
András elmondta: nagy ipari
centrum lévén kiemelten fontosak
azok a természetvédelmi beru-

házások, melyek európai uniós,
kormányzati vagy éppen fehérvári forrásból valósulnak meg. A
jövőben kétszáz hektáron megújul
a Sóstó Természetvédelmi Terület,
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ami környezetével, élővilágával
különleges helye a városnak. Ezen
túl pedig a Modern Városok Program keretében illetve más uniós,
hazai és városi forrásból több
mint 185 hektáron valósítják meg
a Fehérvár Tüdeje programot.
A Csónakázó-tó avatása mellett
a köztársasági elnök rögtönzött
tanórát is tartott, melyet a székesfehérvári diákok mellett az ország
tíz másik középiskolájában is
nyomon követhettek a tanulók az
internetes közvetítésnek köszönhetően. Áder János előadásában
úgy fogalmazott: erkölcsileg
elfogadhatatlan az Egyesült Államok kilépése a párizsi klímaegyezményből. A köztársasági
elnök indoklása szerint ugyanis az
ipari forradalom óta az Egyesült
Államoknak a legnagyobb a történelmi felelőssége a légkörbe jutó
szén-dioxid mennyiségének növekedésében, másrészt Amerika az
egy főre eső légszennyezésben is
mindenkit messze megelőz.
„Elfogadhatatlan ez a döntés a jövő
generációival szemben. Nyugodtan
mondhatom, hogy tiszteletlenség és
felelőtlenség, hiszen ez nemcsak az
Egyesült Államokban élő fiatalabb generációkat, hanem a Föld más részein
élőket is súlyosan érinti.” – fogalmazott Áder János.
Az államfő leszögezte, hogy a párizsi megállapodást végre kell hajtani az USA nélkül is, mert nincs
más választás, és nincs másik
bolygó, ahová átköltözhetnénk.

Megújulnak
a vízivárosi járdák
Wéhli Regős Dóra
Több tízmillió forintból újulnak meg a
járdák és egyes útszakaszok a Vízivárosban.
A Gáz utca egy szakaszán már elkészültek
a szakemberek az aszfaltozással, a Rákóczi
utcában pedig már zajlik az alapozás.

A Széna tértől a Sarló utcáig
új aszfaltburkolatot kapott a
járda. Ez a nem egészen egy
kilométeres szakasz kilencmillió
forintból szépült meg. Horváth
Miklósné, a terület önkormányzati képviselője elmondta, hogy
az útszakasz már régóta nagyon
rossz állapotban volt: „Körülbelül
húsz-harminc éve nem nyúltak hozzá, itt az is eredménynek számított,
ha valaki bokaficam nélkül végig
tudott menni az utcán.”
Gyorsan és jó minőségben
végezte el a kivitelező a felújítást – tette hozzá a képviselő. A
munka nem áll meg, a keresztutcák járdáit is kicserélik. „Folyik a
munka a Rákóczi útnál, a négyemeleteseknél is, felújítják a házakat
összekötő járdát is, ami a garázssor
felől van.” – mondta Horváth
Miklósné.
Ez már valamivel többe, tizenöt
millió forintba kerül. Víziváros
egyes részein idén összesen ötvenmillió forintból újulnak meg
a járdák és az utak.
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Elkezdődik az Arany János utca felújítása

Ezen a héten elkezdődik az Arany János utca,
a Géza nagyfejedelem tér és a Szent II. János
Pál pápa tér felújítása. Kicserélik a közművezetékeket, teljesen felújítják a burkolatot, a
bazilika előtti területre pedig üvegfedés kerül
az egykori négykaréjos templom alapjai fölé. A
munkálatok idején az Arany János utcába nem
lehet majd behajtani, parkolási lehetőséget a
Petőfi utcában és a Szent István téren biztosítanak a lakóknak.

Lakossági fórum keretében ismertették az Arany János utca valamint
a Géza nagyfejedelem tér és a Szent
II. János Pál pápa tér felújításának
a menetét. A munkálatok a jövő
héten kezdődnek el.
A beruházás keretében kicserélik
a közművezetékeket: sor kerül az
1913-ban épített ivóvízvezeték és
a szennyvízcsatorna valamint a
csapadékcsatorna és a gázvezeték
cseréjére is – erre százhúsz nap áll
a kivitelező rendelkezésére. A teljes
burkolatfelújítás során vágott bazalt
kockaköveket raknak le, a szegélyeket megszüntetik, a lépcsőket
mészkőből újítják fel. A tervek szerint a Szent II. János Pál pápa téren,
a Szent István-székesegyház előtti
területen üvegfedéssel mutatják be
a négykaréjos templom alapjait.
A közműmunkákat és a régészeti
feltárásokat a jövő héten kezdik. A
burkolatépítésre és a templom alapjainak a fedésére a közbeszerzés
júniusban indul. A burkolat cseréje

Forgalmi változás
a Liget soron

Fotó: Bácskai Gergely
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Modernebb, járhatóbb kockakőre cserélik a burkolatot, és a Szent István-székesegyház előtti
területen üvegfedéssel mutatják be az egykori négykaréjos templom alapjait – tudtuk meg Égi
Tamástól, a belváros önkormányzati képviselőjétől

várhatóan szeptemberben kezdődik, a munkák befejezése a jövő év
tavaszára várható.
A munkálatok idején az Arany János utcába nem lehet majd behajta-

ni, sem ott parkolni: a felújítás ideje
alatt a Petőfi utcában és a Szent
István téren biztosítanak parkolási
lehetőséget.
Forrás: ÖKK

Olcsóbban parkolhatunk
Dávid Renáta
Módosult a parkolási rendelet június
elsejétől, az új szabályozás több területet is érint Székesfehérváron.

Két fő változást tapasztalhatnak az autósok. Egyrészt több
utcában olcsóbban parkolhatunk: 190 forint helyett csak
110 forintot kell fizetni a város
bizonyos részein óránként.
Ilyen terület például a Benyák
Bernát utca, a Virágh Benedek
utca, a Halász utca 39. előtti terület, az Ányos Pál utca és a III.
Béla király tér belső parkolója
– tudtuk meg Márkus Tibortól,

a Városgondnokság Parkolási
Csoportjának vezetőjétől.
Az újabb parkolók létesítésével
egyidejűleg a parkolási zónák
is változtak: fizetős parkoló lett
a Prohászka utca 53. mögötti
belső parkoló, kiemelt övezetté vált a Szúnyog utca és a
Rác utca, ide csak behajtási
engedéllyel lehet behajtani.
A lakossági illetve kedvezményes bérletek kiadásához a
jogosultságot igazoló okmányok bemutatása szükséges.
A részletekről személyesen a
Városgondnokságnál illetve a
varosgondnoksag.hu oldalon
lehet tájékozódni.

Majdnem ezeréves „lakóparkra” bukkantak
Szűcs-Molnár Diána

Megkezdődött a Liget sor felújítása, ezért június 12-től 16-ig megváltozott útvonalon és menetidővel járnak a helyi buszjáratok. Hétfőtől a Szedreskerti ln. decentrum
a Palotai út mellé, a Szedreskerti temető parkolójába kerül áthelyezésre. A fenti
időponttól a 10-es, 11-es, 12-es, 13-as, 14-es valamint 16-os jelzésű helyi autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekednek. Az autóbuszjáratok induló és végállomása a Hosszú temető elnevezésű megállóhely, míg a Szedreskerti ln., a Ligetsor és az
Uszoda (a Koronás Park oldalában) megállóhelyek kimaradnak. A Hosszú temető
irányába közlekedő járatok a megállóhely helyett a Gellért u. elnevezésű megállóhelyen állnak meg.
L-T.K.

Árpád-kori leleteket találtak Székesfehérváron a Budai úti szupermarket előtti
területen. Az ásatáson ötezer négyzetméteren egy település nyomait, kerámia
edénydarabokat és csontokat találtak,
valamint a korra jellemző lakóhelyeket
tártak fel. Ez azon a területen történt,
ahol egy kétszáz lakásos társasház épül
hamarosan.

A mintegy ötezer négyzetméteres területen az Árpád-korban
jellemző gödörházak vagy más
néven veremházak kerültek
elő a hozzájuk tartozó kemencékkel, de sikerült feltárni a
házakat körbevevő vizesárko-

kat és a falut körülvevő sáncot
is – mondta Reich Szabina, a
Szent István Király Múzeum
régésze. A középkorban itt
élők főként növénytermesztéssel, állattartással foglalkoztak,
és minden valószínűség szerint
az egy kilométerrel arrébb lévő
belváros lakosságát látták el
élelmiszerrel. Szegények voltak – erre a feltárt eszközökből
következtetnek a régészek.
A területen hamarosan egy
199 lakásos lakóépület nő ki
a földből, így csak az emlékezetünkben és a régészeti
leírásokban marad meg, hogy
is nézett ki az Árpád-kori
település.
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Kivirágzott a történelmi belváros

László-Takács Krisztina
A Szentlélek eljövetelét, az egyház születésnapját virágözönnel és különböző zenés, táncos
műsorokkal, gyermekelőadásokkal és családi
programokkal ünnepelte Székesfehérvár. Több
mint tízéves hagyomány, hogy a virágkötők
pünkösdkor virágba öltöztetik a belvárost.
Szemet gyönyörködtető kompozíciók díszítik
ilyenkor több középület kapuját és néhány
szobrot, emlékművet is.

Közös munka a fehérváriak
örömére
A Városház téren sokan összegyűltek, hogy részt vegyenek a négynapos Pünkösdi virágálom hivatalos

megnyitóján. A megjelenteket a
város polgármestere és a Püspöki
Iroda izgatója köszöntötte.
Cser-Palkovics András ünnepi
gondolataiban egy igazi közösségi
összefogás eredményének nevezte
a város feldíszítését. Majd azokról
a virágkötőkről beszélt, akik ezeket
a gyönyörű művészeti alkotásokat
elkészítették, mindezt azért, hogy
mosolyt csaljanak azok arcára, akik
a virágkompozíciókat megtekintik.

A teremtett világ szépsége
Ugrits Tamás pünkösdről, azaz
a Szentlélek eljöveteléről és az
egyház születésnapjáról be-

Fotó: Bácskai Gergely
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Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

Ilyen virágos olvasósarkot bármelyik kertben szívesen látnánk, de maradhatna akár a Fő utcán is

A béke és a Szentlélek szimbólumai – galambröptetéssel nyitották meg az idei Pünkösdi
virágálom rendezvényét

Fotó: Kiss László

Fotó: Bácskai Gergely

Virág ide, virág oda, azért a víz az úr!

A szív kapuján is beléphettünk

Szökőkútból betűkút

FehérVár
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közéleti hetilap
hitnek és a szeretetnek a közösségét. Ugrits Tamás szerint a
teremtett világ szépségében, így
a virágok szépségében is Isten
szépsége jelenik meg, ez tükröződik a szívünkben. S minden igazi
érték és igazi szépség fölemeli a
szívet, összeköti az embereket. A

Fotó: Kiss László

szélt köszöntőjében. Elmondta,
hogy olyan csoda ez, melyben a
Szentlélek az apostolok szívét
átformálta. Akik eddig gyengék
és gyávák voltak, azok büszkévé
és bátorrá lettek Jézus Krisztus
által. Akik eddig széthúztak,
azok igazi közösséget alkottak: a
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Fotó: Kiss László

Színek és évek találkozása

Lehet, hogy a könyvmolyok miatt nincs levendula a kompozícióban...

köszöntők és táncos produkciók
után – jelképezve a Szentlélek
eljövetelét – fehér galambok szálltak fel a magasba.

Hogy ne felejtsünk el olvasni!
Az idei rendezvény üzenete a
pünkösdi hagyományok megőrzése mellett a közelgő Ünnepi

Könyvhéttel a tudáshoz, szellemi
értékeinkhez, kultúránkhoz, a jelen
irodalmához kapcsolódott – ezt
idézték fel a virágköltemények.
A mesterek mellett a „kisinasok”
is megmutatták, mit tudnak:
2017-ben először diákcsapatok
is bemutatkoztak a Fő utcán. A
rendezvényt különféle programok
is színesítették.

Egy program a tehetségekért
Vakler Lajos
Befejeződött a Tehetség a családban programsorozat Fejér megyében.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• DARUKEZELŐ
• ÚSZÓMESTER

A Fejér megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntesház projektvezetője,
Dávid Kata köszöntőjében kiemelte,
a program második évében újabb
áttörést jelentett a jelentkezők
kiugróan magas száma, az önkormányzatok illetve a szakmai segítők
munkájának hozadéka pedig nem is
lehetett más, minthogy minden eddiginél több tehetség került látótérbe.
A projekt tapasztalatairól Lakos
Angéla tehetségfejlesztő tanár

számolt be a zárórendezvényen. A
szakember hangsúlyozta: az egész
megyét lefedő szemléletformáló
programok kiemelten segítették a
támogató családi háttér kialakulását, a tehetségek kibontakozását.
A kiemelkedő képességű gyermek
nagy öröm a szülőnek, büszkeség
az iskolának, kihívás a pedagógusnak, és komoly feladatot
jelent a családnak is. A tehetség
azonban kiteljesíthető – vallják a
projekt résztvevői. Az egyedülálló
tehetségazonosító és -támogató
programban az igényeknek megfelelően mentorok foglalkoznak a
fiatalokkal.

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Kép: Zsiday Ádám

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

A tehetséges fiatalok a színpadon is bemutatkozhattak
FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • Fax: 06-22-516-100
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Seuso nem ereszt!

Látrányi Viktória
Felbecsülhetetlen érték, számtalan rejtély, több
gyilkosság. Titkok sora veszi körül mind a mai
napig a Seuso-kincseket. Sokan úgy vélik, több
tárgy lehet még Magyarországon, többen azt is
feltételezik, hogy rejthet még kincseket a föld.
A témával foglalkozó újságírókhoz is érkeznek
jelzések. Nemrégiben Dézsy Zoltán oknyomozó riporterrel eredtünk egy ilyen bejelentés nyomába.

Szabadbattyán környezetében az
elmúlt hetekben több alkalommal
is kutatómunka zajlott. Nagy István
évekkel ezelőtt járta a vidéket, amikor
jelzett a fémkeresője. A férfit azóta
sem hagyta nyugodni ez a dolog, mert
azt sem tartotta kizártnak, hogy mindennek köze lehet a kincsekhez. Ezért
kereste meg a témával évtizedek óta
foglalkozó újságírót, Dézsy Zoltánt.

Kincs helyett a föld mélyéből egy tárcsa került elő

„Hozzám rengeteg információ jut el, és
kutya kötelességemnek éreztem, hogy
egy amatőr fémkereső információját megosszam a múzeummal. Nádorfi Gabriellával úgy értékeltük, érdemes utánanézni
a bejelentésnek. Mindig mindent meg
kell tenni, hogy nyugodt lelkiismerettel
tudjunk dolgozni és tovább működni.” –
mondta el az oknyomozó riporter.
Titkok sora veszi körül mind a
mai napig a Seuso-kincseket. A
Magyarország családi ezüstjének
becézett lelet darabjai az 1970-es
évek közepén kerültek elő. Sümegh
Józsefről Polgárdiban köztudott volt,
hogy rendkívül értékes, hatalmas
színezüst tálakat, kancsókat talált.
1980-ban a leszerelés előtt álló
kiskatona felakasztott holttestét egy
kőszárhegyi pincében találták meg.
Arról is beszélnek, hogy több tárgy
még Magyarországon lehet.
Többen érkeztünk Nagy Istvánnal
a helyszínre. Két helyen is megszólalt a speciális eszköz. „Nem tudom
meghatározni, hogy mi lehet, hiszen a
műszerem nem akkora képességű. Annyi
biztos, hogy határozottan nagy fém
tárgyat rejt a föld. Ezt bátran kimondhatjuk!” – mondta el kérdésünkre Nagy
István, aki azt is elárulta, hogy egy
méter húsz centi mélységig érzékel a
berendezés.

Fotók: Látrányi Viktória

Mi van még a földben?”

Két helyen jelzett a fémkereső eszköz, ezeket vizsgálta át Nádorfi Gabriella és csapata

A Szent István Király Múzeum régésze, Nádorfi Gabriella és csapata
ezeket a helyszíneket vizsgálta
át. Feszült várakozás előzte meg
a kutatást. Aztán kiderült: nem
kincseket jelzett az eszköz. Azonban azt fontos kiemelni, hogy az
is közelebb viszi a szakembereket
a megoldáshoz, ha egy területen
nem találnak semmit. „Ha negatív
eredményre jutunk, az is fontos adat.
Itt az is elképzelhető lett volna, hogy

nem egy kerítésdarab vagy egy tárcsa
kerül elő a földből. Minden beleférhet
ezen a területen, ezért kellett ellenőrizni!” – hangsúlyozta Nádorfi
Gabriella.
A munka tovább folyik. S minden
információ közelebb vihet minket a
több évtizedes ügy megoldásához.
Nemrégiben szerkesztőségünket
is megkereste egy tanú. Nyomába
eredtünk a rejtélynek, hamarosan
jelentkezünk a részletekkel!

Kezdődik a könyvek ünnepe
könyvet a kezükbe, és váljanak
az olvasást szerető emberré. Az
ünnepélyes megnyitó a Városház téren lesz június 9-én, pénteken 16 órától: a könyvhetet
Cser-Palkovics András polgármester nyitja meg, az esemény
díszvendégei Tari István délvidéki költő és L. Simon László
író-költő. Ekkor adják majd át a
Vajda János-díjat is.

Irodalmi estek, író-olvasó találkozók,
koncertek, színpadi programok várják a könyvünnepre városunkban is az
érdeklődőket. Túlzás nélkül állíthatjuk,
hogy minden korosztály találhat kedvére
való programot a 88. Ünnepi Könyvhét és
16. Gyermekkönyvnapok székesfehérvári
rendezvénysorozatának kínálatában.
A megnyitót június 9-én, pénteken 16
órakor tartják a Városház téren. A könyvek
ünnepe azonban már elkezdődött, hiszen
a programok már kedden elindultak, és tíz
napon át kínálnak igazán jó elfoglaltságot. Találkozhatunk Rácz Zsuzsával, Dániel
Andrással, Kertész Erzsivel és Gárdos
Péterrel is.

A szervezők a kezdetek óta arra
törekszenek, hogy a könyvírás
és -kiadás ünnepét a társművészetekkel – élőszó, zene, tánc
– színesítsék, közösségi élmén�nyé tegyék. Találkozhatunk a
szerzőkkel „ingujjban”, megismerkedhetünk a költőkkel,
írókkal személyesen.
Székesfehérvár több évtizede
résztvevője az ország egyik legjelentősebb, 1929 óta rendszeresen megszervezett kulturális
rendezvényének. A könyvfesztivál elsősorban a kortárs magyar
irodalom közreadásának ünnepe. Időpontja pedig hagyományosan június elejére esik.
A könyvhét nem titkolt célja,
hogy minél többen vegyenek

Kép:Megyeri Zoltán

Látrányi Viktória, Schéda Szilvia

Helka trilógia: A Balaton legendája újraéled címmel indult a könyvünnepi programok sora
kedden a Tolnai utcai könyvtárban. A programsorozat alkalmából Nyulász Péter író mutatkozott
be a közönségnek.

Hol lesznek a programok?
Tíz napon át zajlanak a könyvheti rendezvények a Vörösmarty Mihály Könyvtárban
és tagkönyvtáraiban, az Aranybulla Könyvtárban, a Bory-várban, a Gárdonyi Géza
Művelődési Házban, a Hetedhét Játékmúzeumban, a Királykút Emlékházban, a
Vörösmarty Teremben és egy új helyszínen, a Csongor és Tünde irodalmi kávézóban.
Péntektől benépesül a Városház tér is: az országos kiadók, a helyi könyvesboltok,
a könyvtárak és a Vörösmarty Társaság pavilonjaiban mutatják be újdonságaikat,
szerveznek író-olvasó találkozókat, dedikálásokat. Emellett megzenésített verseket
adnak elő versünnepes fiatalok, mesejátékokkal lép színre a Szabad Színház Prikulics
csoportja, de koncertekkel, bábelőadással és műsoros vetélkedővel is készülnek. Az
apróságok próbára tehetik kézügyességüket is, a hagyományos kézműves foglalkozások mellett együtt rajzolhatnak Fekete Dániellel, a Széles mosoly című képregénysorozat szerzőjével. Az idei program egyik gyermekeknek szóló érdekessége, hogy
az adventkor a város karácsonyfája körül található kisvonat pénteken délután három
órától ismét kipróbálható lesz a rendezvény ideje alatt, ezúttal a Püspöki Palota
oldalánál.

Tudta-e?
Supka Géza 1927-ben, a Magyar
Könyvkiadók és Könyvkereskedők
Országos Egyesülete éves közgyűlésén elhangzott eredeti javaslatának
szellemében a Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztők Egyesülése
idén immáron nyolcvannyolcadik
alkalommal szervezi meg az Ünnepi
Könyvhetet. A programhoz 2001 óta
(ami az olvasás éve is volt) tizenhatodik alkalommal kapcsoljuk hozzá
a Gyermekkönyvnapokat. E program
a magyar irodalom és könyvkiadás
egyedülálló rendezvénye. Idén
Budapesten és országszerte mintegy
nyolcvan településén lesznek programok, de Kolozsvárott is lesz magyar
könyvhét.
Még több információ: www.szekesfehervar.hu
Részletes program: www.fehervariprogram.hu
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Huszonöt éves a Kallós Zoltán Alapítvány
Vakler Lajos

Az alapítvány fennállásának huszonötödik évfordulóján avatták fel
Válaszúton a Kallós Zoltán Múzeumot és Népművészeti Központot.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, a kormány
szándéka, hogy az alapítvány
működését a jövőben is támogassa,
és biztosítsa a mezőségi szórványoktatáshoz szükséges anyagi
hátteret. Az alapítvány százmillió
forintot kapott tavaly, idén pedig
ötvenhat millió forinttal segítik a
szórványkollégium működését.
Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért
felelős államtitkára ünnepi be-

Fotók: Simon Erika

A magyar kormány, a Romániai Magyarok
Demokratikus Szövetsége, a Székesfehérvári
Egyházmegye, a honi néprajzkutatók, népzenészek, a népi kultúra legendái jelenlétében
ünnepélyes keretek között avatták fel Válaszúton a Kallós Zoltán Alapítvány által gondozott
múzeumot és néprajzi központot.

A mezőségi viseletek évszázadok óta a magyarság szimbólumai

val, rendszerezésével segítette a
kárpát-medencei szellemi vagyon
megismertetését.

bebizonyította, hogy az alkotó
emberek a legnehezebb időkben
is ellenállnak: „Kallós Zoltán legyőzte a történelmet a munkájával, a
kiállásával, azzal az életművel, amit
ünneplünk!”

Az eseményen bemutatták a
Kallós-archívum lemezsorozatának huszonnegyedik darabját
(Válaszúti népzene) és Csinta
Samu az alapítvány negyedszázados munkásságáról szóló kötetét.
Szép Gyula, az alapítvány egyik
alapítója és alelnöke a lemezről
elmondta: Kallós Zoltán első gyűjtőterületének darabjait mutatja
be, kisebb népzenei monográfiaként értelmezhető, melyben
archaikus, de új stílusú dalok is
megjelennek.
Az ünnepségen a néprajzi gyűjtemény atyja, Székesfehérvár tiszteletbeli polgára, az Európa Nostra
díjjal kitüntetett Kallós Zoltán,
az erdélyi folklór, a hangszeres
és énekes népszokások őrzője
megköszönte a segítséget mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy
a gyűjtemény tárgyai és az alapítvány gyermekei jó helyre kerülhettek Válaszúton. Kallós Zoltán
gondolata megfontolásra érdemes:
„Ha az édesanya szereti a gyermekét, de nem öleli, akkor a gyermek
elárvul. Mindannyian elárvulunk, ha
nem táncolunk, nem énekelünk, nem
szeretünk!”

Hoppál Péter, Kallós Zoltán, Kelemen Hunor és Potápi Árpád János avatta fel a megújult múzeumot

szédében kiemelte: a magyarság
köszönettel tartozik Kallós Zoltánnak azért a munkáért, amel�lyel megmentette az erdélyi népi
kultúra kincseit, és bemutatásá-

Kallós Zoltán élete tartalmazza
a romániai magyarság elmúlt
száz esztendejét – fogalmazott
Kelemen Hunor. Az RMDSZ
elnöke szerint a néprajzkutató

A magyar kormány segítségével épült meg a néprajzi múzeum

Kallós Zoltán kilencvenegy esztendősen is a jövőt építi
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Nyárra beújít a Mits Jazz Band

Pál Loránd

Mits Marci és bandája, azaz Potesz
Balázs, Kovács Gergő és Horváth
János nemrég ünnepelte tízéves
jubileumát. Pontosan hat éve adták
ki utolsó lemezüket, ezért úgy gondolták, itt az idő váltani: „Szeretnénk
készíteni egy új lemezt, mert úgy érzem,
teljesen máshogy játsszuk el azokat a
számokat, amiket hat éve felvettünk.
Tényleg megérett a zenekar arra, hogy
egy még komolyabb lemezt csináljunk!”
Mits Márton elmondta még, hogy bár
szeretnének koncertezni, de egyelőre
az új lemez megírásán van a hangsúly: „Az elmúlt években kevesebbet
koncerteztünk, de ha mégis fellépésre került sor, akkor olyan energiák szabadultak fel, melyek kevés zenekarban vannak
jelen. Ilyen a dzsessz ereje! Az elkövetkezendő időszak mégis inkább alkotói
fázis lesz, egy komolyabb és művészileg
sokkal kiforrottabb lemezt szeretnénk
letenni az asztalra. Majd ha kész, akkor
aztán mehet a koncertezés, nemcsak
itthon, hanem akár külföldön is!”

Kép: Zsiday Ádám

Márciusban megírtuk, hogy bizony már tízéves a
Mits Jazz Band. Azóta szinte semmit nem hallani
róluk, ezért azt gondoltam, kicsit utánajárok a
dolgoknak. Sikerült is elkapnom Mits Marcit, akivel a nem túl távoli jövőről beszélgettünk. Mint
megtudtam, a Mits Jazz Band lendülete nyáron
sem hagy alább: egy új lemez van készülőben.

Mits Marcit – ha éppen nem áll színpadon – a Vörösmarty Rádióban is hallhatjuk

Változások a fűtés igénylésének menetében
Schéda Szilvia

Már júliustól várhatók a társasházaknál az éves fűtési elszámoló számlák. A szolgáltató cégek
megkezdték a költségmegosztók
leolvasását, de a tapasztalatok
szerint a legtöbben augusztusszeptemberben kapják meg a
befizetésekről vagy a visszajáró
összegekről szóló leveleket –
mondta Vajda Ádám, a Széphő
Zrt. jogi és üzemeltetési igazgatója, aki egy a lakosságot érintő
fejlesztésről is beszámolt: „A
fűtési megbízottak vagy a közös
képviselők egy online űrlap kitöltésével ezentúl sokkal gyorsabb
eljárással tudják majd igényelni a
szolgáltatást. Várhatóan október
15-re, a fűtési idény indulására
elkészülünk ezzel a fejlesztéssel, és
átadjuk a szükséges információkat
a fűtési megbízottaknak. Ezzel egy

Fotó: Kiss László

Ősszel változások lesznek a fűtésigénylés
rendjében. Jó hír, hogy online is megrendelhető lesz a fűtés indítása, de a többségi
tulajdonosok által igényelt szolgáltatásban
is új rendszeren dolgoznak a szakemberek.

A fűtés igénylése ősztől már elektronikus úton történik

új, kényelmi szolgáltatást tudunk
bevezetni.”
Egy másik újítás is várható a
fűtés igénylésével kapcsolat-

ban: a többségi tulajdonosok
által megszavazott fűtésindítás
illetve a pótfűtés kérvényezése ma már nem működik,

ezért új rendszer bevezetését
kezdeményezik – mondta
Hegedűs Sándor, a Széphő Zrt.
társasházkezelési osztályvezetője: „Tudomásul kell venni, hogy
eltérő igényeik vannak az időseknek és a kisgyermekes családoknak, akik esetleg igénylik a fűtést,
de vannak, akik napközben nem
tartózkodnak otthon, ezért nem
kérik a szolgáltatást. Azért, hogy
mindenki igényének meg tudjunk
felelni, egy egészen más rendszer
kialakítására van szükség. A következő időszakban több alternatívát fogunk ennek megoldására
felajánlani.”
Hegedűs Sándor arra is felhívta
a figyelmet, hogy a fűtés leállása
után tervezett radiátorcseréknél
érdemes a szolgáltatóval egyeztetni annak érdekében, hogy
megfelelő nagyságú fűtőtest
kerüljön a leszerelt helyére.
Az esetleges visszaéléseket a
jövőben szigorúbban ellenőrzik
majd.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.
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Gondolatbeli akadálymentesítés

Előző lapszámunkban már olvashattak arról,
hogy szombaton Szárazréten, a Vörösmarty
Mihály Általános Iskola Farkasvermi úti
Tagiskolájában egészségnapra várják az
érdeklődőket. A programok reggel 9 órától 13
óráig tartanak. Újdonság, hogy az Alternatíva
Mozgássérült-egyesülettel közösen szervezik
a napot, hiszen az új közösségi ház és iskola
teljesen akadálymentes.

„Minden programunk egyik célja az
integráció, amit ez a közös rendezvény szépen példáz.” – mondta
Tarsoly Márta, az Alternatíva
Közhasznú Mozgássérült-egyesület
alelnöke. – „Ez az egyesület negyedik egészségnapja, és az első közös
rendezvényünk egy városrésszel.
Ezzel a tagok sokkal több szűrővizsgálaton tudnak részt venni, és mi is
hozzá tudunk járulni a programokhoz,
melyek mindenki számára nyitottak.
Az a célunk, hogy a mindennapi
élethez adjunk egy kis pluszt, amitől a
résztvevők kedvet kapnak, elgondolkodnak. Mindannyiunk számára az
egyik legfontosabb dolog az egészség,
hiszen anélkül az élet más területein
nehezen boldogulunk. De ez fordítva
is igaz, hiszen ha akadályokba ütközünk, az az egészségünket is megviselheti. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy
rendezvényeinken ne csak a fizikai,

testi egészséggel foglalkozzunk, hanem
a szellemi oldalról is megközelítsük a
dolgokat. Ezt a gondolatbeli akadálymentesítésnek szoktuk nevezni, amin
nem a mozgássérültekkel kapcsolatos
akadálymentesítést értjük.” – tette
hozzá az alelnök, aki úgy fogalmazott: ha gondolatainkban
felszámoljuk, tetten érjük az
akadályokat, akkor az életünk is
felszabadul ezektől a korlátoktól.
Ennek jegyében délelőtt fél tíztől a
rendezvényen Gondolataink ereje,
hatása életünkre címmel tart interaktív csoportfoglalkozást Séllei
Györgyi NPL-szakember.
Az egyesület a másik kiemelt
témának az idei évben a környezetvédelmet választotta. „Az is alapfeltétel a harmóniához, hogy mennyire
tudunk környezetünkre vigyázni.
Fontosnak tartjuk a fenntarthatóságot.
Így a másik téma, amivel szombatra
készültünk, egy ezzel kapcsolatos
előadás lesz, amit 11 órától Weisz
Hajnalka tart a Gaja Környezetvédő Egyesület részéről. A környezeti
tanácsadó az ökoéletmódról és a fenntarthatóságról beszél. Olyan dolgokról
hallhatunk majd itt, amiket a mindennapi életünkbe is be tudunk építeni.”
– fogalmazott Tarsoly Márta.
S hogy miért fontos az, hogy a
rendezvény az integráció jegyében
valósul meg? Mert akárhol, ahol a

Ne hagyja, hogy kétségei
megfosszák a hallás örömétől!
ÉN MÁR MEGTETTEM AZ ELSŐ LÉPÉST!
A fájdalommentes hallásvizsgálat
után 2 hétig ingyen hordtam a
szinte láthatatlan hallókészüléket.
Azóta a zajos utcán is jól
hallom, ahogy az unokám az
óvodáról mesél.
És a tévézés is újra közös, másokat
nem zavaró élmény, mert a hangok
tisztán, a fülemben szólnak.

Jöjjön el ingyenes hallásvizsgálatra
2017. július 14-ig. Most ajándék
mini ventilátorral várjuk.
BELVÁROSI HALLÁSVIZSGÁLÓ

SZAKORVOSI HÁTTÉR:

Bejelentkezés: 06-22/500-053
06-30/557-1731 hétköznap: 8.00–16.00

Dr. Osváth Györgyi
fül-orr-gége főorvos
Dr. Vincz István
fül-orr-gége adjunktus,
audiológus szakorvos

8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.

* Ajándékban az ingyenes hallásvizsgálaton résztvevők részesülnek a
készlet erejéig, a hirdetés felmutatásával, maximum 2017. július 14-ig.

www.victofon.hu

sérült emberek megjelennek, ott
vannak és életszerűen mozognak,
az maga az érzékenyítés. Ilyenkor látja az ember, hogy miért is
szükséges a rámpa vagy a mozgássérült-parkoló, azt hogyan használják az érintettek, vagy hogy éppen
miért van szükség akadálymentes
mellékhelyiségekre.

A városrészi egészségnapon
lesznek vizsgálatok is. Így például EKG, kardiológiai vizsgálat,
bőrgyógyászati szűrővizsgálat,
dietetikai tanácsadás, csontsűrűségmérés, boka–kar-index
meghatározása. A program
ingyenes, minden érdeklődőt
várnak!

Egészségnap Börgöndpusztán
Folytatódnak a városrészi egészségnapok
a Humán Szolgáltató Intézet és az önkormányzat szervezésében. Június 17-én első
alkalommal ad majd otthont a Börgöndpusztai
Horgász- és Szabadidőpark ilyen eseménynek. Nemcsak az itt élőket, de minden
fehérvárit várnak a szűrővizsgálatokra és egy
kellemes börgöndi sétára.

„A Humán Szolgáltató Intézet
munkatársai állapotfelmérést és
különböző szűréseket végeznek jövő
szombaton. Ezen kívül kardiológiai
vizsgálat, EKG, bőrgyógyászati
szűrés és csontsűrűségmérés is lesz.”
– tájékoztatta lapunkat Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok.
„Kilenc és tizenhárom óra között várjuk az érdeklődőket az egészségnapra.
Elsősorban a Börgöndpusztaiakat
várjuk a rendezvényre, de azoknak is

ajánlom a programot, akik még nem
ismerik Börgöndpusztát: látogassanak
el ide, csodálják meg a természet adta
szépségeket, az állatsimogatót és a
megújuló horgásztavakat.” – mondta
el a városrész önkormányzati képviselője, Dienesné Fluck Györgyi.
Azt is kiemelte, hogy Börgöndön
első alkalommal, de a 14. számú
választókörzetben immár második
helyszínen szerveznek egészségnapot. A helyszínválasztás sem
véletlen, hiszen a Börgöndpusztai Horgász- és Szabadidőpark
az elmúlt időszakban komoly
fejlődésen ment keresztül, számos
felújítás kezdődött a területen,
amely színfoltja lehet a közösségi
rendezvényeknek.
A szűrővizsgálatokon és méréseken bejelentkezés nélkül vehetnek
részt az érdeklődők.

Együtt az esélyegyenlőségért
Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra
A fogyatékkal élők mindennapjaiba tekinthetnek
be az érdeklődők a fehérvári Esélynapon. Második
alkalommal kerül megrendezésre az esélyteremtéssel foglalkozó civilszervezetek munkáját bemutató program, melynek jövő szerdán a Városház tér
ad otthont. Az egész napos rendezvényen tizenöt
szervezet mutatkozik be. A programok között zenés,
táncos produkciók, terápiás bemutatók és integrált
kézműves foglalkozások is szerepelnek.

Június 14-én tíz órától egészen tizenhét óráig várják az érdeklődőket az
Esélynapra. A programot önkéntesek
bevonásával, együttműködésével
szervezik meg.
„A folyamatos programok között interaktív játékokat lehet kipróbálni. Lesznek
látássérültekkel, mozgássérültekkel,
hallássérültekkel kapcsolatos interaktív
játékok. Közös éneklés a Szent Kristóf
Iskolaházzal, flashmob a Frim Jakab
Képességfejlesztő Szakosított Otthonnal,
beszélgetés Lengyel Zsófia parasportolóval, de látássérült fellépők is érkeznek
a térre. A program zárása egy dalnak a
közös jelelése lesz. Lehet menni sátorról
sátorra, állomásról állomásra, mindent
ki lehet kipróbálni!” – mondta el Braun
Katalin, a Fejér Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntesház munkatársa, a rendezvény koordinátora.
A június 14-i program szervezője
a két éve alakult Esélykör hálózat,
melynek célja a fogyatékosok ügyével
foglalkozó civilszervezetek munkájának összehangolása, figyelemfelkeltő programok, kampányok
szervezése. „Egy fontos célkitűzés van,
a foglalkoztatás elősegítése a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal

Fotó: Horváth Renáta archív

Látrányi Viktória
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Érzékenyítő foglalkozások, bemutatók várják
a második Esélynapon a látogatókat

élő emberek körében. Ezért szeretnénk
például a munkáltatókat is bevonni, és
más civilszervezeteket segítő intézményeket.” – hangsúlyozta Farnady Judit, a
Civilcentrum Közhasznú Alapítvány
ügyvezetője. Elmondta, hogy Székesfehérvár önkormányzatától szakmai
segítséget, elvi és anyagi támogatást is
kap a másfél éve létrejött szervezet.
Az esélyegyenlőség megteremtésének
jegyében indult el a SZÉP is, vagyis a
Székesfehérvári Érzékenyítő Program.
„Kifejezetten azzal a céllal jött létre, hogy
az iskolában a gyerekeinknél kezdje el ezt
az érzékenyítést. Nagyon szép példa erre
a Bregyó közi nyári tábor is, ahová már
évek óta jönnek a szervezetek, a gyerekek
a kerekesszéket is kipróbálhatják.” –
emelte ki Brájer Éva alpolgármester.
Molnár Tamás ifjúsági és civiltanácsnok arról is szólt, hogy a tavalyi
Esélynap megmutatta, mennyire fontos, hogy a város lakói megismerjék
azokat a szervezeteket, akik az esélyteremtéssel foglalkoznak, és lássák,
milyen munkát végeznek.
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Különbözünk, Istenben mégis egyek vagyunk
László-Takács Krisztina

Több mint ezer ember találkozott egymással
a pünkösdkor megrendezett Egyházmegyei
napon, hogy megünnepelje azt a közösséget,
amit két évezrede Krisztus alapított, és amit
ma is egyház néven ismerünk. Az egyház
ugyanis mi vagyunk: papok, szerzetesek,
lelkipásztori munkatársak, anyák, apák,
gyerekek. Ez a sokféle rendű, rangú, életkorú
ember, akik a hitben, egymás elfogadásában
a szeretet erejével kapcsolódnak össze. A
Bregyó közi találkozó a sokszínűségétől volt
igazán emlékezetes.

Ha nem lettek volna családi
programok, csupán egy szentmise, önmagában az is sokatmondó
lett volna, hiszen a sportközpontban felállított sátor alatt és körül
összegyűlt emberek igazi örömün-

hetünk, mert a lelkünk mélyén ott
működik Isten szent lelke: „Isten
szól hozzánk, velünk van a Szentlélek
által. A feltámadt Jézus is sokszor
a legváratlanabb pillanatokban
jelent meg az apostoloknak, mindig
meglepetést okozva, hogy ezzel is
megtanítsa: velünk van.” A püspök
hangsúlyozta, hogy a Szentlelket
nem azért kapjuk, hogy a magunk életét fényezgessük vele, bár
benne van az az ajándék is, hogy
jobb emberré lehessünk általa. A
legfontosabb azonban az, hogy ha
a Szentlélek meglátogat, feladatot
ad.
A püspök arról a kitartásról, állhatatosságról, belső erőről is beszélt,
amely a ma üldöztetést elszenvedő
keresztényekre is jellemző. Az ő
példájuk legyen a mi erőnk, amely

A piros a Szentlélek színe

kel, barátokkal találkozhatott,
megismerhette az egyházmegye
területén működő, nehéz sorsú
embereket befogadó intézményeket és az általuk készített vásári
portékákat is. Az egyházmegyei
nap szentségimádással ért véget:
lehetőség volt az elcsendesedésre
és az ünnep méltó lezárására.

Fotók: Kiss László

bak, míg a kicsik a kézzel hajható
kosárhintában pöröghettek. A
legnépszerűbb idén is a fagyijegy
volt, amit minden gyerek megkapott a bejáratnál a püspökség
családi kártyajátékával együtt. Az
sem unatkozott, aki már kiállta
a sort a fagylaltosnál, hiszen
amellett, hogy kedves ismerősök-

„Lángolj és világíts!”

nepet ültek. Látható, hallható,
tapintható volt ez bárki számára.
A hívek nagyszámú serege mellett
az egyházmegye papsága is jelen
volt a pünkösdi ünnepen, s ha bárki egy jó beszélgetésre, szentgyónásra, érdekes előadásra vágyott,
mindre volt lehetősége.
Spányi Antal megyés püspök
szentbeszédében arról a jelenlétről beszélt, amelyet ma is megél-

megerősíti hitünket és összetartozásunkat – mondta.
A szabadtéri szentmisét követően
levegővel telt meg az ugrálóvár,
megnyitotta kapuit a trambulin, és
az erre az alkalomra kiköltöztetett
lovakra is felpattanhattak a bátrabbak. Az egyházmegyei óvodák
kézműves sátraiban csodás forgókat és különféle ragasztott-festett
díszeket készíthettek a nagyob-

Bárki meghallgatásra találhatott

Nagy Zoltán Péter
Miben áll a kereszténység ereje? címmel
tartottak fórumot június másodikán a Vörösmarty
Színházban. Egy katolikus, egy evangélikus és egy
református teológus beszélgetett a kereszténység
huszonegyedik századi feladatairól.

A hallgatóság, de az előadók sem
készültek teológiai vitára, hiszen
Európa megbomlott keresztény
harmóniája ma sokkal inkább az
egység megteremtését követeli. „A
kereszténység megosztottsága a tizenhatodik században keletkezett protestáns–
katolikus ellentétekkel mindenképpen
botránynak és gyöngeségnek tűnik,
de a jelenkornak az a feladata, hogy a
párbeszéd módszerét gyakorolva újra

egymás felé forduljunk, és megvalósítsuk
az egyház látható egységét!” – mondta
Nagypál Szabolcs katolikus teológus
a fórum előtt.
Erre az egységre talán még nagyobb
szükség van akkor, amikor már nem
egyszerűen az ajtónkon kopogtat,
hanem a szobánk közepén áll egy
másik hitvilág. „A muszlim világ állandó kihívója volt a kereszténységnek a
középkortól kezdve, s nekünk is meg kell
tanulnunk az udvariasságtól, a körmönfont fogalmazástól mentes hitünket megvallani.” – sürgette keresztény hitünk
megerősítése érdekében Kodácsy
Tamás református teológus.
Éppen a körmönfont fogalmazásoktól szeretett volna megszabadulni Lu-

Fotó: Kiss László

A reformáció ünnepével magunkra találunk?

Bencze András evangélikus püspökhelyettes moderálta a teológusok fórumát, melyet a Vörösmarty Színház kávézójában rendeztek

ther ötszáz évvel ezelőtt, de vajon fél
évezreddel később lehet-e ünneppel
készülni? A kérdésre Béres Tamás
evangélikus teológus adta meg a
választ: „Mondhatnám, hogy ötszáz éve

készülök rá, de ez legfeljebb szimbolikusan igaz. Az biztos, nagy változás
zajlik 2017-ben az ország, a magyarság
életében. Egy kicsit mintha magunkra
találtunk volna a reformáció ünnepével!”

FehérVár
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Évadzáró a közönséggel

Kitáncolták a májusfát

Fotó: Lugosi Balázs

Látrányi Viktória, Novák Rita

Régi, szép hagyományt elevenített fel a Fehérvári Polgárok Egyesülete, amikor április 30-án a
Vasvári Pál Általános Iskola előtt májusfát állítottak. A György Oszkár téren a fehérvári tűzoltók
segítségével felállított 16 méteres nyárfától kedden délelőtt táncmulatsággal köszöntek el a
vasváris diákok.
L.B.

A nagy háború hősei

Rendhagyó évadzáróra várt mindenkit múlt
pénteken a Vörösmarty Színház. A nyilvános
évadzárón átadták a Vörösmarty-gyűrűt, Az
évad színésze és Az évad dolgozója díjakat.
Majd interaktív, ingyenes, meglepetésekkel
teli programokkal készült a teátrum. A látogatók kedvenc színészüktől vásárolhattak dedikált
bérletet, volt zenés műsor, tánc, improvizációs
játék, activity vagy éppen szelfizés a színház
művészeivel.

„Ez egy rendkívüli évadzáró, mert lezár
egy ötéves periódust, és egyben meg
is kezd egy újabb ötéves ciklust, így
ezúttal nemcsak vissza, hanem előre
is tekintünk.” – fogalmazott Szikora
János. Az igazgató számvetésében
azt is kiemelte, hogy a vezetőség
igyekezett a jó gazda gondosságával
eljárni az elmúlt öt évben, és ezt a
jövőben is szeretnék folytatni.
A direktor a társulat erejét a
sokszínű, sokféle tehetségű szí-

nésznőkben-színészekben látja:
„A sors különös kegye folytán olyan
fantasztikus mennyiségű tehetség jött
össze Székesfehérváron, ami akár
három-négy színháznak is bőven
elegendő volna!”
Több mint 82 ezren látták a székesfehérvári Vörösmarty Színház idei
előadásait – kilencvenhét százalék
feletti látogatottsággal büszkélkedhet a teátrum.
Az évadzáró végén elismeréseket
adtak át. A színház művészeti
vezetése minden évben megszavazza Az évad színészét. Az
elismerés ezúttal Derzsi Jánost
illeti. A színművészek és táncművészek titkos szavazata alapján
idén Tóth Ildikó és Kádas József
vehette át a Vörösmarty-gyűrűt.
Szintén a társulat szavazata alapján ítélik oda Az évad nem művész állományú dolgozója díjat,
amit idén Rácz Mária igazgatói
titkár vehetett át.

Fotó: Simon Erika

Készülnek az óriások

Kép: Körtvélyes Tivadar

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a Városi Levéltár idei harmadik kültéri tablókiállítását a Városház téren, mely az I. világháború hőseiről emlékezik meg. A tárlat itt július 17-ig
tekinthető meg, ezt követően a 17-es Honvéd Gyalogezred emléknapján átszállítják a tablókat
a Zichy ligetbe, ahol augusztus 31-ig lesz látható a szabadtéri kiállítás.
Sz.M.B.

JÚNIUS 6–15.
KÖNYVBEMUTATÓK, ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓK, DEDIKÁLÁSOK
tíz napon át a város könyvtáraiban, könyves helyein
Vendégeink többek között: Dániel András, Kertész Erzsi, Gárdos Péter, Rácz Zsuzsa

IRODALMI ESTEK
Bálint András és Mészáros Máté színművészekkel a könyvtárakban

15.30
16.00

Elismerés a város pedagógusainak

A VÁROSHÁZ TÉRI SZÍNPAD PROGRAMJAIBÓL
JÚNIUS 9., PÉNTEK

A három tündér; A süket király – a Szabad Színház Prikulics
csoportjának előadásai
Vers mindenkinek – megzenésített versek versünnepes fiatalokkal
Közreműködik: Bakó Fanni, Ferenczy-Nagy Boglárka, Jenei Márton,
Kertész Ádám, Varga Eszter és Váradi Imre
Megnyitó és a Vajda János-díj átadója
Díszvendégek: Tari István külhoni költő, L. Simon László író-költő

10.00–11.00
11.30–12.30
15.30–16.30
17.15–18.15

JÚNIUS 10., SZOMBAT

Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk – a Lóca Együttes
gyerekkoncertje
Maszk Bábszínház bábelőadása és műsoros vetélkedő
Recycle – a Cimbaliband koncertje
Kuruttyoló Békakirály – a Veronaki Trió gyerekkoncertje

MINDKÉT NAP A VÁROSHÁZ TÉREN:
kézműves foglalkozások, vásár, vinotéka, kisvonat

A részletes programot keressék könyvheti kiadványunkban, valamint az alábbi elérhetőségeken:

www.szekesfehervar.hu • facebook.com/fehervariprogram

Fotó: Simon Erika

15.00

Már javában zajlik a készülődés az idei Koronázási Ünnepi Játékokra. Kedden negyven
fiatal részvételével indult el a Fehérvári Programszervező Kft. óriásbábkészítő tábora. A
fiatalok III. Béla és felesége, Antiókhiai Anna alakját készítik el Majoros Gyula vezényletével. A táborban eközben megismerkednek a kor történelmi hátterével is. A már hagyományosnak mondható táborba a Tóvárosi, a Széna téri, a Zentai úti és a Munkácsy Mihály
Általános Iskolából érkeztek diákok.
L. V.

Kálmán Katalin tanárnőnek és Kiss Antal István műszaki szakoktatónak adta át a város
polgármestere a Székesfehérvár Oktatásáért díjat a szerda délután megtartott pedagógusnapi
ünnepségen. A rendezvény keretében Bartyik Mihályné, az Arany János Iskola volt igazgatója
posztumusz Székesfehérvár Oktatásáért díjban részesült, amit férje vett át. Az önkormányzat
az eseményen három nyugdíjba vonuló pedagógusnak Polgármesteri Elismerő Emlékérmet
adományozott.
Forrás: ÖKK
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Álláspiac

Diákmunka A-tól Z-ig

László-Takács Krisztina
Nem mindegy, mikor, nem mindegy hol, és
az sem mindegy, mit vállal egy diák, amikor
a nyári szezonban kilép a munkaerőpiacra.
Érdemes odafigyelni a szabályokra, hiszen ezek
a tizenéves munkavállalókat védik.

Nyári munkát tizenhat éves kortól
lehet vállalni, a tizennyolc év alatti
diákoknak azonban szülői hozzájárulást is be kell mutatniuk – olvasha-

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

tó a Nemzetgazdasági Minisztérium
honlapján a nyári diákmunka vállalásáról közzétett tájékoztatóban.
A legfontosabb tudnivalók között
említik azt, hogy a munkaszerződésnek tartalmaznia kell a munkavállaló alapbérét, munkakörét, a
munkaviszony időtartamát. Emellett a szerződésnek magában kell
foglalnia a munkaviszony jellegét,
vagyis hogy teljes munkaidős vagy
részmunkaidős a foglalkoztatás,

Targoncavezető

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
(vízvezeték szerelő, csőhálózat szerelő, géplakatos)
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

A Harman Becker Kft. keres
ÖSSZESZERELŐ OPERÁTORT
–
–
–
–
–

A diákok legnagyobb része
iskolaszövetkezeteken keresztül
dolgozik, ekkor úgynevezett tagsági
közreműködésről szóló megállapodást kell aláírniuk, míg az iskolák

VT Metal Kft.

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése,
üzem és raktár közötti anyagmozgatás
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség,
• Érvényes OKJ-s végzettség • Min. 2 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről

Amit kínálunk:
biztos jövedelem,
stabil háttér,
ingyenes buszjárat,
cafeteria,
fejlődési lehetőség.

Hogyan érdemes munkát vállalni?

által szervezett gyakorlatokon tanulói, hallgatói munkaszerződést, a
szülők munkahelyén pedig rendes
munkaszerződést kell kötniük.
Az iskolaszövetkezeteken keresztül történő munkavégzés előnye,
hogy a munkabérből nem vonják
le a tizennyolc százalékot kitevő
járulékokat, a munkaszerződéssel
végzett munkánál pedig az így eltöltött időt figyelembe veszik majd
a nyugdíj meghatározásánál.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván vízkezelő

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

illetve a munkavégzés helyét is. Fontos, hogy a munkaviszony létrejöttét
a munkáltatónak be kell jelentenie a
Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz.

2017. június 8.

Elvárások:
– rugalmasság, több
műszakos műszakrend
vállalása.

FORGÁCSOLÓ KARBANTARTÓT
Feladatok:
– forgácsolási feladatok elvégzése kapott rajz
alapján,
– eszközök/berendezések mechanikus felújítása,
– hegesztési feladatok elvégzése.

–
–
–
–

Amit kínálunk:
biztos jövedelem,
ingyenes buszjárat,
cafeteria,
stabil háttér.

Elvárások:
– középfokú műszaki végzettség, szerszámkészítő,
gépésztechnikus végzettség előny,
– önállóság a hagyományos eszterga és marógépek kezelésében.

Jelentkezéseket az alábbi email címre várjuk: reka.bodo@harman.com

Székesfehérvárra
élelmiszeriparba keresünk
könnyű fizikai munkára

GÉPKISZOLGÁLÓKAT!

Feladatkörök:
csomagolás, válogatás, gépkezelés.
Jelentkezz nálunk!

Adecco Székesfehérvár
Tel.: 22/510-230
szekesfehervar@adecco.com

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Betanított gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladat:
• NC marógépek kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• min. 8 ált. végzettség
• fémmegmunkálás területén szerzett gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Teljesítmény alapú mozgóbér
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Humánpolitika,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

A Lindström Kft. székesfehérvári üzeme felvételt hirdet 2 fő
mosodai textil- megmunkáló
pozíció betöltésére.

Varrással szerzett tapasztalat vagy
mosodai munkakörben végzett
munka -előnyben
Munkarend: három műszakos.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezés: önéletrajzát írásban
kérjük a Lindsröm Kft. címére:
8000 Székesfehérvár
Gellért újsor 12.
Simonné Szász Erika részére

VT Metal Kft.

Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok:
• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Egészségügyi alkalmasság • 3 műszak vállalása
Előny:
• Vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag
(gépkezelői pótlék, évvégi juttatás, iskolakezdési támogatás)
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó
• Stabil munkahely a legnagyobb hazai tulajdonban lévő
ipari vállalatcsoportnál
• Hosszú távú munkalehetőség, határozatlan idejű szerződés
• Aktív közösségi élet • Családias, jó munkahelyi légkör
• Rekreáció és egészségmegőrzés • Ingyenes helyi bérlet
• Ingyenes szerződéses járat számos településről
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Az önéletrajzokat a VT Metal Kft, Király Imre ügyvezető,
8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy
a kiraly.imre@metal.videoton.hu címre várjuk.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
JELENTKEZZ MOST!
Székesfehérváron a KÖFÉM és a
VIDEOTON területén

Kiszállítói és Raktáros állás

Gépkezelő,
Összeszerelő
Gépi és kézi beültető
Amit kínálunk:
• határozatlan idejű munkaszerződések

• megemelt alapbérek + bónuszok
• magas béren kívüli juttatási csomagok
• ingyenes vállalati buszjáratok több
irányból

Telefon, sms, viber
elérhetőség:
06 20 915 5994
Facebook.com/pannonjob

Székesfehérvári munkavégzésre keresünk
sofőr illetve raktáros kollégákat hosszú távra,
B kategóriás jogosítvánnyal.
További információ:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár,
Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

FehérVár
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közéleti hetilap

A Nemzetgazdasági Minisztérium idén is meghirdeti a Nyári
diákmunkaprogramot 2,3 milliárd
forintos támogatási összeggel,
melyben a tizenhat és huszonöt év
közötti diákok a területi, települési
önkormányzatoknál vagy önkormányzati fenntartású intézményeknél kaphatnak munkalehetőséget.
A minisztérium tájékoztatása szerint a programban azok a nappali
tagozatos diákok vehetnek részt,
akik a program indulásakor (július
1-jén) már betöltötték a tizenha-

todik életévüket, befejezésekor
(augusztus 31-én) pedig még nem
múltak el huszonöt évesek. Az
idén rendelkezésre álló összegből
nagyjából huszonöt-harminc ezer
diáknak tudnak munkát biztosítani a nyári időszakban. A program
emellett lehetőséget kínál a diákok
kötelező szakmai gyakorlatának
teljesítéséhez is.

Kevesebb diákmunkás, több
lehetőség
A nyári diákmunka területén
munkaerőhiány tapasztalható,
mivel egyre több állásra keresnek
Fotó: adecco.hu

Diákmunka havi százhúszezerért?
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Az Alföldi Tej Kft. állást hirdet

Betanított munkás és Gépkezelő
munkakörbe

Feladatok:
• A gépről kiérkező termékek mozgatása, címkézés
• Élelmiszeripari termelő gépek, berendezések kezelése
Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Terhelhetőség
• Több műszakos, 12 órás munkarend vállalása
Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre:
csepecz_kitti@alfolditej.hu vagy orsosne@alfolditej.hu
Levelezési cím: Alföldi Tej Kft.,
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 127.

A diákok körében az egyik legnépszerűbb az irodai munka

idénymunkást, a tanuló viszont
egyre kevesebb. Tíz évvel ezelőtt

Székesfehérvári, elsősorban
gazdasági-civiljogi
irányultságú ügyvédi iroda
keres ügyvédjelöltet.
Az önéletrajzokat kérjük megküldeni a

jeloltnekjelentkezes@gmail.com
címre.

Ahol víz,
ott a Grundfos

Kóstolj bele az édes életbe!
Dolgozz velünk!

Fejlett szivattyúmegoldások
a jövő technológiájával
és a TE szaktudásoddal

Az alábbi pozíciókra várjuk a jelentkezéseket
székesfehérvári üzemünkbe:

KARBANTARTÓ,
GÉPKEZELŐ

munkatársakat keresünk.
Amit kínálunk:
• kiemelt bérezés és műszakpótlék,
• cafeteria: bruttó 300 000 Ft/év,
• jelenlétösztönző, teljesítményösztönző,
• KAIZEN rendszer jutalmazással,
• dolgozói ajánlási program,
• 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.

még 470 ezer hallgató járt az
egyetemekre, főiskolákra, jelenleg
már csak 290 ezren, miközben
a munkaadók egyre több helyen
alkalmaznának diákot – mutatott
rá Simon Balázs, a Magyarországi Diákvállalkozások Országos
Érdekképviseleti Szövetsége
(DiákÉSZ) főtitkára az M1 hétfői
műsorában. Ez lehet jó hír a diákoknak, hiszen nagyobb kínálatból választhatnak.
Forrás: mti

Jelentkezz hozzánk

CNC-GÉPKEZELŐ MUNKAKÖRBE
(Székesfehérvár)

Feladatok:
• megmunkálógép kezelése (átállás, nullpontfelvétel, korrekciózás, szerszámcsere, szerszámbemérés),
• első darab mérésének elvégzése,
• megadott gyakoriságú sorozat közbeni mérések elvégzése,
• döntés egy munkadarab megfelelőségéről, vagy nem megfelelőségéről,
• munkahelyének, környezetének és a megmunkálógép belsejének tisztántartása,
• napi TPM feladatok elvégzése.
Elvárások:
• forgácsoló, esztergályos vagy CNC gépkezelői végzettség,
• megmunkálógépen szerzett tapasztalat,
• pontos, precíz munkavégzés,
• forgó műszak vállalása.
Amit ajánlunk:
• versenyképes fizetés, éves bruttó 420 000 Ft cafeteria,
• dinamikusan fejlődő vállalat, stabil háttér,
• szakmai fejlődési lehetőség (kompetencia vizsga és pótlék),
• sportolási lehetőség (konditerem, squash pálya).
Várjuk önéletrajzodat a hr-szekesfehervar@grundfos.com e-mail címre
vagy a Grundfos recepciójára 8:00-16:00 között.
Címünk: Székesfehérvár, Holland fasor 15.
be
think
innovate

FehérVár
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Vannak még helyek a nyári táborokban
Halmos B. Ágnes

Ha csak az utolsó pillanatban áll össze a család
nyári programja, akkor sem kell kétségbeesni,
lesz olyan tábor Fehérváron, ahová vihetjük
majd a gyerkőcöt. Helyben vagy majdnem
helyben négy tábor lesz, s ezek mindegyikében
napi háromszori étkezést is biztosítanak.

Velencén júliusban négy vasárnap
estétől péntek délutánig tartó tematikus turnus lesz: a dél-amerikai
indiánok titkai, az észak-amerikai

indián törzsek kultúrája, a moldvai
csángó gyerekek élete, élet az ókori
Rómában. Az iskolai jelentkezés
már lezárult, de a tabor@varosgondnoksag.hu címre írhatunk,
illetve 70 6699 169-es számon is
kérhetünk információt.
Ugyancsak ezeken az elérhetőségeken lehet a Bregyó közi táborokba
jelentkezni. Ahogy Habi Sándor
táborszervezőtől megtudtuk, a
napközis táborban nincs létszámkorlát, és a helyszínen személyesen is

lehet jelentkezni. Annyi a megkötés,
hogy ha a gyerkőc hétfőtől menne
táborba, legkésőbb pénteken délelőtt be kell fizetni vagy el kell utalni
a részvételi díjat. Ez a tábor július
3-tól augusztus 11-ig hétköznapokon
várja az általános iskolás gyerekeket.
A Koronás park nyári táborában a
turnusokat minimum tíz fővel indítják, és négyet már biztosan megtartanak – tudtuk meg Orbán Klaudia
szolgáltatási koordinátortól. Az alsó

•
•
•
•

tagozatosokat várják a lovagkorba:
lesz kardforgatás, óriás társasjáték,
csónakázás, kézműves foglalkozások,
kirándulás. Információkért érdemes
a 22 202 252-es számot hívni vagy
írni az info@koronaspark.hu címre.
Évek óta egész nyáron várja az
alsósokat a Fertőzug Állatsimogató.
Heti turnusok vannak, de napokra is lehet menni az állatok közé.
Információ: Virág Györgyné – 20
2809 512.

Jelentkezzen:

Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)
Kisteljesítményű kazán fűtő (max. 2t/h) (E-000683/2014/A014)
Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)
Munkavédelmi technikus (E-000683/2014/A040)

A Koronás park táboraiban is van még hely

• Munkahelyi elsősegélynyújtó, és
• Munkavédemi képviselő képzésünkre.
Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

Vidék, ötlet, megvalósítás

Közösségi kertek a helyi közösség
fejlesztéséért
A Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség részvételével,
2017 elején kezdődött az Interreg Danube Transantional Programme
keretében megvalósuló, AgriGo4Cities című projekt, melyben 8 ország
szervezetei működnek együtt. A konzorcium a városi és várostérségi
kertészkedésben rejlő társadalmi lehetőségeket kutatja, amelyhez
kapcsolódóan a projektnek három fő célja van: a minél szélesebb körű
társadalmi részvételen alapuló fejlesztési megközelítés integrálása
a döntéshozási folyamatokba, a sebezhető/marginalizált csoportok
társadalmi és gazdasági befogadásának növelése, valamint a fenntartható
városi környezet fejlesztése.
A participatív tervezés módszere hozzájárul a döntéshozatal
hatékonyságához ezáltal javítja a közintézményi kapacitásokat; növeli az
együttműködési lehetőségeket és a társadalmi befogadást. Ez hosszú
távon képes elősegíteni jobb kormányzási modellek kialakítását, a szociális
kapcsolatok erősítésével egy befogadóbb társadalom kialakítását és a
kertészkedésen keresztül a környezettudatos életmód elterjedését.
A projekt során az Ügynökség koordinálásával egy nyilvános közösségi kert
kerül kialakításra Székesfehérvár egyik ipari területén, amely lehetőséget
biztosít a lakosság és a helyi vállalkozások együttműködésére is.
A projekt végcélja a városi és várostérségi kertészkedés és a hozzá
kapcsolódó részvétel alapú tervezés támogatása. A nemzetközi,
többszintű megközelítés alkalmazásával az AgriGo4Cities projekt
célja, hogy zászlóshajós projektje legyen egy jobban kormányzott
Duna-régiónak. További információkért keresse fel a projekt honlapját
(http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/agrigo4cities) vagy
a KDRIÜ munkatársait a szervezet honlapján (www.kdriu.hu) található
elérhetőségeken.

Mindannyiunk számára ismertek a hazai
vállalkozások nehézségei, melyek a vidéki
térségekben talán még hatványozottabban
jelentkeznek. A kevés vagy nehezen
hozzáférhető információ, a forráshiány,
a
kommunikációs
nehézségek,
az
együttműködések esetlegessége csak néhány ezek közül.
Keveset tudunk azonban a fiatal vidéki vállalkozók munkájáról és talán még
kevesebbet az innovatív vidéki vállalkozások tevékenységéről. Erre a két
célcsoportra fókuszálva indult el 2017. januárjában a Rural SMEs (Policies
to develop entrepreneurship and innovative SMEs in rural areas, PGI02119)
című Interreg Europe projekt, melyben Magyarországot a Közép-dunántúli
Regionális Innováció Ügynökség Nonprofit Kft. képviseli. A spanyol, ír,
szlovén, görög, román, portugál és magyar partner részvételével zajló
projekt fő célja az érintett szereplők elérése, nehézségeinek és fejlesztési
lehetőségeinek feltárása.
A projekt megvalósításával hozzá szeretnénk járulni a vidéki térségekben
működő vállalkozások és innovatív KKV-k előmozdítását célzó
regionális fejlesztéspolitika cél- és eszközrendszerének alakításához. A
partnerországok közötti tapasztalatcsere és a jó gyakorlatok, továbbá
a helyi tapasztalatok feltérképezése alapján regionális akciótervet
készítünk, mely konkrét cél- és eszközrendszert kínál majd a Középdunántúli Régióban működő vidéki vállalkozások és az őket támogató
fejlesztéspolitika számára.
A projektről bővebben az alábbi elérhetőségeken olvashat:
http://www.interregeurope.eu/ruralsmes/; www.kdriu.hu

E-000683/2014

Fotó: Pápai Barna

OKJ-s tanfolyamainkra, valamint:

közéleti hetilap

Múlt heti rejtvényünk megoldásait az újság hasábjain is meg lehetett találni. Első megfejtésünkben arra kerestük a választ, hogy
melyik fehérvári gimnázium megújulásáról, bővüléséről írtunk lapunkban. A helyes megoldás: Ciszterci Szent István Gimnázium.
Mi az elnevezése annak a rangos operaversenynek, ahol Zemlényi Eszter legutóbb kiemelkedő helyezést ért el? A második megfejtésben volt a válasz: Klaudia Taev Nemzetközi Operaverseny.
Végül egy rendhagyó kezdeményezésre hívtuk fel a figyelmet,
melynek során szerkesztőségünk mindennapjaiba egy siket

Rejtvény

FehérVár
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fiatalember nyerhetett bepillantást. Mi volt a program elnevezése? Kiderült a harmadik megfejtésből: Nekünk munka, nekik
álom.
Mostani rejtvényünkben is három dologra vagyunk kíváncsiak.
Az első megfejtésből kiderülhet, hogy mit ünneplünk pünkösdkor. Második megfejtésünkben a Csónakázó-tó avatásának sporteseményére vagyunk kíváncsiak. A harmadik megfejtésben egy
Kallós Zoltán nevéhez fűződő kulturális központ nevét rejtettük
el, amit a múlt héten nyitottak meg az erdélyi Válaszúton.

FehérVár
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Programajánló

Betyárnap és borsófesztivál

Gyereksarok
Úgy tetszik, hogy jó helyen vagyunk
Június 10. 10 óra, Városház téri színpad
A Lóca Együttes előadása gyerekeknek.
Nyárköszöntő ringató
Június 10. 10 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Foglalkozásvezető: Horváth Irma.

A Barátság mozi műsora
Gemenc – Az árterek világa
Június 17. 16 óra
Magyar természetfilm.
Az óra
Június 13. 20 óra
Vademberek hajszája
Június 9. és 10. 20 óra
Magyarul beszélő új-zélandi vígjáték.
A sóher
Június 9. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Kincsem
Június 10. 16 óra, június 12. 18 óra, június
16. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Jupiter holdja
Június 10. és 15. 20 óra, június 13. és 16.
18 óra
Magyar filmdráma.

2017. június 8.

Programajánló június 9-től 18-ig

Szabó Petra

Június 9.

Székesfehérvár Rallye
A változó terepviszonyok, a külső pálya, a
városi superspecial élmény a szurkolóknak,
kihívás a sebesség és ügyesség bajnokainak.
Három napon keresztül az autóké lesz a
főszerep. A pontos helyszínekről és időpontokról a www.larocosport.com weboldalon
lehet tájékozódni.
Érintések, érzelmek, lélekhangok
17 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Szatzkerné Piroska festmény- és kerámiakiállítása. A tárlat július 9-ig tekinthető meg,
hétköznapokon 16-tól 20 óráig.
Helló, nyár!
18 óra, Zichy liget
A székesfehérvári diákok 2017-ben először
vehetnek részt egy közös tanévzáró mulatságon. A belépés ingyenes.

1945
Június 12. 20 óra
Fekete-fehér magyar film.

Gloria Victis
15 óra, Városház tér
1956 Székesfehérváron és Fejér megyében. A Vörösmarty Mihály Könyvtár
kiadványát bemutatják a könyvtár
munkatársai, az alkotók: Bognár Zsuzsa
és Farkas Edit. Beszélgetőtárs: Szőnyegi
Hajnalka.

Program:
18 óra: The Biebers/Official
19 óra: Lotfi Begi
19.30: Halott Pénz
21 óra: Lotfi Begi
Big Time-koncert
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Június 10.

VIII. Csákberényi Betyárnap
8.30, Csákberény
Csikósok, fogathajtók, hagyományőrzők
baráti találkozója. Napközben gyerekfoglalkozások, kézműves kirakodóvásár.

Az autizmus mint metafora
19 óra, Megyeház utcai kiállítóhely
A székesfehérvári Szent István Király
Múzeum és a Kortárs Művészeti Intézet
– Dunaújváros kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 17-ig, keddtől vasárnapig 10-től
18 óráig.

III. Borsófesztivál
Megy a gőzös Kanizsára
10 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi
19.30, találkozó a vasútállomás bejáratáKözpont
“Molycsapdák
nálheti fogási adatai 2015.05.18-án:
Az érdeklődőket borsóból készült finomsáBarackmoly: 0 db
1861–ben indult az első vonat Székesfegok várják, ezen kívül különféle színpadi
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
hérvárról Kanizsára, ekkor nyílt meg a
programok lesznek, a gyerekeknek pedig
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Budát
Almamoly: 18
db” és Zágrábot összekötő vasútvonal,
borsófejtő versennyel készülnek a szervezők.
majd néhány év alatt Székesfehérvár
összeköttetésbe került a monarchia fontosabb városaival. A séta során megismerkedhetnek ennek történetével.

Június 11.

Chaplin – Modern idők
Június 15. 18 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Out
Június 17. 18 óra

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

A martfűi rém
Június 17. 20 óra
Magyar thriller.

Molycsapdák fogási adatai 2017.06.05.-én:
Barackmoly: 3 db
Szilvamoly: 20 db
Keleti gyümölcsmoly: 10 db
Almamoly: 2 db

A Szent Sebestyén park avatása
10.45, Felsővárosi Közösségi Ház
Az eseményen köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester és Földi Zoltán
önkormányzati képviselő. A parkot Nyárai-Horváth István áldja meg.

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

A Vörösmarty Rádió műsora június 10-től 16-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 6. 10. szOMBat
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 Zsuzsa
Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
08:30 Konyhatervező programok,
konyhafelújítás házilag.
Vendég: Rendes Gabriella
10:10 Gas élelmiszerek a
konyhában. Vendég:
Antal Vali
11:10 Leányálom: Esküvő
itthon vagy külföldön?
A nászút megtervezése.
Vendég: Grósz Pálma
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

2017. 6. 11. Vasárnap
00:00 Hírek

2017. 6. 12. Hétfő

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
00:05 Válogatás az elmúlt
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
hét műsoraiból. Benne:
06:00 Hírek
06:10
Ébredjen
a Vörösmarty
félóránként hírek
Rádióval! Műsorvezetők:
08:00 Félóránként friss
Gemeiner Lajos és Németh
Gábor. Benne: félóránként
hírek, időjárás és
friss hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
közlekedési információ
napi aktualitások, hallgatók
születésnapi köszöntése,
08:10 Aktualitások és
kék hírek és információk
érdekességek.
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
Műsorvezető: Heiter
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Dávid Tamás
Schéda Zoltán
08:10 Porté. Vendég:
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Czinki Ferenc
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
10:00 Agenda – közigazgatási
műsor
13:10 Gyógynövények
magazin. Vendég:
14:10 Autófitnesz
Bögyös Zsolt
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
12:10 Dicsértessék a Jézus
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Vendég:
Krisztus – katolikus műsor
Kernya Mariann
13:00 Hírek
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
13.10 Műsorvezető: Cseke
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
András. Témák:
17:30 Aktuális – napi
hírösszefoglaló.
aktualitások, érdekességek
Szerkesztő: Heiter
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
Dávid Tamás
18:10 Fejér zene
20:05 Koktél – színes
19:10 Környezetvédelmi
magazinműsor
beszélgetések
20:00 Hírek
Sasvári Csillával
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
23:10 Válogatás az elmúlt
Sasvári Csillával
23:00
Aktuális – napi hírmagazin
hét műsoraiból.
23:10 Tartson Mits Mártonnal!

2017. 6. 13. Kedd

2017. 6. 14. szerda

2017. 6. 15. CsütörtöK

2017. 6. 16. pénteK

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 – napi
hírösszefoglaló. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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 – napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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 – napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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

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 Illemtanóra
17:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális – napi
hírösszefoglaló.Szerkesztő:
Palkó Zsuzsanna
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.

FehérVár

Programajánló

közéleti hetilap

Június 12.

Látogatható kiállítások
Not Targets
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Szekér Viktória kiállítása. Megtekinthető június 16-ig, keddtől
vasárnapig.
Neményi Zsolt fotókiállítása
A Szabadművelődés Háza
Megtekinthető június 18-ig.
Forró Margit: Jó, hogy látlak!
A Szabadművelődés Háza
Kiállítás gyermeknapra. Megtekinthető június 25-ig.
Fejedelmi kincsek
Szent István Király Múzeum
Erdélyi tallérgyűjtemény. A
kiállítás megtekinthető június
30-ig, hétfőtől vasárnapig 10-től
18 óráig.
Érintések, érzelmek, lélekhangok
Kisfaludi Közösségi Ház
Szatzkerné Piroska festmény- és
kerámiakiállítása. Megtekinthető
július 9-ig.
Péterfy Gizella kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Tárlat a festő- és szobrászművész

alkotásaiból. A kiállítás július 16ig tekinthető meg.
Fény és félhomály
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Válogatás a 2016/17-es tanév múzeumpedagógiai foglalkozásain
készült művekből. Megtekinthető
július 28-ig.
Pompeji – Élet és halál a Vezúv
árnyékában
Gorsium Régészeti Park
A Vezúv kitörése miatt 79-ben a
város néhány óra alatt eltűnt a föld
színéről, több méter vastagságban
temette be a vulkáni hamu. A 16.
század végén véletlenül, a Sarno
folyó szabályozási munkálatai
közben leltek rá az első falmaradványokra. A hivatalos ásatások
1748-ban kezdődtek el. Megtekinthető: augusztus 20-ig.
Rétegek
Szent István Király Múzeum
Országzászló téri épülete
Pinke Miklós képzőművész kiállítása. Megtekinthető szeptember
17-ig, szerdától vasárnapig 10-től
18 óráig.

Az Alba Regia Alapfokú Művészeti Iskola
év végi bemutatója
16.30, Művészetek Háza
33 szerelmi háromszög a történelemben
17 óra, Széna téri könyvtár
Hanher Péter történész kötetének bemutatója.
Kötetbemutatók és beszélgetés
18 óra, Királykút Emlékház
A Petrőczi Éva legszebb versei című kötet
valamint a szerző másik újdonsága, a Katicamesék bemutatójára kerül sor.

Június 13.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Dávid Tamás: Küzdelem a rák és a gyógyszerlobbi ellen című előadása.
Anya-lízis, avagy egy bloggeranya viszontagságai
18 óra, Budai úti könyvtár
Irodalmi beszélgetés Kocsis Noémivel.

Június 14.

Arany
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterem
Bálint András estje.

Június 15.

Gwendolin – könyvbemutató
18 óra, Budai úti könyvtár
Pintérné Annus Rita könyvének bemutatója.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
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Június 16.

XXIII. Országos Mazdatalálkozó
8 óra, Agárd, Park Strand Kemping
Ügyességi játékok, autós szépségverseny,
tombola, tesztvezetés és autós felvonulás is
várja az érdeklődőket két napon keresztül.
Péterfy Gizella kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Tárlat a festő- és szobrászművész alkotásaiból. A kiállítás július 16-ig tekinthető meg.
Tóparti örömzene
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A hetvenes, nyolcvanas évek slágerei a
Fanta Boys előadásában.

Június 17.

Jógalifest
8 óra, Gárdony
A fesztiválon kizárólag vegetáriánus, vegán
és indiai ételek várják az érdeklődőket.
Minden nap öt jógafoglalkozást tartanak a
szakma legjobbjai.
Oldtimer weekend
8 óra, Park Strand és Kemping
Kötöttségek és fix programok nélküli pihenős, lazulós, semmittevős hétvégére várnak
minden veteránost.
A Magyar Subaruklub találkozója
9 óra, Agárd, Drótszamár Park és Kemping
Subarumániásoknak ajánlott.
Herbarius túra
9.15, Csór
Találkozó Csóron, a Fehérvár felőli első
buszmegállóban. Az érdeklődők gyűjthetnek apróbojtorjánt, orbáncfüvet, mezei
zsályát, galajt, cickafarkat, kakukkfüvet,
pemetefüvet.

A Fehérvár Televízió műsora június 10-től 16-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 6. 10. SZOMBAT

2017. 6. 11. VASárnAp

2017. 6. 12. Hétfő

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: Schéda
Zoltán. Vendég: Deli Zoltán
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Klupács
Péter és Mészáros Zoltán
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: SzűcsMolnár Diána. Vendég:
Simon Alexandra
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szigeti Máté
14:05 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Raduka Gyöngyi
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:40 Portrék a Királykúton
– Vendég: Tornyai
Gábor öreghegyi római
katolikus plébános
16:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Sztupovszky Zoltán
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Verdi – életrajzi
sorozat 3. rész
21:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Sztupovszky Zoltán
10:45 Szomszéd vár – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
–ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Deli Zoltán
11:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Klupács
Péter és Mészáros Zoltán
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából
14:00 Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: SzűcsMolnár Diána. Vendég:
Simon Alexandra
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
15:40 A teremtés – oratórium
17:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Gelics Csilla
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Falco – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 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
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendégek:
Gelics Csilla
16:40 Szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Egey Tímea
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Együtt – családi magazin
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Csíki versek az Aranyemlékévben 1. rész
Összefoglaló a VII-VIII.
osztályos tanulók és a
líceumosok versenyéről
21:30 Kalotaszegtől Moldváig
– A szórványok
néprajzkutatója
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 13. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Együtt – ismétlés
11:10 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Egey Tímea
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek:
Váradi Eszter Sára
és Keller János
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Paletta – kulturális
magazin
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 6. rész
21:25 Tudományos
esték – 7. rész
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 14. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Paletta – ismétlés
11:10 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek:
Váradi Eszter Sára
és Keller János
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Stein Barnabás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Kéklámpások –
magazinműsor
benne: Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Alba Fehérvár – Falco
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 15. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7
– ismétlés
11:10 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Stein Barnabás
17:00 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Kósa L. Adolf
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Csíki versek az Aranyemlékévben 2. rész
Összefoglaló a VII-VIII.
osztályos tanulók és a
líceumosok versenyérőll
21:30 Évszázadok nyomában
– 25 éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 16. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa
– ismétlés
11:10 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Kósa L. Adolf
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Oláhné Wágner Erika
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:05 Szomszéd vár –
turisztikai magazin
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 25 éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
21:15 Kallós Zoltán és barátai
21:45 Tudományos
esték – 8. rész
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:35 Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 11. 19:50 Falco – Alba Fehérvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

FehérVár
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Utazás

László-Takács Krisztina
Régóta a tíz legkeresettebb és legkedveltebb
hazai turisztikai célpont között szerepel Hévíz.
Népszerűségét elsősorban a gyógyító hatásáról
ismert Hévízi-tónak köszönheti. A településre főként magyar, német és orosz látogatók érkeznek.

A Zala megyei Hévíz az ország
bármely településéről könnyen
megközelíthető közúton, sőt a közeli
Sármelléken lévő repülőtér rendszeresen fogad charterjáratokat. A
kisvároson áthalad az Országos Kéktúra, rengeteg kerékpáros útvonal, és
városnéző kisvonat is van.
A fürdőhely története az ókorig nyúlik vissza. A Hévízi-tó gyógyító hatása már a rómaiak által is ismert volt,
erre utalnak a tóból gyűjtött pénzérmék és a tó környékén talált oltárkő.
Aztán hunokat, gótokat és avarokat

sodortak erre az évezredek viharai,
majd az itt élő népeket a honfoglaló
magyarság magába olvasztotta. A
népvándorlás kori leletek arra is
utalnak, hogy az erre megfordult germán és szláv népesség is használta a
tavat. A középkorban lakott területet
a törökök lerombolták, majd a kis
jégkorszakban a Balaton megemelkedő vízállása miatt elmocsarasodott
terület megközelíthetetlenné vált. A
XIX. század második felében a Festetics család tulajdonába került, akik a
tó melletti fürdőtelep létrehozásában
és kialakításában fontos szerepet
játszottak. Az elsősorban a helyi
parasztság által használt telepnek
idővel mind nagyobb híre ment, egyre távolabbról érkeztek a gyógyulni
vágyók. A Festetics család a telepet
1905-ben haszonbérbe adta Reischl
Vencel keszthelyi sörgyárosnak, aki-

Fotók: Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft.

Miért népszerű Hévíz?

2017. június 8.

A világhírű tófürdő télen-nyáron várja a vendégeket

A vörös tündérrózsa a tó jelképévé vált

Hotel Aquamarin , a gyógyító pihenés otthona

Nyári kikapcsolódás a festői szépségű Hévízen!
Foglalja le most belföldi nyaralását 15%-os előfoglalási
kedvezménnyel! Promóciós kód: FVH0608
4 nap / 3 éjszaka szállás félpanzióval, délben egy csésze levessel • gyógyvizes fürdőrészleg használata
2 beltéri- és egy szabadtéri medencével, szaunával, ivókúttal, sószobával • frissítő masszázs
• üdvözlőital vacsoránál • gyógyászati és szépészeti kedvezmények • fürdőköpeny és ásványvíz
bekészítés • Wi Fi, parkolás

38 500 Ft / fő / 3 éjszaka*

* A teljes ajánlat csak közvetlen foglalás esetén érvényes min. 2 fő esetén egy kétágyas szobában
a „B” épületrészben • Érvényes: 2017. 06. 06 – 08. 31. között, kivéve kiemelt időszak!
Foglalható: 2017. 07. 03-ig! • A kiajánlott ár az ÁFA-t tartalmazza, az IFA külön fizetendő
(500 Ft / fő / éj – 18 év felett)

8380 Hévíz, Honvéd u. 14. • +36 83 / 545 979
sales@hotelaquamarin.hu • www.hotelaquamarin.hu

Horoszkóp
június 8. – június 14.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Érzi és tudja is, hogy többre képes, mint amire
tartják Önt, ezért feltétlenül bizonyítani is óhajt a
környezetének. Tegye ezt a józan ész keretei között,
és ne akarja mindenáron túlfeszíteni a saját határait,
mert azt az egészsége fogja bánni!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Végre itt a lehetőség, hogy munkát váltson, vagy legalábbis megmutassa magát és tehetségét a munkahelyén. Ne
mulassza el az esélyt! Az utóbbi tekintetében valószínűleg
többet kell hajtania, akár túlóráznia is, de legalább már
látja a fényt az alagút végén, és van, amiért megéri.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten nem várt terhek szakadhatnak a nyakába plusz
munka formájában, méghozzá annyi, hogy gyakran
kell majd túlóráznia, legalábbis egy-egy programját
biztos el kell majd halasztania. Ezzel együtt kerülje a
hirtelen adódó üzleti lehetőségek kiaknázását!

Minden létező akadályt, problémát könnyűszerrel
lép át. Végre nem idegeskedik minden kis apróságon, megtanulta, hogyan keresse a dolgokban a
pozitívumokat. Végre megtanult nevetni saját magán
vagy az Önt ért bosszúságokon.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Gyengének és kimerültnek érezheti magát. Érzi,
hogy nincs minden rendben az egészségével. Ne is
csodálkozzon rajta, manapság állandóan feszült,
ideges, elképzelhető, hogy ez mérgezte meg a testét
és a lelkét. Vegye ezt figyelmeztető jelzésnek!

Eljutott arra a szintre a párkapcsolatában, hogy
képes belátni a saját hibáit, és nem fog mindent a
kedvesére. De nemcsak belátja hibáit, hanem már tanulni is tud belőlük. Már most előnyére válik, hiszen
a párja szemében nagyot nő ezzel a mentalitással.

FehérVár

Utazás

közéleti hetilap
nek fejlesztései nyomán Hévíz országos hírnevet szerzett, majd az ország
jelentős fürdőhelyeinek elcsatolása
után látványos fejlődésnek indult.
A második világháború után a
fürdőtelepen megalapították a Hévízi
Állami Gyógyfürdőkórházat. A település az ország legnagyobb reumás
és mozgásszervi megbetegedéseket
gyógyító fürdőhelyévé vált. A több
ezer éves, tőzegfenekű tavat egy 38
méter mélyen fekvő forrásbarlang
több, ásványi anyagban gazdag,
hideg és meleg vizű forrása táplálja. A 410 literes másodpercenkénti
vízhozam mellett a tó vize három
nap alatt teljesen kicserélődik. A
feltörő víz hőmérséklete a forrásnál
38,5 fok, a tó hőmérséklete 24 és 38
fok között ingadozik az évszakoktól
függően. Ezért alkalmas még télen
is a fürdőzésre. Egyedi környezete
miatt az élővilága igen különleges,
gyönyörű látvány a tóba telepített
vörös tündérrózsa, ami még késő
ősszel is virágzik.
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Hévíz belvárosa csodálatos, feltétlenül megér egy könnyű sétát

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
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Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

KALANDOKKAL TELI VAKÁCIÓ

a barlangok és vizek városában...

...ha nyaraláskor a pancsolás mellett
az új élmények szerzése is cél.

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

PELION SZÜNIDŐ

már 15 900 Ft / fő / éj ártól*
6 éves korig ingyen

www.szepho.hu

*Érvényes: minimum 7 éj foglalása esetén

S HOGY MI VÁR RÁTOK TAPOLCÁN?
élmények vízen, vízben és a föld alatt
sportos pihenés minden mennyiségben
családi animációs programok
és a Pelion határtalan vendégszeretete

•
•
•
•

Információ és szobafoglalás:
8300 Tapolca, Köztársaság tér 10. · Tel: +36 (87) 513 102; 36 (87) 513 100
hotelpelion@hunguesthotels.hu · www.hotelpelion.hunguesthotels.com

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A munkahelyét illetően úgy érzi, biztonságban van,
nincs miért aggódnia. Ez valóban így is van, de
azért nem kellene teljesen eleresztenie magát. Hadd
lássák a felettesei bizonyos időközönként, hogy
megérte Önt alkalmazni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Már a hét elején úgy érezheti, hogy ez nem az Ön hete.
Minden csak bosszantja, táncolnak az idegein. Semmi
sem akar összejönni. Érthető, ha ettől feszültté válik.
Ezért a legjobb volna, ha mesterségesen próbálna egy
kis fényt csempészni a mindennapjaiba.

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

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Fantasztikus hangulatban telnek a napjai. Úgy érzi,
mindenkivel egy hullámhosszon van. Kezd végre megjönni az önbizalma. Egyre élénkebb társasági élete is
nagy segítségére van ebben, ahol maximálisan szeretve
és megbecsülve érzi magát.

Ne féljen kicsit elszakadni a munkától vagy az
üzlettől! Engedje el a gyeplőt, és meglátja, egy kis
pihenés után még nagyobb lendülettel veti majd
bele magát a munkába, és még jelentősebb eredményeket ér el.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Kivételesen jól alakul a szerelmi élete. Párja tökéletesen
meg van elégedve Önnel, főleg így, hogy kellő figyelmet
szentel neki, és megtalálta a helyes egyensúlyt a munka
és a magánélet között. Ha mégis akadna problémája,
azt is kellő higgadtsággal és ügyességgel oldja meg.

Mindenki meg van Önnel elégedve, egyedül Ön nincs
saját magával. Ám a túlzott maximalizmus önértékelési
gondokkal párosítva káros hatással lehet teljesítményére
és a lelki világára is. Akkor lenne képes igazán nagyot
alkotni, ha kilépne a negatív gondolkodásból.

Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Portré

FehérVár

Színpompás precizitás

László-Takács Krisztina
Régi igazság, hogy egy asszisztensnek mindent
tudnia kell. Különösen akkor, ha az illető egy
harmincfős televíziós szerkesztőség vezetőjének
munkáját próbálja rendszerbe foglalni. A kézzel
írt naptár és egy soha le nem merülő telefon
az, ami nem hiányozhat Ring Juli kelléktárából.
Mellé türelem, pontosság és kreativitás is kell.
Utóbbiak – valljuk be – nem mindig járnak kéz a
kézben. De mi van akkor, ha mégis?

Jó kis agytorna ez a munka, állandóan
képben kell lenni, koncentrálni, hogy
minden időben meglegyen. Kérni is tudni kell, ezzel együtt figyelni arra, hogy
minden időben elkészüljön. Vannak, akik
úgy születnek, hogy képesek egyszerre
ezer felé koncentrálni, és mindeközben
nem folynak szét, hanem óraműpontossággal betartják a határidőket. Az ilyen
embereket mindig csodáltam!
Alapvetően – ahogy szokták is
mondani – művészlélek vagyok,
művésztanári diplomám van.
Ugyanakkor képes vagyok két lábbal
a földön állni. Megvan bennem az a
precizitásra való igény, ami a munka
során illetve a mindennapokban való
eligazodásban is segít. Képes vagyok
szárnyalni, miközben a határidőnapló olyan nekem, mint egy sorvezető,
ami megadja a ritmust. Sokan kacagnak rajtam, hogy a mai napig kézzel
írom be a teendőket, hiszen ez olyan
elavult, nekem viszont fontos. Abból
adódik talán, hogy vizuális ember
vagyok, így látnom kell, mit csinálok.
Mindig is ilyen voltál?
Igen. Mind a munkámban, mind a
szabadidőmben készített ékszerek
esetében a művészi hozzáállás mellett szükség van egyfajta menedzserszemléletre is.
Végül is a művészet a szabadidős
elfoglaltságod maradt. Tudatos döntés
volt ez?

köröm. A szakkollégiumba a táncos
múltam miatt kerültem be, így aztán
néptáncoktatóként is működtem
a főiskolán. A szakmai tárgyak
mellett sok minden más is lekötötte
az érdeklődésemet, ennek ellenére
már akkor éreztem, hogy a művészeti területek közül a kézművesség
érdekel igazán. Amikor kikerültem a
főiskoláról, nem is a végzettségemnek megfelelően helyezkedtem el,
hivatalos keretek között sohasem
tanítottam. Inkább a kulturális
terület és a kommunikáció vonzott.
Szokták mondani, hogy nem esett
az alma messze a fájától: édesanyám
népművelő-könyvtár szakon végzett,
évtizedekig intézményvezetőként,
közben újságíróként dolgozott.
Mondta is mindig: „Kislányom, csak
azt ne, amit én!” Most mégis hasonló
a helyzet. Ha valaki ilyen környezetben nő fel és fogékony rá, a példa
ragadós lehet.
Tehát vettél egy jobb kanyart a főiskola
után…
Igen, rögön marketingesként kezdtem, aztán a munkatapasztalat és a
kapcsolati tőke által bekerültem egy
sodrásba, és a marketing után kommunikációs tapasztalattal gazdagodtam, ami annyira megfogott, hogy
ebben maradtam. A kézművességtől
sohasem akartam elszakadni, de komolyabban néhány éve foglalkozom
vele. Ekkor volt ugyanis alkalmam
olyan helyen dolgozni, ahol lehetőségem volt egy helyi termelőket,
kézműveseket összefogó közösséggel
együttműködni. Ők inspiráltak arra,
hogy az ékszer készítése több legyen,
mint hobbi. Az igazsághoz az is hozzátartozik, ha tehetem, én mindig
kézzel készített ajándékokat adok a
családtagoknak és a barátaimnak. A
tőlük kapott pozitív visszajelzések
nagyban hozzásegítettek ahhoz,

Néphagyomány mai köntösben: Ring Juli ékszereit nemez díszíti

Ékszereket mindig készítettem,
pontosabban már régebben is.
Egerben végeztem, ahol már annak
idején is nagy figyelmet fordítottak
a művészképzésre. Országosan is
elismert művésztanáraink voltak.
Ennek ellenére soha nem akartam
festő vagy szobrász lenni, mindig
is a textil, a tűzzománc, a kerámia
érdekelt jobban. A főiskola négy éve
alatt szakkollégista voltam, kulturális programok és tudományos
előadások szervezése volt a feladat-

hogy ezt a műfajt még jobban kiteljesítsem. Bárhol dolgoztam, ott az
emberi kapcsolatokkal és a munkatapasztalatokkal csak nyertem, az viszont egyre világosabbá vált, hogy az
ékszerkészítés mellett a kommunikáció az, amit nem tudok elengedni. Ez
az a hivatás, ami fontos számomra.
Édesanyád megindokolta, miért nem
akarta, hogy az ő hivatását válaszd?
Intézményvezetőként dolgozott
harminc évig, és tudta, hogy bár sok
mindent kapott, sok lemondással

23

Fotók: Kiss László

közéleti hetilap

„Képes vagyok szárnyalni, miközben a határidőnapló olyan nekem, mint egy sorvezető, ami
megadja a ritmust”

is jár a rendezvényszervezés, de
a kommunikációs terület is. Nyilván óvni akart ettől. Emlékszem,
kiskoromban sokat vigyázott rám a
nagymamám, mert ebben a szakmában nincs hétvége, nincsenek
ünnepnapok, és nem nyolctól négyig
tart a munkaidő.
Nagyon gazdag volt az egri főiskolás
időszakod. Mekkora váltás volt kilépni a
munka világába?
Úgy alakult, hogy négy évig én
szerveztem a főiskolai táncházakat,
melynek sikerén felbuzdulva a főiskola igényként fogalmazta meg egy
főiskolai tánccsoport életre keltését
is. Ennek szakmai részét és a tagok
verbuválását rám bízták. Nagyon
örültem ennek a feladatnak, és mire
lediplomáztam, már működött a
főiskola Egres Néptáncegyüttese.
Őket menedzselni, tanítani kellett
tovább, ennek köszönhetően lehetőségem nyílt még néhány évig ott
maradni. Közben elvégeztem még
egy szakot is. Szerencsés vagyok,
mert így volt egyfajta átmenet, ezzel
meghosszabbodtak a diákévek,
miközben már volt egy kis munkám
is. Egert nagyon szeretem, a mai
napig visszajárok, amikor ott vagyok,
mindig meglátogatom az ismerőseimet, barátaimat, akiket ott ismertem
meg, és sokat köszönhetek nekik.
A tánccsoport tíz évig élt, ami egy
négyévenként rotálódó főiskolai
szerveződésben nagyon szép kornak
számít.
Mióta táncolsz?
Gyermekkorom óta. Huszonöt évig
néptáncoltam, most ez már nem
része a mindennapjaimnak.
Mit adott a tánc számodra?
Amíg táncoltam, énekeltem, csujogattam, bármiféle lelki problémám
volt, attól mindig nagyon gyorsan
megszabadultam. Ez nagyon jó
dolog! Mindemellett tartást adott,

hagyománytiszteletre és a közösség
iránt érzett felelősségre nevelt.
Van benne szexus is: nem nyíltan, de
azért jó terep az ismerkedésre...
Régen egy-egy táncos alkalom volt
a színtere annak, amikor a fiú megnézhette magának a lányt és viszont.
Sőt a tánc arról szólt, hogy a fiú
megfoghatta a lány derekát, vállát,
ami egy nagyon finom játéka a másik
megismerésének – mégis illedelmes,
jó formában előadva.
Táncházat is tartottatok?
Hogyne! Annak idején a Csík
Zenekarral tartottunk Egerben
táncházakat, illetve az azóta szintén
ismertté vált Kerekes Együttessel. Az
ő zenéjükben volt élet, volt egyediség, játékosság. Azóta már populáris
irányba mentek el, de szerintem ez
sem probléma, mert több emberrel ismertették meg az autentikus
dallamokat.
Kedvesed is néptáncol?
Nem, ő sosem táncolt, sőt engem is
csak egyszer látott viseletben, népdalt énekelve, csujogatva… Ennek
ellenére azt hiszem, akkor és ott
nagyon büszke volt rám.
Mi az, ami beleillik a családképedbe?
Egymásra figyelés, szeretetteljes közeg, ahol a leendő gyermekeink nem
csak tőlünk, szülőktől kapják meg az
általunk fontosnak tartott értékeket és hasznosságokat, amelyekkel
eligazodhatnak az életben, hanem
a nagyszüleiktől is. Így remélem, az
utánpótlás ennek megfelelően lesz
kreatív, barkácsolásra hajlamos, kitartó, precíz, gyógynövényismerő és
munkaszerető, persze zsivány is. Ha
akar, legyen néptáncos, síelő, futó
vagy bicikliversenyző. Mindemellett
legyen érzékeny, egyben talpraesett
és megfelelő kiállású... Viccet félretéve a lényeg: legyen meg minden
olyan jó és rossz tapasztalatuk, ami
értékes emberré formálja őket!
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Huszonöt év a panelházak árnyékában
Hagymásy András

Negyed évszázad a fejlettebb
kocsmakultúrával és szerencsésebb
történelemmel bíró országok esetében nem nagy idő egy vendéglátóhely életében. Még városunkban
is van több olyan italkimérés, mely
régebb óta várja vendégeit, de sokat
elmond a rendszerváltás utáni Fehérvár életéről, hogy – legjobb tudásunk és az illetékes hivatal szerint
is – egy tulajdonos kezében leghos�szabb ideje a Petz Söröző üzemel
lakóhelyünkön. Az az egy tulajdonos pedig rögtön kettő, hiszen
Petz Ágnes és férje, Cser-Palkovics
Imre vágott bele negyed évszáza-

Fotó: Pápai Barna

Egerszegi Krisztina és Darnyi Tamás nevét
tanulta a világ, a csehek és a szlovákok éppen
kezdték megszokni, hogy útlevéllel mehetnek
Prágából Pozsonyba és vissza, itt Fehérváron
pedig a vadászgyilkosság borzolta a kedélyeket 1992-ben, amikor a Lenin-lakótelepből
Palotavárossá lett betondzsungel tövében,
a Bőrgyár utca csúcsán az első vendégek
próbálgatták ülőhelyüket az év elején megnyílt
Petz Söröző asztalai mellett. Petz Ágnes és
férje, Cser-Palkovics Imre egy pesti büfét
felhagyva döntöttek úgy, hogy belakják a
nagyszülői örökséget, és megosztják asztalukat
a betonketrecek jóravaló népével. Ahogy azóta
is teszik, huszonöt éve minden nap.

A „zárt osztály”, azaz a kocsma fedett terasza Micimackó gondolkodósarkára emlékeztet: gondolj, gondolj, gondolj!

Bőrgyár utcai lokalitás, és mind a
mai napig személyesen irányítják
a söröző mindennapjait. Szeretettel, türelemmel – és ha a helyzet
megkívánja – szelíd szigorral. Bár
erre nem igen van szükség: a Petz

Fotó: Petz Ágnes

da abba, hogy a lakótelep népe a
frissen kapitalizálódó munkahelyén
megfáradva kellemes környezetben,
jó társaságban ismerhesse meg a
jóravaló restség örömeit.
Saját kezük munkáját dicséri a

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Pápai Barna

Minden így kezdődött: a tulajdonosok saját kezükkel építették a sörözőt

Szűcs István huszonöt éve hűséges látogató a Bőrgyár utcában

Cser-Palkovics Imre és Petz Ágnes szeretettel gondoskodnak vendégeikről
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Imre a szakmai fejlődéshez elengedhetetlennek tartja a nagy kocsmanemzetekhez, az
angolokhoz, írekhez, csehekhez szervezett családi tanulmányutakat. A söröző meg-megújuló
kínálatán is látszik a tapasztalatcsere eredménye: legutóbb a cseh kocsmák kedvelt eledele, a
Hermelín került fel az étlapra.

Fotó: Pápai Barna

„Mindenki barátságos, kedves hozzánk
– és mi se bántunk senkit. Ágnesék
csodálatos emberek!” Ezt már Szűcs
István fogalmazta meg, aki szintén nyitás óta törzsvendége a Petz
Sörözőnek.

Fotó: Pápai Barna

közönsége a békésebb fajtából való.
Imre Gábor például már huszonöt
éve, nyitás óta vissza-visszatérő
vendég. Azt is megtudtuk, miért:
„Barátságos, bensőséges itt a hangulat.
Vonz, mint a mágnes!”

A pacal, a gulyás és a tárcsán sült hús után zenével ünnepelte az úri közönség a huszonötödik
születésnapot

A huszonötödik évfordulót múlt
szombaton pacallal, gulyással, tárcsán sült tarjával és élő zenével ünnepelték a házigazdák és leghűségesebb vendégeik. Petz Ágnes szerint

nem ezen a napon nyílt 1992-ben a
söröző, de – ahogy az egyik törzsvendég fogalmazott – olyan ez, mint
az angol királynő születésnapja:
akkor ünneplik, amikor jó idő van!

Egy söröző, aminek lelke van

A folyamatosan átalakuló és megszűnő sörözők világában egyedülálló jelenség a Petz, ami
a kocsmák platóni ideája családias hangulatával, szőlőlugasos kerthelyiségével, ahol
mindig okos szóra, szeretettel készített házias
ételre, jó sörre és nyugalomra lelhetünk.

Az idén huszonöt éves Petz kis
épülete apró szigetként áll a
panelházak tengerében. A család
mindenkit befogad, keresztnéven
szólítják az egyetemi tanárt, az
autószerelőt, az írót és a halőrt. A
söröző lelkét, Petz Ágit a szokásos munkamenettől eltérően
nem hívom fel telefonon, hogy
időpontot egyeztessek, inkább
csak fogom magam, és egy hétköznap kora délután benyitok.
Felvilágosítást kapok, hogy Ági
és férje később jön, így várok, és
rendelek egy pacalt. Nem „fülest”,
ami Cserna-Szabó András írónak
köszönhetően országos hírnévre
tett szert, hanem csak az alap
változatot, amivel gyakorlatilag
az év háromszázhatvanöt napján
találkozhat a szerencsés vendég,
aki betér a sörözőbe.
A Petz-pacalhoz a nagymama
eredeti receptje szerint zsíron
pirítják a hagymát, a lecsót és a
pirospaprikát, majd beleteszik a
pacalt, és egy órán keresztül főzik.
Utána fűszerezik vegetával, majoránnával és borssal. „Utána főzöm
még, amíg érzem, hogy már csak fél
óra kell neki, és akkor rakom bele
a pirosaranyat, a fokhagymát és a
vörösbort.” – mondja az időközben
megérkező Petz Ági, aki egy gyors
kávé után megosztja velünk azt is,
hogy az áztatás procedúráját ma
már nem vállalják. „Hosszú időn
keresztül csináltuk, hogy megvettük a
lepedőt, kint üstben órákon keresztül
előfőztük, majd felcsíkoztuk. Ez ma

már megszűnt, van nagyon jó minőségű konyhakész csíkozott pacalunk.
A vendégek jobban is szeretik, és
így négy óra alatt meg tudom főzni.
Fontos, hogy nagyon jó szaftot kell
csinálni, ami azon múlik, hogy a
hagymát meddig pirítod, meddig sűríted. Meg hát én néha csalok is. Amikor olyanom van, akkor bőrkét teszek

mint az enyém, az szereti!” – mondja
Ági, aki ha nem is emlékszik az
összes vendége nevére, de aki járt
nála, arról tudja, hogy mit iszik.
„Az eredeti szakmám nyomdai fényképész. Az apukám kocsmárosként
dolgozott. Aztán trombózist kapott,
valakinek meg vinni kellett tovább a
dolgokat, így megnyertem ezt a kocs-

Fotó: Pápai Barna

Gáspár Péter
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Hamu ugyan még nincs huszonöt éves, de elválaszthatatlan gazdájától és otthonától, a Petz
Sörözőtől

az aljára, mert az is segít rajta. Ebben,
amit most eszel, nem volt.” – teszi
hozzá Ági hamiskás mosollyal.
„Aztán amikor úgy van, hogy
alkossunk valamit, akkor jön a füles!
A Cserna-Szabónak ez a mániája.
Olyannyira, hogy a Magyar Konyha
című lapba megírta a receptet. A disznófület belefőzzük a pacalba, aztán
kivesszük, és akkor egy jó kis gombás,
fűszeres, csípős ragut csinál a férjem,
és azt összemelegítjük a pacallal. Jó
kaja az is. Akinek parasztgyomra van,

márosdit. Harmincegy éve csinálom.
A dédmamának, özvegy Petz Vincénének volt egy beszállóvendéglője a
Szabó-palotánál, ami aztán átköltözött
a Palotai útra. A mostani kocsmaépületet, amelynek a helyén korábban garázs, fáskamra és egy füstölő állt, én
építettem a férjemmel, akinek szintén
volt kötődése a szakmához.” – mondja a kezdetekről. – „Január 28-án
nyitottunk. Emlékszem, azt beszéltük,
milyen jó lenne, ha naponta nyolcezer
bevételünk lenne, mert akkor éppen

kijönnénk nullára, és az adósságainkat is ki tudnánk fizetni. Az elejétől
kezdve pörögtünk – mondjuk a lakótelep közepén akkoriban újdonságnak
számított egy kertes kiskocsma. Nem
is volt annyi ivóhely a környéken.”
A negyed évszázad alatt sok
vendég fordult meg a Petzben. Az
egykori vendégkör sokat változott,
de még mindig vannak olyanok,
akik hiába költöztek Feketehegyre
vagy Maroshegyre, naponta vis�szajárnak, mert ennek a sörözőnek lelke van.
Újabban a Petzben rendszeresen
tartanak író-olvasó találkozókat, mely a vendégkörből nőtte
ki magát. A kocsma közönsége
is befogadta a kortárs irodalmi
rendezvényeket, és felüdülés Ágiéknak is, akik az utóbbi időben
nehezen jutnak el bárhova. Néha
azért elmennek pár napra „hivatali
kirándulásra” az angolokhoz, az
írekhez vagy a csehekhez kocsmatúrára, hogy inspirálódjanak.
Petz Ági a bort nem bírja meginni,
sörből is csak a Pilsner Urquellt
kedveli. Férje, Imi a Guinness rajongója – van is mindkettő csapon
a sörözőben.
A kocsmárosság huszonnégy órás
munka, pláne úgy, hogy Ágiék
a szomszédban laknak. Reggel
elmennek áruért, megfőzik az
ételt, délután és este pedig a kocsmában állnak helyt. Mindig ők
zárnak. Sokszor volt is hadakozás
a kedves vendégekkel, hogy minek
sietnek, hiszen hat lépcsőfokra
van a házuk.
Közben elkészült az étel, amit
puha fehér kenyérrel és apróra
vágott friss petrezselyemmel tálalnak. Ági meg is áll egy pillanatra,
némán nézi, ahogy eszem. Mert a
pacal, az szent ezen a helyen!
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Kastélyok és életek

A Habsburg nádorok – Alcsút
II. Lipót emlékét magyarokkal rokonszenvező királyként őrizte meg az utókor. A török idők után a helyét
nem találó koronát Bécsből a magyar fővárosba küldte,
törvénybe iktatta országunk szokásainak megtartását,
a magyar nyelv védelmét.

Méltán gondolhatnánk, hogy szellemének, nevelésének megfelelően a gyermekei közül kikerülő nádorok is hasonlóan
éreztek a magyarok iránt. Első Habsburg
nádorunk, Sándor Lipót öt évig élvezte a
nádori méltósággal járó hatalmat. Rövid
tevékenysége rácáfolt apja bölcs nevelésére. Kevés cselekedeteinek egyike, hogy
miután II. József feloszlatta az egyházi
rendeket, a Margit-szigetről elköltöztek
a szerzetesek és az apácák, Sándor Lipót
nádor „mulatószigetté” alakította Szent
Margit hajdani lakóhelyét.
II. Lipót elhunyt, 1792-től koronája
a legidősebb fiára, I. Ferencre szállt.
Sándor Lipót nádor elültette a magyarok
iránti gyanakvást az új királyban, aminek
hatására I. Ferenc kiépítette hírhedt
besúgóhálózatát. A nádor szélsőségesen
magyarellenes tevékenységét a Martinovics-féle összeesküvés valódi súlyának
eltúlzása, túlreagálása is jellemezte,
mely a Vérmezőn történtekhez vezetett.
Ámokfutásának néhány hét múlva, 1795
forró júliusi napján egy baleset vetett
véget. Talány, mi késztette arra, hogy
saját kezűleg készítse el a tűzijátékot
egy udvari ünnepség számára. A család
kedvenc pihenőhelyén, a Bécs melletti
gyönyörű Laxenburgban a huszonhárom
éves nádor ereje teljében fáklyaként égett
el a salétromos és büdösköves por szikrát
kapott elegyétől. A tragikus tűzhalált
követően a nádori székben való utódlásra nem kellett hosszasan keresgélni

új nádor beiktatását követő, a századfordulót és az 1800-as évek első felét átölelő
fél évszázad viszonylagos békességben
telt el. Egy jelentősebb esemény kavarta
fel az ország nyugalmát, az 1809-es év,
amikor Napoleont illett volna megregulázni. A nemesi felkelésre toborzott
sereg megszemlélésére Székesfehérvárott
került sor. A város lebontotta a városfalakat, hogy a díszszemlére felsorakozott
elszánt sereg elférjen a mai Fő utca végében. A jeles alkalomra idelátogató nádor
tiszteletére ekkor kapta a mai Fő utca a
Nádor utca nevet. A „győri vitézségként”
elhíresült csorbát végül testvéröccse,
Károly főherceg, Napoleon legyőzője
köszörülte ki az asperni csatában.
Személyét tisztelet övezte, a reformországgyűlések heve sem kezdte ki.
Amilyen sikeres volt nádori tevékenységében, magánéletét tragédiák sora
kísérte. I. Ferenc király parancsára
kénytelen a családalapítás gondolatával
komolyan foglalkozni. A király az irányt
is kijelölte: Ausztria családi kapoccsal
kívánta megerősíteni Oroszországgal
való, bomló szövetségét. Ennek jegyében a szentpétervári palotában az orosz
cárt és hat leánya közül a legidősebbet,
Alekszandra nagyhercegnőt kellett
megnyernie magának. A nádor királyi
korona híján kevés eséllyel állt be Nagy
Katalin cárnő unokája kérőinek sorába.
De Alekszandra nagyhercegnő akkor
már túl volt két csalódáson. Első kérője,
a tizennyolc éves daliás Gusztáv Adolf
svéd király meggondolta magát. József
nádor testvérbátyja, a harcászatban tehetséges Károly főherceg is elzárkózott
a cárleánnyal való házasságkötés elől.
A tizenhat éves nagyhercegnőnek alább
kellett adnia. József nádor szépnek,
daliásnak biztosan nem volt mondható,

Az alcsúti kastély így nézett ki fénykorában. Az üvegfal mögött a romos homlokzat.

alkalmas fiút a népes családban: József
főherceg éppen ekkor vált nagykorúvá.
I. Ferenc testvére, a későbbi József nádor
tizenhat évesen járt először Magyarországon, a budai koronázási ünnepség
alkalmából. Szerencsésnek mondható
az új nádor, a „magyar Habsburg” és a
nemzet találkozása. Jellemző a két nádor
habitusának különbségére a Martinovics-féle összeesküvés megítélése. Míg
Sándor Lipót nádor a Vérmezőhöz vezető
utat kövezte ki, József nádor a bebörtönzötteknek kért és kapott kegyelmet. Az

de műveltsége, intelligenciája, a Habsburgokra jellemző híres nyelvtehetsége
vonzóvá tette. Az amúgy depressziós
cári atya eleinte bántóan barátságtalanul
bánt vele, látványosan kerülte a társaságát, aztán 1799 tavaszán mégis megtört
a jég. Előbb a vőlegény vallása, majd
orosz szertartás szerint is eljegyezte egymást a két fiatal a cári palota gyémánt
kamrájában. Megindult Szentpétervárról a cári hozománnyal roskadásig megrakott hatvankét társzekér, és megnyílt
a cár pénztárcája is. József nádort, mint

férjet, busás életjáradék illette meg élete
végéig.
A XIX. század első napjaiban már boldog
ifjú párként fogadta őket Bécs, február
első napján pedig Buda. A Duna jege
ezen a napon az ágyúdörgések közepette megrepedt, és sok pesti ünneplő

sével együtt járt Magyarország valamint
a birodalom közjogi és igazgatási állapotának megismerése. Népszerűségét az
1838-as dunai árvízi mentésnél tanúsított bátorságával alapozta meg. Túlzott
népszerűsége miatt aggódott is Bécsben
Metternich kancellár. Nádorrá válasz-

Fotók: nzp

Séllei Erzsébet

A többi suhanccal Alcsúton játszó gyermek István e fal mögött nevelkedett – az utolsó Habsburg
nádor élete itt, a kastélyban kezdődött

kénytelen volt az éjszakát Budán tölteni.
A vendéglátók egymással versengve rendezték a bálokat az ifjú pár tiszteletére,
és ezekben a napokban a mulatságokon
csak magyar zene és ének szólt, magyar
táncokat táncoltak, és magyar ételeket
szolgáltak fel az orosz hitves kedvéért.
Az udvar Alekszandra Pavlovna kedvéért
megszerette a magyar muzsikát. Az ifjú
hitves két évig élvezhette a magyarok rajongását és kényeztetését: első gyermeke
a születését követően pár órát élt, az anya
néhány nap múlva utána halt. Hiába a
pénz, a gazdagság, a vagyon, nem volt
kapható érte egy szakavatott tiszta kezű
és fejű orvos, sem szülésznő, aki megfelelően ellátta volna az ország first lady-jét.
Mire halálhíre eljutott Szentpétervárra,
már apja, a cár is halott volt – meggyilkolták.
József nádor tizennégy évig gyászolta hitvesét, az orosz nagyhercegnőt. 1815-ben
szánta rá magát, hogy újra megházasodjon. Hermina főhercegnővel kísértetiesen
megismétlődött a két év boldogság, majd
a halálos első szülés. Ikergyermekeket
hagyott hátra, egy fiút, a későbbi István
nádort és egy gerincbeteg leánykát,
Herminát. Mire József nádor 1818-ban
megszerezte az alcsúti rezidenciáját, háta
mögött volt már két eltemetett házasság.
Negyvenkét éves volt ekkor. A sors még
majdnem harminc évet adott számára. Ez
idő alatt született meg Alcsúton a csoda.
Az alcsúti paradicsomban családi élete
Mária Dorottya württembergi hercegnővel kötött harmadik házasságában végre
kiteljesedett.
József nádor 1847-ben hunyt el. Halálos
ágyán megígértette a rendekkel, hogy
István fiát választják meg az őt követő
nádornak. István ekkor már harmincéves
volt. Alcsúti tartózkodása idején együtt
játszott a falu gyermekeivel, akik csak
Palatinus Pistának hívták. Szépen beszélt
magyarul, németül és latinul, nevelteté-

tását megelőzően már alig tartózkodott
Alcsúton. Bécsben okították jogra, majd
Csehország helytartója lett, és elnyerte
a csehek rokonszenvét is. József nádor
halála esztendejében az utolsó rendi
országgyűlés örömmel vette visszatérését, és iktatta be a nádori méltóságba
a tanult, a magyarság felé elkötelezett,
népszerű főherceget.
A forradalom kitörésekor Ferdinánd
király teljhatalommal ruházta fel, az
országgyűlés pedig a magyar csapatok
főparancsnokává választotta. Eleve
hibás döntés, meghasonlott helyzet.
Egyszerre nem lehet Bécset és Magyarországot képviselni egy forradalmi
helyzetben. 1848 szeptemberében
magyar földre érkezett Jelasics horvát
bán. Balatonszemesen szállt meg. István
egy hajón ment elébe, hogy tárgyalásra
bírja. Jelentős testi hátránnyal álldogált
a hajó tatján, ahová meginvitálta magához az erős horvát katonát. Jelasics nem
állt kötélnek, sőt gúnyt űzött belőle.
Két lábbal a szárazföldön állva érezte
magát biztonságban. Ment a huzavona,
a ki- meg visszakiabálások, amit a bán
unt meg hamarabb, és faképnél hagyta
a nádort. A nádor meg faképnél hagyta
a magyar kormányt, mivel nemcsak
hevülékeny, de hiú férfi is volt, ezt a
megaláztatást nem tudta feldolgozni.
A legnagyobb sietséggel Bécs felé vette
az irányt. A bécsiek azonnal lemondatták a nádori és helytartótanácsi
elnöki tisztéről, és a kegyvesztettet Bécs
elhagyására szólították fel. Kötelezték
arra, hogy anyai birtokára, Schamburg
várába vonuljon vissza, és lehetőleg
zárkózzon is be. Halála előtt egy nappal
testvéröccsétől értesült a kiegyezésről.
Koporsóban, külön vonattal hozták
vissza magyar földre az utolsó nádort.
Itt helyezték örök nyugalomra Budán, a
nádorkriptában. A Habsburg nádorok
ideje itt véget is ért.
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Kultúra

közéleti hetilap

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Simek Valéria

Gál Csaba

Maradni

Levegőnek

Más égtáj alatt is
élhettél volna…
Testvéreid hívtak a tengeren
túlra, de sejtjeidbe beépülve
létezett egy törvény: maradni
a dombra kúszó fenyvesek égre
mutató keresztje alatt.
Ahol folytatódott benned
a táj, a fényvillanásnyi pillanat,
a megmásíthatatlan. Ahol
füttyszó szakította szét
a csendet, és széna illata
lebbent ruhádról. Ebédhez
a fák árnyékának paplanára
telepedtél. Ahol a szavak fényt
kaptak tőled, ahol ősi földed a hazád.
Ha emlékeidre esteledett
a virrasztó magány, a múló
idő botjára támaszkodtál,és
nézted az évszakokat, égtájakat.
Egész életeden a maradás
csendje áramlott át.

oly fontos vagy nekem hogy levegőnek
nézlek
minden pillanatban szükségem van rád
tűzből jöttem itt a lángok csenevészek
utam szegélyezik csonttá fagyott fák
hallgatok és hallgatsz némaságunk
duett
agyamba bele-beleüvölt az ellenség
vártam hogy úgy legyen de semmi nem
úgy lett
szmogot böfög lefele a megromlott ég
silányak a lángok atomvillanások
unalmába fullad a közömbös táj
elmaradt a világvége ahogy kívántátok
az új világrendben majd semmi se fáj

Hazatérőben
A lomb csendjében üldögélsz,
fürtökben hull hátadra virágok
szirma. Itt ez a gyümölcshozó
föld magához ölel.
Ne nézz, ne nézz vissza többé!
Minden perc ajándék törékeny
életed elhangolódott húrjain.
Szilvakék inged emelgeti
a kerge szél. Derengő szó szádon.
Igékből, határozókból,
kötőszavakból építed
hasonlatosságodra kártyaváraid.
Mint az összegyűrt papír, zörög
a menny. Váratlan vihar, üres
locsogás árad. Vergődik
a gondolat.
Bobory Zoltán

Tóth Adrien rajzaihoz
Micsoda gyönyörű világ ez Adrien,
a te világod;
nem amiben élsz, amiben élünk,
hanem, ami benned van –
s ami a szemedből ránk vetül,
mosolyoddal békét sugározva
nekünk, akik szeretnénk mindezt
megtanulni tőled, motyogók és
panaszkodó, eltekergő hitűek,
Olvassuk rajzaidból a szeretetre
hívó, finom világodat,
olvassuk, amit nekünk szánsz
magadból, önzetlenül, tisztán,
s elviszel virágaid közé,
csendes kertedbe,
angyal-szándékkal járó
igazi művész; kezed nyomán
álmainkban fénnyel érkező!

Kegyelem
Lábnyomodban megállt esővízből
madarak isznak; meg-megmártóznak…
Lelkem föld, őrzi lábad szent nyomát
Igyál belőle – nekem kegyelem…
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

oly fontos vagy nekem hogy levegőnek
nézlek
minden pillanatban szükségem van rád

Robinson magánya
robinson magánya
dialógust folytat
a modern kor
tömegemberével
mindketten
péntekre várnak

Övezet
olajra lépek hogyha gáz van
gondolta a nemzetközileg körözött
arab sejk s tényleg úgy lett
délelőtti sétája során
narancsligetes oázisában
örvendetes gázkitörésbe ütközött
mint palackból kiszabadult szellem
tüzes gázfáklya tört az ég felé
s hang szólt mit kívánsz kis gazdám
hallucinálta egyből logikusan
aztán persze megsejtette
hogy légnyomást kapott
amikor berobbant a gáza
hiszen az a gáz az övé
fekete aranypatak csordogál
narancsfái között örökké
a béke törékeny kínai váza
épül mint nagy fal az övezet köré
Heiter Tamás

Utazóregény
utána kedd lesz, félárnyék,
fátyolfelhők tervezgethető utazással,
kíváncsi kisgyerekkel a vonatablak,
odanézz, ott van a Balcsi,
szól lelkesen neki a bácsi, de
igazából ezt magának mondja,
lent kerekek feleselnek a sínnel,
vitájuk ütemes kitt-katt,
felbontott édesség, KitKat
csapkod fólia szárnyaival,
negyvennégy, negyvenöt
kátrányos sürgönypózna,
így van,
a nagymama megszámolta,
kalauz lyukasztóval
és félfordulattal teszi a dolgát,
vécére igyekszik madame szittyó,
kezét bekapta a fekete műbőr táska,
míg visszajön,
sancho pangloss szalonnát szel,
kirakja a sárga asztalkára addig,
lukas zsebében matat candide
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Sági Vanda

Részlet: KÁOSZ – az élő Rend című könyvből

IV. Vigília
Alany vagy, nem jelzős szerkezet.
Történelmi komor fejezetsziklák, redőzött körülmények, radírozott
élettervek, habzó jelenségek, kanyargó vélemények, becsípődött személyiségjegyek, sápadt létminőségek, beidegződött szenvedések, pár-bajozó
szenvedélyek, bájoló érzelmek, kósza kedvtelések – mind felsorolás,
jelzős kategorizálás, lekicsinylő önhazudtolás.
Mintás, firkált tapaszok. Tucat tudatmatricák.
Léted az állítmány, amiért te felelsz, amit te etetsz.
Azzal, amit háborgó világodból horgászol.
Hogy szemét vagy érték - lelkedbe horgonyozva dől el.
Várni.
Miért olyan nehéz?
Mert célfonalat varrsz bele. Vágyszínűt. Cirádásat, cikornyásat.
Hófehérpelyhes végtelenség. Ott állva vajon kívánnál-e még?
Sosem a kérdés a kérdés, hanem a mögötte vajúdva rikoltó érzés.
Szivárványos hangulatok morajlanak magányod rebbenő pislogásában.
Ciripelő érzetek ringatnak, ólmos képzetek ostoroznak.
Pikáns színtér vagy.
Szalagos aréna, sebesen áramló véna.
Robajos forgatag.
Mámoros zuhatag.
Amit elhiszel, azzá maszkírozod magad.

Lukácsy József

Aranka György
1737-1817
Vannak olyan évente ismétlődő
ünnepeink – a magyar kultúra
napja, a költészet napja,a magyar
nyelv hete, a magyar dráma napja
– melyek közvetlenül kapcsolódnak anyanyelvünkhöz. Ilyenkor
néha meg kéne említeni Aranka
György nevét, aki az Erdélyi
Magyar Nyelvmívelő Társaság
megalapítója. A felvilágosodás
kezdetén ő az erdélyi irodalmi
élet szervezője és az erdélyi
magyar nyelvű színjátszás létrejöttének kezdeményezője. Ebben
az évben emlékezünk halálának
kétszázadik évfordulójára.
Aranka György tudományszervező, író, költő és műfordító, a
Doboka vármegyei (ma Kolozs
megye) Széken született 1737.
szeptember 17-én. Apja református püspök volt. Gimnáziumi
tanulmányait Marosvásárhelyen
végezte, a nagyenyedi református kollégiumban bölcseletet és
jogtudományokat tanult. Pályafutását a vásárhelyi királyi tábla
írnokaként kezdte.
Itt alakult meg 1793. december
3-án az Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság az anyanyelv
ápolása, pallérozása és védelme
– „nemzeti múltunk értékeinek,
a haza kincseinek megismerése

céljából”. Az esemény jelentőségét Apáczai Csere János,
Kazinczy és Batsányi méltatták.
A tudós társaság az irodalom
mellett a társadalom- és természettudományokat is népszerűsítette.
A nyelvújítást illetően Erdélyben a megfontoltság, a fokozatosság és az értékek megőrzése
képezték a fő szempontokat.
A nyelvművelő társasággal
párhuzamosan megalakult az
Erdélyi Kéziratkiadó Társaság
„a kézírásban lévő történetírók
kiadására”.
Aranka Györgynek kiemelkedő
szerepe volt abban, hogy Kolozsváron 1792-ben megtartották
az első magyar nyelvű színielőadást. Drámafordításai a magyar
színjátszás ügyét szolgálták, a II.
Richárd fordítástöredéke az első
ismert magyar Shakespeare-fordítás. 1817. március 13-án temették el Marosvásárhelyen.
Bár szerényebb keretek között
alakult, és formálisan alig másfél
évtizedig működött, az Erdélyi
Magyar Nyelvmívelő Társaság
számottevő előzménye a Széchenyi István és társai által
1825-ben megalapított Magyar
Tudományos Akadémiának.
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Sport

Rekord a TESZ-futáson

Németh Krisztián

Zöldbe borult a Várkörút

lehetőség arra, hogy megmozduljon
Székesfehérvár!” – ezekkel a szavakkal üdvözölte Mészáros Attila
alpolgármester az összesereglett
futókat, aprókat és nagyokat,

Terepre, futók!
Németh Krisztián
Vasárnap második alkalommal rendezi meg az
ARAK Tájfutó Szakosztálya a Gaja-Trail terepfutóversenyt. A huszonegy kilométeres táv csak
a gyakorlottaknak ajánlott, de az ezerötszáz
méteres akár gyermekek számára is teljesíthető. A szervezők családi nappal is készülnek
Fehérvárcsurgón.

Országos bajnokság a Bregyóban

Eddig mintegy százhetven nevezés
érkezett, de a résztvevők száma
várhatóan meghaladja a kétszázat a
II. Gaja-Trailen. Huszonegy, tizenöt, öt és másfél kilométeres távon
lehet rajthoz állni vasárnap.
„Fontos tudni, hogy a helyszínen a
reggeli órákban is lehet még nevezni.”
– hangsúlyozza a névnapját éppen
a verseny napján ünneplő Stein
Barnabás szakosztályvezető. – „Családi napot is tervezünk, lesz játszótér,
sőt vadételt is készítünk. A legkisebb
táv kísérővel is teljesíthető. Fehérvárcsurgón pedig felállítjuk a gyerekek
nagy kedvencét, a tájfutó-labirintust.”
Az ARAK színeiben Bogos Tamás
áll rajthoz, aki erős mezőnyben
készülhet az idei világ- illetve Európa-bajnokságra.

Somos Zoltán
Péntektől vasárnapig a Bregyó közi Regionális Atlétikai Centrumban rendezik a 122.
Atlétikai Magyar Bajnokságot. Az Alba Regia
Atlétikai Klub ötödször házigazdája a sportág
legfontosabb hazai versenyének, melyre ötvenkét egyesületből csaknem hatszáz nevezés
érkezett.

A rendező ARAK Utánpótlás-akadémia zsinórban negyedszer
bizonyíthatja, hogy tökéletes
házigazdája az országos bajnokságnak. Emellett immár versenyzői
között több, a felnőtt mezőnyben is
éremesélyes fiatal található.

Mátó Sára 400 méter gáton nemrég
egy percen belüli idővel igazolta,
hogy itthon a legjobbak között van.
A fedett pályán magyar bajnok Siskó
Zsófia rúdugrásban, a két éve az
ob-n aranyérmes Szabó Dániel a két
sprintszámban és a 4x100-as váltóban is érmet szerezhet. Izgalmas lesz,
hogy a korosztályos világversenyeken
már bizonyító Pásztor Bence mire
lesz képes az igen színvonalas kalapácsvető mezőnyben, többek közt az
olimpiai bajnok Pars Krisztián ellen.
A legutóbbi nyári játékokon szerepelt
valamennyi magyar atléta rajthoz
áll a Bregyóban a péntek délutántól
vasárnap estig tartó bajnokságon.

Fotó: ARAK

A terepfutóverseny útvonala a Gaja-szurdok vadregényes erdejében,
nagyrészt árnyékos helyen, a turistautak mentén kanyarog, szinte
kizárólag földúton, végig szalagozással, táblákkal jelölve. A tájfutással ellentétben tehát nem kell
térképet olvasni, csupán követni a
pálya vonalvezetését, és felbaktatni
az olykor kavicsos kaptatókon.

szülőket és gyermekeket, no és a
sportos munkahelyi közösségeket.
A családi váltóban harminckilenc, a munkahelyi váltóban

huszonhét csapat rajtolt el. A
kisebbik, közel öt kilométeres
egyéni távra kereken százan, a
majd tíz kilométeres penzumra
hetvennyolcan vállalkoztak. Így
délután ötkor a rajt közel négyszáz résztvevőt érintett.
A távnak éppúgy bátran lendült
neki a babakocsit toló anyuka,
mint az apuka tekintetét kereső
csöppség és a futást csapatépítő tréningnek tekintő kollégák
sokasága.
Mindeközben pedig gyűltek a
Depónia-futók, akikhez sokan
csatlakoztak a fent említett
tömegből is. Végül ezerötszáz
sötétzöld pólós futó hirdette az
egészség és a környezettudatosság fontosságát, ami azt jelentette, hogy rekord számban, összesen ezerkilencszázan indultak el
a TESZ-futáson.
A rendezvényen adományokat
gyűjtöttek, amivel a „Gyökerek tábor” hátrányos helyzetű
határon túli magyar ajkú gyerekeit támogatják. A helyszínen a
Depónia interaktív kiállítást szervezett a szelektív gyűjtésről és az
újrahasznosításról, az egészséges
életmód és a prevenció jegyében
pedig szűrővizsgálatokat végeztek a Humán Szolgáltató Intézet
munkatársai.

Fotó: Simon Erika archív

Ezúttal is a környezetvédelmi világnap adta az apropót a
TESZ-futáshoz, mely több mint
fél évtizeddel ezelőtt Székesfehérvár első tömegsportrendezvényeként debütált. A futóünnep
most is az ARAK, a Depónia
Nonprofit Kft. és a város önkormányzata összefogásában
valósult meg.
Már jóval a rajt előtt egymás
után lapultak a PET-palackok a
versenyközpontban – minden
egyes műanyagzörej egy-egy futó
nevezésének „adott hangot”.
Ugyanis a Depónia tömegfutásra
most is az újrahasznosítható butykos volt a beugró. Míg a futók a
környezetre, addig a természet
rájuk vigyázott: esőnek nyoma
sem volt, a nap sugarai zavartalanul érkeztek a Rákóczi útra és
környékére.
„A város számára az élsport mellett
nagyon fontos a szabadidősport,
a tömegsport, és ez egy kiváló

Fotó: Kiss László

Ezerkilencszázan álltak rajthoz a Tiszta,
Egészséges Székesfehérvárért! futóversenyen, mely az egészséges életmód mellett
a környezettudatosságot népszerűsítette.
Pünkösdhétfőn öt kategóriában lehetett
indulni.

2017. június 8.

Irány a természet!

A hétpróbában is remeklő Mátó Sára most négyszáz méteres gátfutásban indul
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Egypontos vereség a döntő első meccsén
Somos Zoltán

Egy év után ismét bajnoki döntőt játszik
a fehérvári kosárcsapat. A ZTE idegenbeli
legyőzése után szerda este már a Szombathely
volt az ellenfél hazai pályán, de ez a végjáték
most nem a mieinknek sikerült jól a döntő első
meccsén.

Voltak döntőhöz illő nagy kosarak, például James Farr zsákolása

Zónavédekezésre váltottak a fekete
mezesek, pontkirályuk, Govens
pedig elkapta a fonalat, és két
triplával visszavette a vezetést a
Falcónak. Mohammed és Shepard
válaszolt egy időkérés után. A
félidő végén Medford már a tizedik

Fotók: Simon Erika

Miután a Kodály Zoltán Általános
Iskola kórusa és mintegy kétezer
szurkoló elénekelte a Himnuszt,
emelkedett hangulatban kezdődött a döntő első meccse az Alba
Regia Sportcsarnokban. Mégpedig
szombathelyi triplával. Az első
fehérvári kosár Alhaji Mohammedtől érkezett. Lóránt Péter
három duplát is helyre küldött, és a
fehérvári védekezés is rendben volt
a meccs elején. Winston Shepard
könnyed ziccerénél már időt is kért
a vendégek mestere, Szrecsko Szekulovics – nem egészen négy perc
alatt nyolccal lépett meg a Fehérvár. A szünet hatott, főleg a védekezésben lett jobb a Falco, eladott
labdákba hajszolva az ellenfelet.
8-0-val egyenlítettek, sőt minimális
előnnyel mentek a kis szünetre.
óránt lepattanót szedett, kosarat
dobott, aztán labdáért vetődött,
indított, ebből Edwards zsákolt
– az Alba kapitánya igazi vezér
volt. Jobban indította a negyedet a
házigazda, és mint mindig, ennek
a védekezés volt az alapja. Pustahvart azonban otthagyták, harmadik
tripláját is bevágta a fehérorosz
bedobó, amivel tapadt a Falco. Természetesen Lóránt érte el elsőként
a tíz pontot a fehérváriaktól, és már
majdnem ennyi lepattanónál is járt.
A büntetőkkel elég pazarlón bánt az
Alba, melyben Markovics Luka nem,
Keller Iván azonban pályára került.

Justin Edwards mindent megpróbált, de a végén ő sem tudott betalálni

hármast dobta, de egy pont így is
maradt a fehérvári előnyből.
Az Alba összességében mezőnyből
jobban célzott, főleg a kétpontosok
tekintetében, és szünet után ismét
két duplával nyitott. Viszont büntetőket hagyott ki, és nem tudott
igazi lendületet venni. A levakarhatatlan Falco ismét fordított, amiben
óriási érdemei voltak a mindent
elvállaló Govensnek.
A harmadik negyed közepén héttel
vezettek a vendégek, időt kellett
kérnie Dzunicsnak. Csakhogy
megint labdákat adott el a csapata,
amit köszönt a Falco, és ha Zsigeranovics triplája bemegy, tíz pont is
lehetett volna a különbség. Ehelyett
Edwards két gyors kosara és szombathelyi időkérés jött az igencsak
változatos meccsen. Hatalmas
kapkodás kezdődött, a játékvezetők sem a csúcsformájukat hozták,
és a hihetetlen rohanás végén egy
Edwards-zsákolás okozta nézőtéri
eufóriában, de vendégvezetésnél
ért véget a harmadik negyed.
És az Alba tizennégyese ott folytatta, ahol abbahagyta, öt ponttal
kiegyenlített! Majd jött James Farr,
és a sarokból dobott triplájával

Hamarosan itt a nyár,
júniusban is vár a Cutler Fehérvár!

Csak a Cutler Fehérvár! www.cutlerfehervar.hu

már vezetett az Alba. Mohammed
megmutatta, hogy a fizikális, egy
egy elleni játék lehet a hazaiak
fegyvere: a betöréseket nehezen
vagy sehogy sem védte le a Falco.
Kár volt az ekkor elrontott támadásokért, mert bár fáradt, de nem
esett össze a vendég együttes.
Hiába szerzett bravúros kosarat
Taylor, a másik oldal kisembere,
Medford kettővel válaszolt, és
2:22-vel a vége előtt ismét a Falcónál volt az előny. Elképesztő izgalmak közepette peregtek a másodpercek. Taylor ismét betalált, de
Govensnek is volt még egy dobása.
Utána pedig végzetesnek bizonyult
Mohammed eladott labdája, ami
az Albának már a tizenötödik
volt a meccsen. Az ebből szerzett
Falco-pontokat már nem sikerült
egalizálni. Edwards megpróbálta
kihasználni, hogy Tóth Norbert
büntetőket rontott, de a kanadai
hátvéd akciója nem jött össze.
Minimális különbséggel, 77-76-ra
nyert a Falco, így már csak a hazai
mérkőzéseit kell behúznia, hogy
bajnok legyen. Ez pedig ebben a
szezonban eddig mindig sikerült a
sárga-feketéknek…
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Németh Krisztián
A csalódást jelentő bajnoki ezüstérem után
Marko Nikolić váltotta a Videoton vezetőedzői
posztján Henning Berget. A harminchét esztendős szerb szakember hazájában a bajnokságot
és a kupát is bezsebelte a Partizan Belgráddal.

„Szeretnék vezetőedzőként mindent
megnyerni Székesfehérváron, amit
csak lehetséges!” – nyilatkozta a
klub honlapjának Marko Nikolić,
akinek edzői belépője karrierje
hajnalán is hatásos volt: 2008-ban a
maga huszonkilenc évével a szerb
bajnokság legfiatalabb edzőjeként
debütált, és a kiesés ellen küzdő
nevelőegyesületét, a belgrádi FK
Rad csapatát úgy kikupálta, hogy
csont nélkül bennmaradt az élvonalban.
„Szeretnék köszönteni mindenkit, különösen a Vidi-szurkolókat, és köszönöm
a lehetőséget, hogy itt dolgozhatok!
Régóta követem a magyar bajnokságot,
úgy látom, évről évre fejlődik a liga,
egyre jobb az infrastruktúra, a média
és a szurkolók is követik a labdarúgást,
de klubszinten hiányoznak a nemzetközi eredmények.” – mutatott rá az
új mester a magyar futball legfőbb
rákfenéjére, amit legutóbb egyébként a Videoton tudott megtörni
még Paulo Sousa vezetésével. Akkor is volt egy Nikolicsunk...

Marko Nikolić játékos pályafutásának hamar véget vetett egy sérülés,
jobb híján nevelőegyesületében
utánpótlásedzőként helyezkedett
el, mígnem tizenegy évvel ezelőtt
eljött számára a fentebb említett
nagy lehetőség, amit meg is ragadott.
2011. májusáig irányította az FK
Radot, később a szerb U18-as
válogatott mellett dolgozott, aztán
visszatért a Radhoz. 2013-ban a
Vojvodina mestere lett, de még
ebben az évben a belgrádi Partizanhoz igazolt, melyet 2014-ben az Európa Liga csoportkörébe vezetett.
A Vidi új mestere 2016 első felében
rövid ideig a szlovén Olimpija
Ljubljana kispadján ült, majd
tavaly nyáron visszatért a Partizanhoz, amellyel tarolt: májusban
bajnoki címet valamint kupagyőzelmet ünnepelhetett a szerb fővárosban.
„Reményeink szerint Marko Nikolić
vezetésével a nagy győztesek útjára
léphet a Vidi. Nagyon könnyű volt
megegyezni Nikolić-csal, az első perctől
érződött, hogy szeretne a Vidi edzője
lenni”.– kommentálta a kinevezést
Kovács Zoltán sportigazgató.
Az új mester már a jövő hét elején
tíznapos ausztriai edzőtáborban
kezdi meg a csapattal a felkészülést, hiszen három hét múlva már

Fotó: vidi.hu

Mindent megnyerne a Vidi új mestere

Marko Nikolić kétéves szerződést írt alá a Videotonnal

az Európa Liga selejtezőjében kell
vitézkednie a Videotonnak. A szezon legjobbjának választott Danko
Lazovićot aligha kell bemutatni
az új mesternek, a támadó majd
negyven meccsen játszott Nikolić
keze alatt.

Marko Nikolić tavaly novemberben
egy felkészülési meccsen testközelből láthatta a Vidi játékát, akkor
együttese kikapott a fehérváriaktól.
Tehát jól tudja, mik a Videoton
erősségei. Már csak a gyengéit kell
eltüntetnie!

Hétvégén ismét Székesfehérvár Rallye!
Kaiser Tamás

A Székesfehérvár Rallye-t az elmúlt években többször is díjazták:
volt már Az év versenye, tavaly
pedig Az év prológja címmel
jutalmazták. De a szakma mellett
a nézők is élvezik a futamot, a belvárosi superspecial pedig minden
évben nagyon népszerű, tavaly
is több ezer ember állta körbe a
Palotai úton kialakított ideiglenes
pályát.
„Célunk volt négy évvel ezelőtt,
hogy komoly nyári sportprogramot
hozzunk a városba.” – mondta el
lapunknak Mészáros Attila alpolgármester. – „Ez úgy tűnik, sikerült,
hiszen a versenyzők, a szakma és a
szurkolók egyaránt szeretik a Székesfehérvár Rallye-t. Bízunk benne,
hogy idén sikeres és népszerű lesz a
verseny!”
Az elmúlt években sokakat megtréfált a Székesfehérvár Rallye,
Herczig Norberték azonban rendre
jól teljesítenek. Kétszer győztek,
2016-ban ráadásul a Bajnokok Városában ünnepelhették az abszolút
magyar bajnoki címet.

Fotó: Kiss László archív

Amióta visszakerült a sportág vérkeringésébe,
a hétvégi lesz a negyedik Székesfehérvár
Rallye. Az Országos Ralibajnokság negyedik
futama kétnapos lesz. Az első osztály összesen
tizenkét gyorsasági szakaszt teljesít majd,
de idén sem marad el a belvárosi száguldás:
szombaton délután ötkor a Palotai úton rendezik a superspecialt.

Herczig Norbert és Igor Bacigál minden évben szívesen tér vissza Székesfehérvárra

„Szívesen jövünk ide vissza minden évben.” – vágott bele Herczig
Norbert, aki bajnoki éllovasként
várja az ORB negyedik futamát.
– „Ennek pedig több oka is van:
különleges emlékeim vannak még
gyerekkoromból az akkori versenyekről, és személyes kötődésem is van a
városhoz. A tavalyi pedig különleges
élmény volt, hiszen itt biztosítottuk be

a bajnoki címünket. Erre ezúttal biztosan nem kerül sor, hiszen a bajnokság
is szorosabb, illetve most korábban
van a Székesfehérvár Rallye. Tizenhat
pont az előnyünk, ami azt mutatja,
hogy nem nekünk kell sietnünk. De
végig koncentrálnunk kell, mert egy
apró hiba is véget vethet a versenyünknek, és oda az előny! Kemény
csatára számítok. Nem csak Hadikék-

kal vagy Vinczéékkel: nagyon sok R5ös autó van a mezőnyben, mindenkire
figyelni kell! Örülök, hogy régi pályák
is visszatértek, főleg a kincsesbányait
szeretem: átmegyünk a falun is, ami
külön élmény. Ugyanígy nagy élmény
lesz a szombati superspecial. Ez egy
nagyon jó alkalom, hogy olyanokhoz
is közel kerüljünk, akik amúgy nem
jönnének ki az erdő közepére egy
gyorsaságira. Így még népszerűbbé
tudjuk tenni sportágunkat!”
Lakatos Róbert, a verseny főszervezője kiemelte a környezetvédelem és a biztonságos szurkolás
fontosságát: „Az idei, kétnapos
verseny több olyan szakaszon zajlik
majd, mely védett vagy éppen Natura
2000-es területen halad át. Az elmúlt
években ezzel nem volt probléma,
bízom benne, hogy idén sem lesz,
mindenki betartja a szabályokat.
Ugyanez vonatkozik a biztonságra is,
hiszen annál nincs fontosabb egy raliversenyen. Ebben az esztendőben új
helyszínen, a Holland fasorban várja
a szervizpark az érdeklődőket. Ahogy
az egész Székesfehérvár Rallye, úgy a
szervizpark látogatása is ingyenes.”
A Székesfehérvár Rallye első,
kincsesbányai szakasza szombaton
12.55-kor rajtol. A célceremónia
pedig vasárnap háromnegyed
öt előtt kevéssel kezdődik. A
versenynek fehérvári indulója is
lesz: az ORB mezőnyében 49-es
rajtszámmal vág neki a Székesfehérvár Rallye-nak a Lada VFTS-t
kormányzó Kaposi László.
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A múlt és a jövő olimpikonjai
Somos Zoltán
Győr rendezi idén az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált (EYOF). Az esemény promóciójaként
az olimpiai lánghoz hasonlóan az EYOF fáklyája
is bejárja a rendező országot. Szombat délelőtt
Székesfehérvárra érkezett.

Szezonzáró a páston

térig Vörös Zsuzsanna olimpiai
bajnok vitte a lángot fehérvári
olimpikonok, Rácz Lajos, Deli Rita,
Kovács Sarolta és Demeter Bence
társaságában. Mészáros Attila
alpolgármester fogadta a sportolók
alkotta menetet, s a város nevében
átvette a fáklyát, majd tovább is
adta azoknak a fehérvári fiataloknak, akik ott lehetnek az EYOF-on.
Takács Boglárka és Endrész
Klaudia (ARAK) atlétikában, Nagy
Zsombor, Balsay Ádám és Lukács
Norbert (Alba Regia SC) pedig
kosárlabdában képviselhetik a
koronázóvárost az ifjúsági olimpiai
fesztiválon.

Németh Krisztián
A Volán létesítményében rendezte a Székesfehérvári Vívó Sportegyesület a szabadidős
versenysorozat záróversenyét. A hazaiak
egyéniben egy bronz-, csapatban pedig egy
aranyérmet szereztek.

A szabadidős versenysorozatban az
országos ranglista első tizenhat helyezettjén kívül bárki pástra léphet.
A barátságos hangulatú kétnapos
versenyre a BVSC-től Pécsen át Zalaegerszegig sok helyről érkeztek.
Olyanok is, akik korábban Fehérváron pallérozódtak még Mórocz
György elnök kezei alatt, de a

továbbtanulás máshová szólította
őket.
A házigazdákat párbajtőrözők képviselték: közülük a nőknél egyéniben Csiby Amália bronzérmet szerzett, Kollár Kincső a 11., az Alba
Volán öttusázója, Szloboda Gréta a
12. helyen végzett. A férfiak felnőtt
mezőnyében a serdülő korú Háder
Roland a 15., míg a nála is fiatalabb
Jánky Bendegúz valamint Csuta
András a 29. illetve 30. helyen zárt.
Csapatban itthon tartottak egy aranyat a fehérváriak: Mórocz Balázs,
az egyesület edzője győri és pécsi
kollégájával állhatott fel a dobogó
tetejére.

Vörös Zsuzsa a verseny kabalája, Hugó kakas társaságában vitte a lángot

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A július 23. és 29. közötti Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángja
Rómában lobbant fel, és május
25-én érkezett a rendező magyar
városba. Innen pedig országjáró
körútra indult.
Székesfehérvár sem maradhatott
ki a felkeresett helyszínekből. A
Magyar Király Szállótól a Városház
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Közel hatvan gyermekkel foglalkozik a fehérvári klub

Újabb orosz válogatott Fehérváron
Kaiser Tamás

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
1 db 16 m 2 és 1 db 38 m 2 alapterületű
irodahelyiség;

Kedden hivatalossá vált, hogy
az orosz válogatott, Európa-baj-

Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-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:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
Fotó: hfphoto.dk

SZÉPHŐ Zrt.

Az Alba Fehérvár KC két héttel ezelőtti sajtótájékoztatóján a klub több meghatározó kézilabdázójának – Herr Orsolya, Claudine Mendy, Mayer
Szabina, Elena Gjorgjijevszka és Jelena Lavko
– szerződéshosszabbítása mellett új játékosok,
Temes Bernadett, Olga Gorsenyina, Mistina Kitty
és Sztankovics Réka érkezését is bejelentette, de
elhangzott, hogy még további igazolás várható.

nokságot is megjárt Jana Zsilinszkajtye is Székesfehérváron
folytatja pályafutását. A 28 éves,
185 centiméter magas beálló
kétéves szerződést írt alá az
Alba Fehérvár KC-val. A Köfém
Sportcsarnok nem lesz számára
teljesen idegen környezet, hiszen
Gorsenyinához hasonlóan februárban, EHF-kupa-mérkőzésen
a Kubany Krasznodar színeiben
már szerepelt a fehérvári közönség előtt.

Újabb beállóval bővült a fehérvári keret

FehérVár

32

Hirdetes

2017. június 8.

Háztartási vegyiáru diszkont
OFF szúnyog
és kullancsriasztó

NIVEA naptejek és bronzolajok

100ml (Aeroszol,pumpás) 799Ft
7990Ft/l

Flóraszept

1L 2féle 369Ft/db
369Ft/l

Lanza
mosógéptisztító

Palette ICC
hajfestékek

250ml 699Ft
2795Ft/l

625Ft/db

200ml 2490Ft
12450Ft/l

Cillit Vízkő
és rozsdaoldó
450+300ml 699 Ft
930Ft/l

AlwaysUltra eü betétek
DUO pack
többféle 599Ft

Vape KO Légy és
szúnyogirtó aeroszol

#

400ml 749Ft
1870Ft/l

KUPON egyszeri 5% kedvezményre jogosít. A kedvezmény az akciós termékekre nem érvényes!
Az akció 2017.06.08 – 2017.06.29-ig ,ezen belül a készlet erejéig érvényes!

#

Cím: 8000 Székesfehérvár Jancsár köz 5. A Burger King mellett! Tel: +36-70-429-5424 • Nyitva tartás: H-P: 8-19 Sz: 7-13

Folyamatosan olcsó árakkal és barátságos kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

