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Nyári üzemmód bekapcsolva!
9. oldal

A huszonegyedik század
könyvei
4. oldal

Borsófesztivál a gasztroudvarban
8. oldal

A park, ami teret ad a
találkozásnak
12. oldal

Szabó Dani, az éremhalmozó
28. oldal
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Öreghegy északi része,
Csala
Östör Annamária
Június 20-án, kedden lakossági fórum lesz Csalán, a
Picur büfében. A 17 órakor
kezdődő fórumon Östör
Annamária önkormányzati
képviselő mellett jelen lesz
Bozai István városgondnok és
Steigerwald Tibor, a Depónia
ügyvezetője.

Településképi arculati kézikönyv
Székesfehérvár önkormányzata a
településképi arculati kézikönyv és
a településképi rendelet partnerségi egyeztetési eljárása tájékoztató
szakasza részeként lakossági fórumot
tart, melynek időpontja június 20. 13
óra. Helyszín: a Városháza Díszterme
(Városház tér 1.).

Egy nap az esélyegyenlőség jegyében

Szabó Petra

Idén immár második alkalommal szervezték
meg az EsélyKör rendezvényét: esélynapra
hívták a székesfehérváriakat a belvárosba.

Interaktív játékok várták a
kicsiket, a felnőttek pedig előadásokon vehettek részt. Legfőbb
cél a szemléletformálás volt.
A rendezvényen a fehérváriak
közvetlen módon ismerkedhettek meg tizenöt fogyatékosügyi
szervezettel, köztük a Látássérültek Regionális Közhasznú
Egyesületével. Az érdeklődők
kipróbálhatták a látássérültek
infokommunikációs eszközeit, a
Braille-írást, különféle interaktív
játékokban vehettek részt, de a
vakvezető kutyák munkáját is
megismerhették.
A rendezvényen bemutatkozott a
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Fejér Megyei
Szervezete is. A tagok különféle
játékokkal várták az érdeklődőket, de szívesen mutatták be a
jelnyelvet is, és beszámoltak a
közel négyszáz tagot számláló
szervezet munkájáról.
Népszerű volt a gyerekek körében a kerekesszékes szlalompálya, ahol bepillantást nyerhettek,
miként közlekednek azok,
akiknek valamilyen okból nem
adatik meg, hogy saját lábukon

Lélekkel, humorral és szeretettel
Szabó Petra
Ünnepélyes keretek között adták át a Székesfehérvár Ifjúságáért díjat. A 2017-es év díjazottja
Thardi-Veress Márta tanárnő.

A kutyás vezetést bárki kipróbálhatta

járjanak. Ezen kívül a mozgássérülteket segítő eszközöket is
bemutatták, de volt szájjal és
lábbal festés is.
A mozgássérülteket a Viktória
Rehabilitációs Központ képviselte a rendezvényen. A központ
néhány gondozottja is ellátogatott
az esélynapra, ahol elmesélték

saját történetüket, személyes
tapasztalataikat, illetve beszéltek
azokról a nehézségekről, melyekkel nap mint nap megküzdenek.
A rendezvényen bemutatkoztak
hátrányos helyzetű fiatal tehetségek, emellett különféle bemutatók és beszélgetések várták a
fehérváriakat.

Barátság, ami összeköt

kötődik a nevéhez. Kiderült, ritkán
tartózkodik a tanári szobában, a diákok ötletei nyomán újabb és újabb
javaslatokkal áll elő, ezek eredménye pedig mindig egy emlékezetes
rendezvény.
A díjátadón köszöntőt mondott
Cser-Palkovics András. Székesfehérvár polgármestere arra hívta fel
a résztvevők figyelmét, hogy fontos
a fiatalok itthon tartása, és ebben
kiemelkedő szerep hárul a pedagógusokra.
Az ünnepség zárásaként a diákönkormányzat tagjait és az ő
munkájukat segítő pedagógusokat
is köszöntötték, tevékenységük elismeréseként emléktárgyat kaptak.

Kötetlen találkozón fogadta Cser-Palkovics
András polgármester és Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke Jan Dziedziczakot,
Lengyelország Külügyminisztériumának kulturális diplomáciáért is felelős államtitkárát.

Székesfehérvár lengyel testvérvárosa,
Opole és a két megye között is létezik
baráti együttműködés. Cser-Palkovics
András a találkozón elmondta, hogy
lengyel barátaink azzal viszonozták
azt a gesztust, hogy Fehérváron emlékkereszttel adóznak a katyń-i áldozatok
emléke előtt, hogy Opoléban egy
emlékoszlopot állítottak fel az 1956-os
magyar forradalom tiszteletére.

Jan Dziedziczak hangsúlyozta,
hogy országainkat ezeréves igaz
barátság köti össze, és egy ilyen
autentikus barátság valóban igazi
kincs, amit ápolni kell. Hozzátette,
hogy a Katyń-emlékkereszt azt a II.
világháború idején történt mészárlást szimbolizálja, amelynek során
a Szovjetunió meg akarta semmisíteni a lengyel nép legjavát, az
értelmiséget. De – mint mondta –
nem adták fel, továbbra is léteznek,
ugyanúgy, ahogyan a magyarok, s
e két nép egymás mellett, karöltve,
nem engedi idegenek befolyását.
Forrás: ÖKK

Fotó: Simon Erika

Idén is átadták a Székesfehérvár
Ifjúságáért díjat. Az elismerés
annak adományozható, aki Székesfehérvár ifjúsága érdekében
sokat tesz. Az elismerést Thardi-Veress Márta vehette át, az I. István
szakgimnázium diákönkormányzatának munkáját segítő pedagógusa.
A tanárnő több éve tevékenyen
részt vállalt az Országos Diákparlament szervezésében, de számtalan
emlékezetes kirándulás, gólyatábor

Fotó: Simon Erika

Választókerületi programok
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Thardi-Veress Márta lélekkel, humorral és szeretettel motiválja a diákönkormányzat munkáját

A lengyel delegáció tiszteletét tette a Katyń-emlékkeresztnél is
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Gazdaságfejlesztés Fejér megyében

Novák Rita
Fejér megyében a Gazdaságfejlesztési és
innovációs operatív programban 431 projekt
33,5 milliárd forintos támogatásáról döntöttek
– közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium
európai uniós források felhasználásáért felelős
államtitkára múlt héten Székesfehérváron.

Fejér megyében az eddig benyújtott
támogatási kérelmek száma 1236,
a támogatási igény 118,2 milliárd

forint. Új mérföldkőhöz érkezett
az uniós fejlesztési időszak, hiszen
elkezdődött a regionális források
felhasználása – jelentette ki a Nemzetgazdasági Minisztérium európai
uniós források felhasználásáért
felelős államtitkára. Rákossy Balázs
hozzátette: az ország nagy részén
megszülettek azok a támogatói döntések, melyek alapján kiosztásra
kerül a Területfejlesztési Operatív
Program 1300 milliárd forintos for-

rása, így a települések beruházásai
hamarosan elkezdődhetnek. Az államtitkár szerint ebben a ciklusban
a forrásokat gyorsan, hatékonyan
és átláthatóan tudják felhasználni a
pályázók.
A város polgármestere az ülésen a
bizottság tagjainak a városfejlesztés
lehetőségeiről adott tájékoztatást.
Elmondta, hogy a TOP-ban 18,5
milliárd forint áll rendelkezésére a
városnak, a Modern Városok Prog-

ramban pedig 50-60 milliárd forint,
míg saját költségvetésből 7,5 milliárd
forintot költenek fejlesztésekre a helyi gazdaság által megtermelt adóból.
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke emlékeztetett
arra, hogy a megye rendelkezésére
álló 36,1 milliárd forintos TOP-keretből már több mint 22 milliárdról
döntés született, és a fennmaradó
forrásokat is szeretnék heteken
belül odaítélni.

Fotó: Simon Erika

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
30.000 Ft feletti javítás esetén

RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Fotó: Simon Erika

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Új mérföldkőhöz érkezett az uniós fejlesztési időszak

A Közép-Dunántúli Regionális Ügynökség partnerként részt vesz a
RI2integrate elnevezésű projektben. A Duna Transznacionális Programból
támogatott projekt célja egyrészt, hogy kiaknázza a gazdasági fejlesztési
lehetőségeket; másrészt az EU kiválósági K+F infrastruktúra beruházási
projektjeinek integrálása.
A projekt eredményeként a tudományos
fejlesztések fejlettebb módon kerülnek a Duna régió gazdaságába, miközben
az egyes tagországok igényit figyelembe veszi; illetve kialakul egy olyan
partneri hálózat, amelynek szereplői a KKV, a K+F, a közösségi és kormányzati
szektorból kerülnek ki. Ennek az eredménynek az eléréhez három eszköz
kifejlesztésével járul hozzá a projekt. Ezek az eszközök a következők:
1. innovációs közbeszerzési használati útmutató
2. az üzleti ökoszisztémában használatos kutatási infrastruktúrát
segítő útmutató
3. közösség terjesztési ütemterv
Az irányelvek fenntarthatósága érdekében hét nemzetközi és egy közös
cselekvési tervet dolgoznak ki a résztvevők és egy transznacionális
RI2integrate bizottságot hoznak létre a partnerek, amely magában foglalja
a Duna országokat.
A kilenc fős konzorcium vezetését a szegedi ELI-ALPS látja el a másféléves
projektidőszak alatt. A partnerek Magyarország mellett Szerbiából,
Horvátországból, Szlovéniából, Ausztriából, Csehországból, Szlovákiából és
Romániából származnak.
Az KDRIÜ mindig is kiemelt szerepet töltött be az innováció érdekelt hálózatok
kiépítésében és koordinálásában. Jelen projekt is ezen tevékenységéhez
kapcsolódik. A nemzetközi hálózat kiépítésén túl a helyi szereplők aktív
bevonása is kitűzött cél, ezzel is növelve az eredmények hasznosításának
multiplikálódását és szélesebb körben való alkalmazását.
A projektről további információk érhetők el a hivatalos oldalon:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/ri2integrate; illetve az
Ügynökség oldalán a www.kdriu.hu-n.

Elérték a teljes készültségi szintet
Szabó Miklós Bence
Kitűnően vizsgázott a fehérvári NFIU-parancsokság az elmúlt hónapban a NATO gyakorlatán, ezzel a szervezet elérte a teljes készültségi
szintet.

Vargha Tamás elismerő oklevelet
adott át Garas László parancsnoknak ez alkalomból. Mint a honvédelmi miniszterhelyettes fogalmazott: komoly kihívással kellett
szembenézzen a parancsnokság, de
kitűnően vették az akadályokat.
Még májusban zajlott az a gyakorlat, melyben a katonai szövetség
a parancsnokság felkészültségét
mérte fel. Ezen a gyakorlaton ugyan

kitűnő eredménnyel vizsgáztak,
de nem állnak meg a munkában
– hangsúlyozta Garas László, a
fehérvári NFIU NATO-parancsnokság parancsnoka. Június végén
ugyanis az USA vezetésével és hét
tagállam részvételével egy újabb
gyakorlat indul, melyben a fehérvári parancsnokság is kulcsszerepet
tölt majd be.
A novemberben átadott fehérvári
NATO koordinációs központban húsz magyar és húsz más
NATO-országból származó tiszt
dolgozik. Feladatuk a koordináció
esetleges krízishelyzet esetén, illetve a nemzetközi hadgyakorlatok
előkészítése.

Kép: Zsiday Ádám

Dunamenti együttműködés a K+F+I jegyében

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Vargha Tamás szerint sikeres a fehérvári NATO-parancsnokság
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A huszonegyedik század könyvei

Vakler Lajos

„Könyvet a kezünkbe venni nemcsak a huszadik századról, hanem a
huszonegyedik századról is szól!” –
ezekkel a szavakkal nyitotta meg
Cser-Palkovics András polgármester a 88. Ünnepi Könyvhét és
16. Gyermekkönyvnapok székesfehérvári rendezvénysorozatát.
Az ünnepség díszvendégeként
L. Simon László író-költő és Tari
István délvidéki költő köszöntötte a közönséget.
A Városház téren Pálfalvi Andrásnak átadták a Vajda János-díjat, amit az In memoriam Takács
Imre című versével nyert el: „Voltak olyan verseim, melyek fontos
költőkről szóltak – Vörösmartyról,
József Attiláról. Ezekkel a versekkel
pályáztam, és nagyon örülök, hogy
a Takács Imréhez címzett versemmel nyertem.”
A könyvhét az idén is bővelkedett eseményekben, könyvbemutatókban. Saitos Lajos kötete, a Hajnali órán a különleges
japán versforma, a haiku jegyében született. A tömörségében is
teljes, klasszikus, de nagyon is
modern nyelvezetű miniatűrök
minden egyedi olvasói igényt
kielégítenek. A Vörösmarty

Fotó: Simon Erika

Supka Géza idestova kilencven esztendeje
álmodta meg és hívta életre a könyvhetet.
A rendezvénysorozat Székesfehérváron is
az irodalom, az olvasó ember, az egyetemes
kultúra megtartóerejének ünnepe.

P. Maklári Éva és Bobory Zoltán

szótagban tartalommal töltsük meg.
Kosztolányi Idegen költőjén nevelkedtem, és onnan tanultam meg a
műfaj csínját-bínját.”

Tündérszó meseíró pályázat
Vakler Lajos
Nyolcadik alkalommal hirdette meg meseíró
pályázatát a Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár Egyesület.

Fotó: Simon Erika

Idén is nagy érdeklődés kísérte a
művelődési ház meseíró pályázatát. A nyolc és tizenöt év közötti
gyermekek bátran kalandozhattak
a mese világában magyar nyelven
írt alkotásaikkal.

A több mint ötszáz pályaműből ebben az évben is kiderült,
hogy a gyermeki képzeletnek, a
szárnyaló gondolatoknak semmi
sem szabhat határt. A rangos
szakmai grémium író tagjai,
Kálnay Adél, Sohonyai Edit és
Adorján Viktor igencsak nehéz
feladatra vállalkoztak, hiszen
eredeti, sodró lendületű, fantáziadús írásokkal találkozhattak a
fiatalok alkotásaiban.

Társaság kiadásában megjelent
haikukötet mellett Túl a fényen
címmel egy válogatást is kézbe
vehettünk, az idén hetvenesztendős Saitos Lajos költői életművének egyfajta összegzését.
Az alkotások gondolkodásra
késztetnek, lévén valóságos
korrajzok formájában mutatnak
tükröt mindnyájunknak: „A
haikunak az a titka, hogy a régi
japán filozófiai tartalommal bíró
versformát három sorban, tizenhét

Egyedüli reményem – ez a
címe Káliz Sajtos József istenes
verseit összegyűjtő kötetének.
A református lelkületű költő a
köznapok világába kalauzol el
bennünket négy cikluson át,
vitatkozva önmagával, keresve
az utat a feljebbvalóhoz.
Balajthy Ferenc, a hetvenkedő
Vajda János-díjas költő számára
a Kettőskereszt című kötet igazi
mérföldkő. Egy olyan visszatekintés, melyben mély emberi

Fotó: Simon Erika

Revák István és Balajthy Ferenc egy hullámhosszon

A fiatalok meséi kivételes tehetségről árulkodnak

Kultúra
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történeteket mesél el. A versekhez szervesen illeszkednek a
Revák család kreatív illusztrációi, a festőművész apa és két
tehetséges gyermekének grafikái
erősítik a Kettőskereszt verseinek gondolatiságát: „Humorosan
úgy mondtam, mikor dedikáltam
a könyvet, hogy húsz édes gyermekem van. Ha ebből levonjuk a
három édes lányomat, megkapjuk
a köteteim számát. A tizenhét számomra varázsszám!”
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Költői berkekben eddig is tudták, hogy P. Maklári Éva, a kiváló
pedagógus kivételes érzékkel
szedi rímbe gondolatait, de mára
az is kiderült, hogy verseiben
olyan mélységeket tár fel, ami
megállásra készteti olvasóit.
A Falakon kívül című kötete a
verseken túl ízelítőt ad a poéta
különleges szemléletű gondolkodásmódjára, stílusára is:
„Tulajdonképpen mindig is írtam,
csak a fejemben, hiszen versek és

Fotó: Bácskai Gergely

A Könyvhétre jelent meg L. Simon László és Kelemen Erzsébet legújabb kötete is. A két mű
szorosan összefügg egymással, ugyanis Kelemen Erzsébet A szöveg testén túl című monográfiájában L. Simon László költészetét dolgozta fel, míg a József Attila-díjas költő egy összefoglaló
esszékötetet adott ki Körbejárni a hazát címmel.

Bobory Zoltán és Iszkádi Erika adták át a Vajda János-díjat Pálfalvi Andrásnak
Vakler Lajos

regények között éltem le az életemet
tanárként. Tény, hogy kicsit későn
jutottam oda, hogy papírt is tegyek
magam elé, tollat vegyek a kezembe
és leírjam a gondolataimat. Ebben
a könyvben talán sikerült valamit
átadni az élményeimből, emlékeimből, örömeimből, bánataimból.”
A Vörösmarty Társaság dísztermében mutatták be L. Simon
László új kötetét, a Körbejárni
a hazát című esszégyűjteményt.
A szerző írott gondolataival

bejárja mindazokat a tájakat,
amelyek az eszmélés pillanataitól meghatározták életét: „Több
ezer oldalnyi esszét és tanulmányt
írtam az elmúlt tizenöt évben, melyek hat kötetben jelentek meg. A
szerkesztő, Békés Márton ezekből
válogatott, illetve az elmúlt három
évben született, még nem publikált
írások kerültek be ebbe a kötetbe.
Megmutatják, miként gondolkodom
identitásról, családról, kultúráról,
hazáról.”

A Podmaniczkyak és Aszód

A klasszikusok talapzatára
építkező műveltség, vallásos
neveltetés, egyetemi tanulmányok, európai szintű tudás,
közéleti szerepvállalás és
kulturális mecenatúra – ezekkel a hívószavakkal jellemezte
előszavában Lukácsy József azt
az Asztalos Istvánt, akinek a
könyvhéten megjelent kötete a
teljesség igényével mutatja be
a Podmaniczky család évszázadokon átívelő, hazánk sorsát
alakító történetét.
A szerző lokálpatrióta szemlélete példa lehet mindannyiunk
számára: „Tanárként kerültem
Budapestről Aszódra, egy olyan
szép vidékre, ahol az emberek
magyarul, tótul beszéltek, és több
Asztalos István, Lukácsy József és Asztalos Tamás a könyvbemutatón
vallás volt. A Pesttől negyven
kilométerre fekvő Galga-vidék meg- „Nyolc évig éltem, dolgoztam a
A birtokaik központjában, Aszódon
kapó szépsége azonnal megérintett.
Podmaniczkyak ősi kastélyában,
nőttek fel gyermekeik, unokáik,
Amikor hatvan éve felkértek, hogy
az aszódi általános iskolában. Az a
dédunokáik is. Ezt a kis tót falut ők
Petőfi egykori iskolájában segítsem
levegő, amit ott magamba szívtam,
emelték fel: várost, virágzó keresa Galga-vidék tájmúzeumának létre- az az ismeret, amit tanultam, rabul
kedelmi központot csináltak belőle.
hozását, azonnal igent mondtam, és
ejtett. Amikor elkezdtem feldolgozni Podmaniczky Frigyes, a család talán
azóta is hű maradtam Aszódhoz.”
a család történetét, feltűnt, hogy
legismertebb tagja már 1847-ben,
A Podmaniczkyak és Aszód
ők olyan földbirtokosok voltak,
az utolsó rendi országgyűlésen Koscímű kötet egy a magyarságát
akik valóban ott laktak, ott volt az
suth korteseként tett tanúbizonyőrző és arra büszke főúri család
otthonuk. Soha nem tartoztak a vaságot elkötelezettségéről. Személye
történetét idézi meg.
gyonukat Bécsben elherdálók közé.
példa a magyarságát megőrző ember

Fotó: Simon Erika

A Podmaniczkyak és Aszód címmel ajánlotta az olvasók figyelmébe Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság alelnöke Asztalos
István, Aszód díszpolgára kötetét a nagy
hírű humanista család és a Galga-vidék
történetéről.

kivételes életpályájára.” – mondta
el lapunknak a szerző.
Asztalos István igazi reneszánsz
polgár. Olyan példaképe közösségének, ahol alkot, aki pedagógusként, kultúrateremtőként, a
Galga-vidék régészeti, irodalomtörténeti, néprajzi emlékeinek
gyűjtésével, kutatásával, publikálásával – és emberi nagyságával alkotott maradandót.
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Később nyílik az Aba-Novák-kiállítás
Látrányi Viktória
Technikai okok miatt később nyílik az Aba-Novák-kiállítás.
Nagy értékű, részben magángyűjteményekből származó
alkotások egész sorát vonultatja majd fel a Színek és színek
megint című kiállítás. A Szent István Király Múzeum igazgatója, Kulcsár Mihály tájékoztatása szerint technikai okok
miatt a tárlat megnyitására a tervezettnél később kerül sor,
de mindenképpen megvalósul a sokak által várt kiállítás.

Több országos jelentőségű kiállítást szervez
idén a Szent István Király Múzeum. Ezek
egyike az Aba-Novák Vilmos alkotásaiból
rendezett tárlat. A kiállítás áttekintő válogatást ad a Székesfehérváron több nagyméretű

2017. június 15.

Oltalom a koldusoknak

seccójáról ismert festőművész pályájáról.
A kiállításnak otthont adó Csók István
Képtárban számos, közgyűjteményből és
magángyűjtőktől származó alkotást tárnak
majd a látogatók elé, és mindennek hátterét
A magyar-francia történelmi kapcsolatok
című pannó adja majd.
Olyan technikai okok merültek fel, melyek
miatt a kiállítás péntekre tervezett megnyitását el kell halasztani. Az eseményre
a meghívókat már korábban kiküldte az
intézmény. A módosított időpontról minden
lehetséges fórumon tájékoztatást tesznek
majd közzé, addig is a látogatók megértését
és türelmét kérik.
Forrás:ÖKK

Nagy Zoltán Péter
Labre Szent Benedek József szobrát avatták
a fehérvári kríziskezelő központ udvarán
június 8-án, csütörtökön. Körmendi Béla
szobrászművész fából véste ki a nagy zarándok teljes alakos szobrát.

A Hétvezér Általános Iskola fennállásának harmincötödik évfordulója alkalmából avatták fel hétfőn Máhr Ferenc Óvó
kezek című köztéri szobrát. A szobor avatása alkalmából rendezett ünnepségen elhangzott, hogy az alkotással nemcsak az iskola hatszáztíz tanulójának, hanem a környék és a város lakóinak is szerettek volna örömet szerezni. G.P.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

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

Fotó: Simon Erika

Óvó kezek – szoboravatás a Hétvezérben

Az ifjú Labre 1748. március 26-án
látta meg a napvilágot. Az amettes-i falusi iskolában is közepes
teljesítményt nyújtott, de tizennégy testvére mellett is benne
élt legerősebben hite Istenben.
Ugyanakkor visszahúzódása, szerénysége nem engedte, hogy papi
pályát válasszon. Zarándokká
lett, amolyan kolduló, Istent kereső vándorrá. Európa-szerte bolyongott, s csak annyit kért, hogy
éhen ne haljon, meg ne fagyjon.
Róma templomai elkápráztatták
szemét, és százszor elhagyta
az Örök Várost, de százegyszer
visszatért. Azt beszélték, hogy
szentsége átsugárzott mocskos
ruháján is. 1783 elején hihetetlenül egyszerű élete megtörte
egyébként is kikezdhető egészségét. Nagyhét szerdáján, 1783.
április 16-án összeesett az utcán.
Egy közeli házba vitték, ahol
estére meghalt. Másnap gyerekek
hangjától lett hangos Róma: a
szent meghalt! Ő lett a koldusok
védőszentje, oltalmazója. Fehérvár neki állíttatott szobrot, hogy
oltalmazza koldusait.
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Alice Cooper és a Scooter a húszéves FEZEN-en
Schéda Szilvia

Kovács Antal főszervező elmondta: a
húsz évvel ezelőtt éppen a Scooter „ellen” szerveződött fesztivál jubileumhoz
méltó módon szolgáltatja idén a fellépőket. A program minden bizonnyal
látogatottsági csúcsot hoz. „Nagyon
erős a külföldi, de a hazai felhozatal is,
akik hat helyszínen játszanak majd a négy
nap alatt. Sok fejlesztés történt az idei
évben: gondozzuk a területet, közlekedőket
építünk, jönnek villányi borászok, de lesz
FEZEN-kiállítás is a tavalyi „Bor utca”
helyén. Jubileumi körülmények várják az
ide érkezőket!”
Kovács Antal azt is elárulta, hogy az
augusztus 4-én, a fesztivál történetében legtöbbször fellépő Tankcsapda
koncertjén kerül sok a születésnap
megünneplésére tortával, nagyszabású
tűzijátékkal és más meglepetésekkel.

Fotó: Simon Erika archív

Augusztus 2. és 5. között rendezik meg a
jubileumi fesztivált. A szervezők ez alkalommal sem fukarkodnak világsztárokkal: itt lesz
Shaggy, a Scooter és Alice Cooper. A FEZEN idén
száztizennégy produkciót sorakoztat fel.

Hazánk egyik legnépszerűbb csapata, a Halott Pénz is itt lesz a FEZEN-en

Az önkormányzat és a szervezők idén
is megpróbálják elérhetővé tenni a
fiatalok és családok számára a fesztivált, így a korábbi évekhez hasonló
kedvezmények az Ősfehérvár kártyával
és diákigazolvánnyal most is igénybe
vehetők – tudtuk meg Cser-Palkovics
András polgármestertől.
A hazai popzene egyik legnépszerűbb
csapata, a Halott Pénz immár harmadik alkalommal lép fel a fesztivál
keretében. Marsalkó Dávid, a zenekar frontembere elárulta, hogy idén
meglepetéssel is készülnek a közönségnek: „Főként fesztiválos dalok lesznek
a koncerten, de a tavalyihoz képest bővült
a repertoár. Most jött ki egy új dalunk, ez
is hallható lesz élőben. Látványban és hangulatkeltésben mindig extrákkal készülünk,
és igyekszünk a megszokott, jó hangulatot
nyújtani ezúttal is.”
Augusztus 2. és 5. között sok más
előadó mellett Székesfehérvárra érkezik a The Offspring, a House of Pain,
Glenn Hughes, a Blind Guardian, az
Ignite, a Saxon, de itt lesz a hazaiak
közül az Ossian, a Wellhello, a Honeybeast, Majka és még sokan mások.

Nappaliból a holland Eurosonic Fesztiválra
László-Takács Krisztina
Korábbi lapszámunkban már beszámoltunk
arról, hogy a fehérvári gyökerű Mörk zenekar
bejutott a Petőfi Rádió Nagyszínpad tehetségmutató versenyének döntőjébe, ahol eldőlt:
ők képviselhetik Magyarországot a hollandiai
Eurosonic Fesztiválon. Szabó Dániel Ferencet,
a Mörk dobosát a zenekar megalakulásáról és
további terveiről kérdeztem.

Zentai Márk, Novai Gábor és én a
Kodolányi János Főiskola Dzsessztanszakára jártunk Székesfehérváron, itt ismertük meg egymást, és
néhányszor játszottunk is együtt.
Végül Márk diplomamunkájaként
felvettünk három számot, ahová
elhívtuk Szeifert Bálintot, és azóta
együtt játszunk. Barátok vagyunk,
és szeretünk egymással játszani.
Nincsenek kötöttségek, elvárások,
nincs bizonyítási vágy vagy megfelelési kényszer. Emellett nagyon
hasonló a zenei érdeklődésünk és
a stílusunk, ami szintén összeköt
minket.
A közönség elsősorban az úgynevezett lakáskoncertek során ismert meg
benneteket. Hogyan kell elképzelni egy
lakáskoncertet?
Vannak, akik jelentkeznek nálunk,
hogy szeretnének egy koncertet
a lakásukban. Ezután küldenek
képet vagy videót a lakásukról,
egyeztetnek a szomszédokkal, mi

Fotó: Bátori Gábor „Jim”

A Mörk egy nagyon nehezen meghatározható, stílusban, mondanivalóban
igen sokszínű zenekar. Mi az, ami ös�szehozott titeket, ami egységet teremt
ebben a különös kavalkádban?

Hollandia előtt Pécsen, Hegykőn és Budapesten, a Várkert bazárban hallhatjuk a Mörk zenekart

is fog történni, megbeszélünk egy
időpontot, és már ott is vagyunk.
Márk készített is egy Hogyan
tudsz jelentkezni lakáskoncertre?
című ismeretterjesztő videót a
Facebookra, hogy ez a folyamat
minél egyszerűbben menjen. A
lakáskoncertekben az intimitás a
lényeg, ami teljesen más töltetű
energiát ad, mint egy nagykoncert.
A közönség minden apró rezdülést
hall vagy érez, ami egy megszokott
koncertkörnyezetben nem vagy
nem mindig jöhet létre. Sokkal
több az improvizáció, a közönség-

gel való kommunikáció. A hallgatók részesei lesznek egy dalnak,
bevonódnak. Voltunk már mászóteremben, szitanyomó műhelyben,
kínai étteremben és persze lakásokban, családi házak nappalijaiban is.
Legutóbb Csehországban, Liberecben adtunk szobakoncertet egy
harminc-negyven fős társaságnak,
akik között volt kisbaba, egyetemista, zenész vagy akár ügyvédnek
tanult pék.
Milyen élményekkel, tapasztalatokkal
gazdagodtatok a Nagyszínpad tehetségmutató verseny során?

Jó érzés volt látni, hogy egyre
több ember áll mellénk, és segít a
továbbjutásban. Külön köszönet a
fehérváriaknak, akik rengetegen
szavaztak ránk! Külön öröm volt,
hogy olyan zenekarok kerültek a
versenybe, akik zenésztársak és
barátok, így az egész egy nagy buli
volt mindenki számára. Pályafutásunk során pedig nem volt még
olyan alkalom, hogy Márk nem
tudott énekelni egy koncerten. A
döntőre pont hangszálgyulladása
lett, így meg kellett oldanunk a
koncertet ének nélkül, de ez is
nagyon jól végződött.
Milyen zenei hatások formálják a
zenekart?
Sokféle zenét hallgatunk: elektronikus zenét, dzsesszt, hip-hopot,
bluest, country-t, rockot, klas�szikus zenét, szabad zenét – ezek
formálnak minket. A zenehallgatás
a legfontosabb dolog a zenélés mellett, ugyanolyan, mint a gyakorlás.
Ilyenkor fejben gyakorlunk, és ezáltal ránk ragad egy hallott játékmód,
stílus, érzés. Ha együtt hallgatunk
zenét, sokszor még több információt, zenei reakciót fedezünk fel.
A zenék ismerete olyan, mint a
nyelvben a szavak ismerete. Minél
többet ismerünk, annál választékosabban tudunk beszélni, tudjuk
megfogalmazni mondanivalónkat.
Hogyan készültök a holland Eurosonic
Fesztiválra?
Megpróbálunk egy olyan műsort
összerakni, ami bemutatja a zenekar minden oldalát. Addig biztosan
készülnek új dalok, amiket belefonunk a repertoárba.
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Gasztronómia
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Borsófesztivál a gasztroudvarban
Vakler Lajos

Az esemény házigazdája, Szigli
István, a városrész önkormányzati
képviselője örömtelinek tartja, hogy
egy olyan közösségi tér alakulhatott
ki Szárazréten, ami a kultúra valamennyi elemét befogadhatja: „Két
éve határoztuk el, hogy olyan közösségi
teret építünk fel, ami befogadhatja a
város kulturális eseményeit, s amely
most kiegészült a gasztroudvarral. Ezzel
a közösségépítéshez szükséges valamennyi feltétel adott, új kulturális bázis
született Szárazréten.”
A Székesfehérvári Kertbarát-egyesület volt az a szervezet, amely
ötletgazdaként megszervezte a
gasztronómiai találkozót. Szöllősi
Istvánné, az egyesület alelnöke
joggal elégedett, hiszen tervüket
maradéktalanul megvalósítot-

Fotók: Bácskai Gergely

A Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
immáron harmadik éve ad otthont a Borsófesztiválnak. Az újonnan megnyílt gasztroudvaron több
mint húsz csapat mutatta be tudományát: milyen
különlegességek készíthetők zöldborsóból.

A gasztroudvar városunk legújabb ékessége

ták: „Magam is nagyon szeretem a
zöldborsót, s kertbarátok lévén olyan
alapanyagot szerettünk volna ajánlani,
ami a hétköznapi háztartásokban is
gyakori. Sokan ma is csak a levest és
a főzeléket ismerik. Szerettük volna
bebizonyítani, hogy szinte végtelen
a zöldborsóból készült finomságok
tárháza.”

A zsűri elnöke, Boda János mesterszakács a világ minden táján ismert

zöldborsót a hüvelyesek csodájának
tartja, ami megéri a törődést a konyhában: „Sokan elakadnak a levesnél
és a főzeléknél, pedig mindenféle étel
elkészíthető borsóból a pörkölttől a
brassóiig. Megbolondítható sonkával,
májjal, ízesítésére a hagyományos fűszerek mellett a különlegességek végtelen
tárháza rendelkezésre áll.”
Az alapanyagot ezúttal is a FEVITA
bocsájtotta a csapatok rendelkezésére. Kúthy László kereskedelmi
igazgató úgy fogalmazott, szívügye
az egészséges táplálkozás: „A zöldborsó a legismertebb és legkeresettebb
zöldségfélék közé tartozik. A házias�szonyok számára egész évben elérhető,
így számunkra nem is lehetett kérdéses,
hogy segítünk ennek a nagyszerű fesztiválnak azzal, hogy ellátjuk a csapatokat
alapanyaggal.”

A Depónia Nonprofit Kft.
hosszútávra keres megbízható

HULLADÉKVÁLOGATÓ munkatársat,
többműszakos munkarendben.

Borsóból messze nem csak leves és főzelék készülhet

Elvárás:

• min. 8 általános iskolai végzettség
• józan életmód

HATÁRTALANUL 2017.

Előny:

• székesfehérvári lakhely

Juttatás:

A Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium 7. A és 7. B osztálya 2017. május 31-től négy
napot a Határtalanul program keretén belül Erdélyben kirándult. A 69 diák és 7 kísérőtanár Kalotaszeg kincseit tekintette meg. Az út a természetjárás és a népi kultúra Erdélyben
tematikára épült. Csodálatos helyszínekre látogattak el, így fedezték fel a Sebes - Körös
egyik kanyarulatában a Nagy Magyar – barlangot, másztak fel a Havasrekettyei – vízeséshez, kapaszkodtak végig a Tordai- hasadékon, és ereszkedtek le a Tordai sóbányába.
Kalotaszentkirályon vendégszerető házigazdáikkal tölthették ezt a négy napot, amelyre
mindannyian szeretettel fognak visszaemlékezni.

Horoszkóp
június 15. – június 21.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Rendkívül sűrű hét vár Önre, szinte egy perc nyugalma sem lesz. Hirtelen elkezd minden megindulni,
működésbe lépni, és ráadásul velük együtt érkeznek
a problémák is, amelyeket csak sok energiával és
körülményesen lesz képes megoldani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Ne akarjon mindig kiemelkedően teljesíteni, hiszen ez
most nem annak az ideje, senki sem fog felfigyelni Önre!
Inkább megpróbálhatná szorosabbra fűzni munkahelyi
kapcsolatait. Ha azon töri a fejét, hogy új tanulmányokat
folytasson és szélesítse tudását, tegye meg bátran!

• cafeteria
• útiköltség térítés
• szakmai képzés

Jelentkezni a munkaugy@deponia.hu
e-mail címen lehet.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Párkapcsolata kiegyensúlyozott, kedvese pedig
továbbra is támogatja Önt mindenben, amiben csak
lehet. Ellenben az egyedülállók egyre másra utasítják
el a hódolóikat, annak ellenére, hogy magányosak és
rosszkedvűek azért, mert egyedül vannak.

Egy kissé mintha le lenne maradva, és ezt onnan
is sejtheti, hogy egyre csak gyűlnek a megoldásra
váró és az elintézetlen feladathalmok, amik persze
Önt egyre csak bosszantják, hiszen utálja az érzést,
amikor ennyire el van úszva.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Minden munkával kapcsolatos tevékenységnek
kedvez ez a hét. Legyen az új üzlet indítása, esetleg
munkahelyváltás. De még külföldi munkavégzésre is
lehetősége nyílik. Láthatja, hogy azokból nincs hiány,
már csak Önnek kellene meghoznia a döntést.

Meglehetősen nyugalmas lesz ez a hét, azt leszámítva, hogy akadhat némi anyagi problémája, ami
komoly fejtörést fog okozni. De nincs semmi oka
a kétségbeesésre, hiszen jön a megoldás, és ismét
megbékél a lelke.
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Nyári üzemmód bekapcsolva!

László-Takács Krisztina
Ezrek voltak a nyár első nagy koncertjén, ahol
olyan sztárfellépők adták a ritmust, mint a The
Biebers, Lotfi Begi és a Halott Pénz. Az elmúlt
száznyolcvanegy napban megfáradt diákoknak
beindult a nyár, jöhetnek a fesztiválok, hogy aztán
majd szeptemberben újra legyen mit kipihenni.

Fotó: Kiss László

Ebben az évben először vehettek
részt közös tanévzáró bulin a

fehérvári fiatalok. A rendezvény célja az volt, hogy a városi
általános és középiskolások
kipihenjék a tanév fáradalmait,
és igazán jókedvűen indítsák vakációjukat. A fesztivál, ami a tervek szerint hagyományteremtő
céllal jött létre, egyben jutalom
is volt a fehérvári diákoknak az
egész éves tanulmányi teljesítményükért.

Végeláthatatlan kézerdő kötötte össze a Zichy ligetet a Fő utcával

A kivetítőket az utolsó sorból is jól lehetett látni

A tanulás hónapjai után itt az idő kikapcsolódni!

Az Európai Parlament Nagykövetiskolája
címet nyerte el a székesfehérvári Comenius
Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola. Az
intézmény három tanulója, Regőczy Panna,
Gyügyi Martin és Gáspár Flórián pedig Európai
Diáknagykövet lett. A díjakat a Budapesti
Gazdasági Egyetemen adták át.

A 2017. januárjában indult program
célja, hogy a diákok a nagykövetek
által megtapasztalhassák, mit jelent
európainak lenni, mit jelent ez a
hétköznapi életben, s mit tehet a
fiatal generáció azért, hogy a jövő
olyan legyen, amilyennek szeretnék.
A program komoly szakmai felkészü-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Számításai kifizetődnek, akár csak a kemény munkája. Véletlenül se legyen szégyenlős, mikor eljön
a babérok learatásának pillanata. Ugyanakkor, ha
ezek után új dolgokba szeretne belevágni, akkor a
csillagok maximálisan támogatják benne.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A magánélete izgalmasan alakul. Lesz benne nyüzsgés
és romantika egyaránt. A párja illetve egész családja
boldog és elégedett, márpedig akkor Ön is az. A szinglikre viszont a magány vár, mert nincsenek formában
ismerkedés terén.

lést kívánt, hiszen a részvétel alapfeltétele nem egy egyszeri, hanem
egy folyamatos, az uniós értékeket,
vívmányokat, szellemiséget ápoló oktatási-nevelési tevékenység folytatása
az adott intézményben. E folyamat
eredményeként nyerte el az Európai
Parlament Nagykövetiskolája címet a
székesfehérvári Comenius is.
„A verseny az aktív állampolgárság
előszobája, a vita, a verseny, a szavak
és a gondolkodás játéka. Másik lényeges
erőssége a cselekvésre késztetés, amivel
hozzájárul a diák a közös munkához.” –
hangsúlyozta Puskás Aurél oktatási
szakértő.
Forrás: ÖKK

Fotó: Comenius Angol-Magyar
Két Tanítási Nyelvű Iskola

Európai diáknagykövetek Fehérvárról

Az díjátadón többnyelvű előadásban mutatta be a fehérvári iskolát Regőczy Panna és Gyügyi
Martin, akiknek később Schöpflin György európai parlamenti képviselő adta át a díjat

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Felettesei hangot fognak adni megelégedésüknek.
Példaértékű munkájával sokat tett a munkahelyéért és
nem marad el érte a jutalma. Még akkor sem, ha Ön
saját maga főnöke, és kitartásának köszönheti, hogy
üzlete kezd beindulni és felvirágozni.

Úgy tűnhet, hogy a héten semmi sem jó a partnerének, sehogy sem tud a kedvében járni. Ahelyett,
hogy megpróbálná kitalálni a gondját vagy túl sokáig
viselné el a feszült állapotokat, inkább menjen elébe,
és kérdezzen rá!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Még Önt is meg fogja lepni a héten a szélsőséges és
váltakozó hangulata. De nem hogy Ön, a környezete
is furcsállni fogja, hiszen nem igazán jellemző ez
Önre. Mint ahogy az sem, hogy túl könnyen elveszíti
a türelmét.

Most még nem látja előre, de minden energia,
esetleg pénz, amit a munkájába, tanulmányaiba
fektet, az elkövetkezendő hetekben be fog érni. Akár
még anyagi szinten is jól járhat, amiért türelmes,
szorgalmas és esetleg vállalkozó szellemű volt.

Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Wéhli Regős Dóra
Kéthónapos teljes útzárra kell számítani a Palotai út
egy részén a Gaja-híd felújítási munkálatai miatt.
A forgalomkorlátozás nemcsak az autókat érinti, a
közösségi közlekedés rendje is változik.

Elöregedett, rozsdás vasszerkezettel
és szétrepedezett betonszerkezettel
találkoztak a szakemberek, amikor megbontották a Gaja-patak felett átvezető
híd egy részét. Ekkor döntöttek úgy,
hogy az eredetileg tervezett félpályás
lezárás helyett teljes útzár mellett végzik
el a rekonstrukciós munkálatokat.
Öröm az ürömben, hogy a tervezett öt
hónap helyett így csupán két hónapig
lesz lezárva a híd. Augusztus második
felétől októberig a híd alsó szakaszának
felújítása zajlik, június 17-től viszont a
híd felső szerkezetét bontják meg. Ekkor
lesz szükség a teljes útzárra – várhatóan
augusztus 14-ig.
A gyalogos és kerékpáros forgalmat a
felújítási munkálatok nem zavarják, az
autósok pedig több kerülő útvonalon is
közlekedhetnek. Szigli István önkormányzati képviselő azt javasolja, a kocsival közlekedők vagy a Móri út irányába
kerüljenek, vagy a Zámoly utcán át.
A forgalomkorlátozás az országos, a
regionális és a helyi autóbuszjáratokat
is érinti, így a menetrend is változik. A
30-as, a 36-os és a 37-es autóbuszok is
módosított útvonalon közlekednek majd.
A 30-as autóbusz a Vasútállomástól
a Múzeum megállóhelyig menetrend
szerinti útvonalon közlekedik, ezután
legközelebb a Farkasvermi úti iskola

Bővülő közösségi értékteremtés

megállóhelyen áll meg. A Vasútállomás
felé a Farkasvermi úti iskola után a
Múzeum a következő megálló. Az Ybl
M. ltp, Szabadságharcos út, Gellért u.,
Uszoda, Hosszú temető és Gépjavító
üzem elnevezésű megállókat az autóbusz
nem érinti.
A 36-os autóbusz a Vasútállomástól a
György Oszkár térig menetrend szerinti
útvonalon közlekedik, majd megáll az
Ybl M. ltp. megállóhelyen. Ezután legközelebb a Régi Csóri út megállóban áll
meg. Feketehegy megállótól a Régi Csóri
út megállóhelyig menetrend szerinti
útvonalon közlekedik a 36-os autóbusz,
majd az Ybl M. lakótelepen és a György
Oszkár téren áll meg. Onnan a Vasútállomásig már a menetrend szerinti útvonalon közlekedik. A Gellért u., Hosszú
temető és Gépjavító üzem megállókat az
autóbusz nem érinti.
A 37-es autóbusz a Vasútállomástól a
György Oszkár térig szintén menetrend
szerinti útvonalon közlekedik, majd
megáll az Ybl M. ltp. megállóhelyen. Ezután legközelebb a Farkasvermi úti iskola
megállóban áll meg. A Sajó u. illetve
Kőrösi u. megállótól a Farkasvermi úti
iskola megállóhelyig menetrend szerinti
útvonalon közlekedik a 37-es autóbusz,
majd az Ybl M. lakótelepen és a György
Oszkár téren áll meg. Onnan a vasútig
ismét a menetrend szerinti útvonalon
közlekedik tovább. A Gellért u., Hosszú
temető és Gépjavító üzem megállókat az
autóbusz nem érinti.
A 36-os és 37-es buszok esetében a megnövekedett út miatt hosszabb menetidővel kell számolni.

Wéhli Regős Dóra
Huszonhét cég csatlakozott a KÉPES programhoz, melynek köszönhetően idén több
intézmény udvara szépülhet meg. A Közösségi
Értékteremtő Program 2013-ban indult útra
azzal a céllal, hogy a városban működő cégek,
szervezetek segítsék a helyi intézmények
megújítását.

A Hotel Magyar Király mások mellett
az idén csatlakozott a kezdeményezéshez. A KÉPES programnak így
már háromszor annyi támogatója
van, mint az öt évvel ezelőtti induláskor. A cél közös, vagyis szebbé, jobbá tenni azoknak az intézményeknek
a mindennapjait, ahová a legkiseb-

bek járnak. Idén nyáron a Tóvárosi
ovi és bölcsi szépülhet meg.
Ez egy harmincmilliós munka,
ami elég jelentős, főleg, hogy a
legfrekventáltabb nyári időszakban
kell elvégezni, de ha ezt a bizalmat
megkapjuk, akkor muszáj erőforrást félretennünk – fogalmazott
Bozai István, a felújítást végző
Városgondnokság vezetője.
A nyár végén, vagyis a program
zárásaként egy önkéntesnapot is
szerveznek majd, amikor a KÉPES
programhoz csatlakozó cégek
munkatársai és az intézményekbe
járó gyermekek szülei is bekapcsolódhatnak a szépítő, építő
munkába.

Fotó: Bácskai Gergely

Hétfőtől teljes útzár!
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Megújul a Tóvárosi óvoda és bölcsőde

Egységes buszvárók

Illusztráció: KNYKK

Látrányi Viktória

A Gaja-híd lezárása idején a térképen jelölt útvonalakon közlekednek a helyi buszok

Székesfehérváron összesen háromszáz darab buszmegálló van,
megközelítőleg kétszáz buszváróval. Bozai István városgondok
elmondta, eddig ötvenöt buszvárót
cseréltek ki, ez a szám az év végéig
a hatvanat is túllépheti. „Azt a döntést hoztuk a városvezetéssel, hogy a
buszvárókat saját tulajdonú buszváróinkra cseréljük ki. Körülbelül tizenöt

Vasárnap emlékeztek meg a Fejér megyei zsidóság deportálásának emléknapjáról. A Mártírok emlékcsarnokában az istentiszteletet Darvas Iván rabbi tartotta, és részt vettek a történelmi egyházak képviselői is.

Kép: Zsiday Ádám

Fotó: Kiss László

Elhelyezték az emlékezés köveit

Egységes buszvárókat telepít a Városgondnokság. Olvasható lesz majd rajtuk a megállók
neve illetve a városnév is. Az itt elhelyezett
reklámfelületek hasznosításából befolyó bevétel forrást biztosít arra, hogy folyamatosan
cseréljék az összes buszvárót.

évvel ezelőtt egy reklámcég szerződést
kötött az akkori Városgondnokság
vezetésével, és buszvárókat telepítettek Székesfehérvárra azért cserébe,
hogy az ott lévő reklámfelületeket
hasznosítsák. Ezek a reklámszerződések lejártak, és nem kívántuk meghos�szabbítani. Az új, egységes várókban
feltüntetjük a buszmegálló nevét
valamint a városnevet is.” – mondta
el Bozai István.
A buszvárókat a műszaki állapotuk
függvényében illetve a rendelkezésre álló források függvényében
cseréli folyamatosan a Városgondokság. Erre lehetőséget ad a
reklámfelületek hasznosításából
befolyó bevétel is, hiszen a buszvárók saját tulajdonban vannak.

Hamarosan ehhez a Virág utcai buszváróhoz hasonló egységes arculat fogadja mindenütt az
utazókat

FehérVár
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A keresztben az erő
Novák Rita
Felújították a Tátra és a Mátra utca kereszteződésében álló keresztet. A megszépült alkotást
Tóth Tamás plébános szentelte fel.

Fotó: Kiss László

A keresztet egy itt élő férfi, Beke
József Sziget utcai lakos a saját
pénzéből állíttatta még 1928-ban.
A kereszt a hosszú évtizedek alatt
hozzánőtt a környék lakóihoz,

Egyház

2017. június 15.

A park, ami teret ad a találkozásnak
Lugosi Balázs, László-Takács Krisztina
Az elmúlt két évben fokozatosan újították fel
a felsővárosi templom előtti téren lévő Szent
Sebestyén parkot, mely a frissen kialakított
gyeppel, az árnyas fáival, esztétikus padjaival
a felsővárosiak igazi közösségi tere lehet.
Vasárnap délelőtt avatták fel a parkot.

A térre kézzel öntött egyedi
térbútorok kerültek, melyek egy
fehérvári öntödében készültek.
A padok mellett a húszállásos
biciklitároló és a táblák is egyedi
öntöttvas remekek. A közvilágítás
a századelő stílusát idézi, megvilágítást kapott a Kocsis Balázs által
felújított Szentháromság-szobor
is. A parkban összesen kétszáz
négyzetméteren virágágyásokat alakítottak ki, tizenhét fát ültettek és
kettőezer-hatszáz négyzetméteren
vetettek füvet.

A templom, a szobor és a tér is megújult Felsővárosban

teret megújító munkáról a városrész önkormányzati képviselője.

A tér a közösségé

Föld és ég találkozása

Cser-Palkovics András a tér avatóünnepségén mondott beszédében
hangsúlyozta, hogy Felsőváros az
egyik leginkább hagyományőrző
városrésze Székesfehérvárnak. A
polgármester szerint egy templom
előtti térnek szólnia kell a közösségről és a hitről, arról, amit a
város hagyományaiként tisztelünk.
A park mindig is központi helyet
foglalt el a felsővárosiak mindennapjaiban – világított rá Földi Zoltán. „Régi képek kerültek a kezembe,
később levéltárosok is segítettek a
park múltjának megismerésében. Ettől
kezdve már küldetésként éltem meg,
hogy a parkot a patinás, történelmi
templomunkhoz, a város fogadalmi
templomához alakítsuk.” – mondta a

A park közepén a Szentháromság
szobra áll. Az alkotás százötven
éves, 1867-ben állították fel. Az
elmúlt két esztendőben Kocsis
Balázs végezte el a restaurálását.
A tér végén egy pellengéroszlop,
a templom előtt Nepomuki Szent
János szobra található. Az egész
tér föld és ég találkozása, a bűnről
a Szentháromság által a szenthez,
a templomhoz jutás szimbolikáját
hordozza. Virágból megjelenített
nyilakkal megmutatja a helyes
irányt: a gyarló ember ugyan
hibázik, de van hol megbánnia,
kijavítania, s ez az út a templomba
vezet. A Szent Sebestyén parkot
Nyárai-Horváth István, a felsővárosi templom plébánosa áldotta meg.

Adománygyűjtés
az üldözött keresztényekért
A püspökök testülete ismerve sok
keresztény közösség helyzetét úgy
döntött, hogy az üldözött közel-keleti
keresztények megsegítésére online
adománygyűjtést hirdet, melyhez egy
erre a célra létrehozott bankszámlaszámon (Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia, CIB Bank 1110010418181490-14000003) keresztül lehet
hozzájárulni. A gyűjtés elsődleges
célja, hogy segítséget tudjanak
nyújtani azoknak a keresztényeknek,
akiknek lehetőségük nyílik visszaköltözni korábbi lakóhelyükre. Támogatják lerombolt otthonaik újjáépítését,
a mindennapi élet feltételeinek
megteremtését. A támogatásokat
már mostantól át lehet utalni az erre
a célra kijelölt számlára, a gyűjtés a
tervek szerint augusztus végéig tart.

ezért kezdeményezték a felújítását,
ami önkormányzati forrásból mostanra megvalósult. Farkas László, a
terület önkormányzati képviselője
a környék szimbólumának nevezte
a kőből faragott keresztet.
A felújítást Kocsis Balázs szobrász,
restaurátor végezte el. A szakember
elmondta, hogy nemcsak az idő
hagyott nyomot a kereszt felületén,
hanem egy valamikori felújítási
kísérlet is, melynek során szürke
festékkel próbálták lefesteni a szobrot. Akkor ez biztosan jó ötletnek
tűnt, a mostani restaurálási munka
nagy része azonban ennek a festéknek a leszedésével telt.
A keresztet Tóth Tamás esperes
szentelte fel, aki arról is beszélt,
hogy a Krisztus utáni első három
évszázadban egyáltalán nem ábrázolták kereszten Jézust, mivel azt
nem vélték dicsőségesnek. A Krisztus utáni IV. századtól azonban szokássá vált, hiszen az a legnagyobb
szeretet, ha valaki az életét adja a
közösségéért. A plébános azt kérte
az ünnepség résztvevőitől, hogy
egyfajta erőforrásként tekintsenek
erre.

Fotók: Bácskai Gergely

Megújult a kereszt a Tátra és a Mátra utca
sarkán

Az új parkot Nyárai-Horváth István felsővárosi plébános áldotta meg
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A Szent Imre Iskolaház az önkéntesek szemével
nevelőtanárként, felügyelőként kell
jelen lenni, hanem úgy, mint egy
családtag.
„Most képzeld el, amikor egy tizenöt-tizenhat éves lány odajön azzal,
hogy Gyula bácsi, én olyan szerelmes vagyok ebbe vagy abba. Nekem
mondja el, mert otthon nincs senki,
akinek elmondhatná. Természetesen
ezt bizalommal kezelem, és próbálok
nagyon okos lenni.” – teszi hozzá
Takács Gyula.

László-Takács Krisztina
Öt gyermekkel indultak, mára már generációk nőnek ki a Szent Imre Iskolaház szárnyai
alól. A Csaba testvér által alapított fehérvári
iskolaotthonnak azonban nem csak a gyerekek
a nyertesei. Az önkéntesek több éves áldozatos
munkáját, Smohay Katalin és Németh Ádám
építő tevékenységét most az egyik legnagyobb
országos elismeréssel, a Jószolgálat díjjal
jutalmazták. Persze nem a díj vonzotta ide az
önkéntes segítőket, inkább a tenni akarás, az
értelmes, hasznos időtöltés. Arra voltam kíváncsi, mit kapnak a segítségükért cserébe.

„Olyan ez a díj a szociális szférában,
mint filmben az Oscar!” – büszkélkedik Takács Gyula. Közben az
egyik tejtermelő adományát, több
tíz liter tejet cipel be a Szúnyog
utcai házba. Délelőtt tíz óra, a
gyerekek még iskolában, itt viszont
már ekkor is nagy élet van. „Mindig
abból főzünk, amink éppen van, hiszen
azokból az adományokból tartjuk fenn

Fotók: Takács Gyula

A midennapok nyitottsága

Adi néni és az ölelés

lingóznak ki a gyerekek a konyhába, és
kérdezik: Adi néni, mit segíthetek, mi
lesz ma a vacsora?” – meséli Sorosi
Tamásné, aki életkorát és segítő ta-

értek. Akkor még csak öt gyermek
járt ide nap mint nap, majd egyre
többen lettek. „Akik öt éve kicsik
voltak, mára megnőttek, én pedig velük
tartottam a tavaly megnyílt kamaszházba. Most oda járok rendszeresen,
és teszem, amit eddig, amire éppen
szükség van.”
Az iskolaház úgy működik, mint
egy család, így a napirend betartása
mellett rugalmasak a feladatok.
Iskola után érkeznek a gyerekek,
de a leckeírás, ellenőrzés mellett
jut idő beszélgetésre, játékra is.

A fecskék kirepülnek, a fészek
marad
Sorosi Tamásné és Takács Gyula is
arról mesélnek, hogy az élet nem
áll meg a nyugdíj után. Sőt! Olyan
helyzeteket teremt, amely nyitottabbá, színesebbé teszi a mindennapjaikat. Az ember ezáltal magát
is jobban megismeri, újra és újra
felfedezi, mi mindenre képes.
„Én például nem nevettem és sírtam
annyit aktív éveimben, mint amennyit
az elmúlt másfél évben, amióta részese
vagyok az iskolaháznak.” – mondja
Gyula, aki a Kodolányi János Főiskola műszaki igazgatójaként ment
nyugdíjba. Esze ágában sem volt
hazamenni, aztán egyedül kertet
művelni, élni a nyugdíjas hétköznapokat. Valami mást, valami többet
szeretett volna:
Olyan ez, hogy ha az ember belekezd, nem akarja abbahagyni – bó-

Gyula volt tavaly Csaba testvér erdélyi házainak Mikulása: „Annyira meghatódtam azokon a
csodaváró, boldog gyermektekinteteken, hogy mondták is az erdélyiek: sokféle Mikulást láttak
már, de olyat, aki sírva fakad, csak most először!”

a házat, amit éppen kapunk. Ha sok a
tej, palacsintát sütünk vagy tejbegrízt
készítünk, ha más alapanyag van,
akkor abból készítjük a vacsorát. Este
aztán, amikor vége a tanulásnak, szál-

Csaba testvér, a példakép

pasztalatát tekintve is rangidősnek
mondhatja magát a házban. Ő volt
ugyanis Ádám és Kati első önkéntes segítője, az első pótnagymama,
akinek „unokái” ma már kamasszá

Május végén adták át a Jószolgálat díjat a szakmai zsűri által kiválasztott tizenkét kategória
díjazottjának, köztük a Szent Imre Iskolaház munkatársainak

Adi néni munka mellett kezdett
itt segíteni, ma már nyugdíjasként
tagja az iskolaház közösségének.
Ezzel régi vágya teljesült. Korábban
ugyanis látott egy filmet a tévében
Csaba testvér erdélyi gyermekotthonairól, majd amikor az újságban
olvasta a fehérvári ház megnyitását,
azonnal jelentkezett önkéntesnek.
„Én úgy jöttem, hogy szeretni akartam
ezeket a gyerekeket. A gyerekek érzik,
hogy ha az ember nyitott szívvel jön,
és azonnal érkezik a visszajelzés: egy
ölelés, egy kedves szó, vagy amikor
találkozunk az utcán, még az út másik
oldaláról is átkiabálnak, hogy szia, Adi
néni!” Ide általában olyan gyerekek kerülnek, akiknek a családi
életükből éppen ez a közvetlenség
hiányzik, ezért fontos, hogy nem

logatnak mindketten. A gyerekek
pedig közben nőnek, gyarapodnak,
és lassan már a kamaszházat is
kinövik. Aditól azt is megtudom,
hogy már kialakítottak egy úgynevezett fecskeházat, amelynek első
lakója, Gyuri már elvégezte tanulmányait, és jelenleg a ház körül
kialakított kertet műveli, galambokat és nyulakat tenyészt, amelyben
a kamaszház lakó is segítenek. A
cél, hogy mindenki szakmát és
jövőképet kapjon, olyan útravalót,
amivel képes lesz kirepülni, családot alapítani, munkahelyet találni.
Ehhez kell az a biztatás, segítség
és mindenek előtt szeretet, amit
a ház alapítói, Smohay Katalin és
Németh Ádám mellett az önkéntes
segítőktől kapnak a fiatalok.
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Gyermektáborok
Angol tábor
Június 19-30., A Szabadművelődés Háza
Nyári angol tábor 11-16 éveseknek. Képregényírás angolul, az indiánok mindennapjai, sok rajzolás, alkotás és még több érdekes történet várja a gyerekeket. Jelentkezés
és információ: Kis Adrienn (Tel.: 30 217
1029, angoltabor2017@gmail.com).
Játékos kreatív-alkotó tábor kiskamaszok
részére
Június 19-23., A Szabadművelődés Háza
A kézműveskedést és a kreatív alkotást
kedvelő kiskamaszokat várják a nyári kreatív-alkotó napközis táborba. A gyerekek
megismerkedhetnek különféle papírtechnikákkal, csinálhatnak hűtőmágnest, gipszformákat, szalvétatechnikával díszíthetnek,
de lesz cserépfigura-készítés is. Jelentkezés
telefonon: 20 368 6828, bármilyen kérdés,
kérés esetén: Arató Klára 20 368 6828.
Nyári tábor a Koronás Parkban
Június 19-23., Koronás Park
A lurkók a tábor során visszautazhatnak a lovagkorba, megismerhetik a régi
találmányokat, kézműves mesterségeket
illetve a középkori játékokat. Javasolt
korosztály: 7-12 évesek. Információ: info@
koronaspark.hu, 22 202 252.
Jógás élménytábor
Június 19-24., Jóga neked életmódsziget
A 6-14 éves korosztály számára ajánlott.
Számíthatnak jógára, angol foglalkozásokra, kirándulásokra, kézműves foglalkozásokra, előadásokra. Információ: Vizbor
Margó jógaoktató (30 662 3990).
Olvasótábor a könyvtárban
Június 19-23., Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekkönyvtára
Meseműves nyárébresztő tábor kisiskolásoknak. Az apróságokat meseolvasás,
kézműves foglalkozások, papírszínházi
előadás és kirándulás is várja. Információ:
22 312 846/25-ös mellék, gyerek@vmk.hu.
Aktívan a neten
Június 19-23., Művészetek Háza
Digitális és vizuális alkotótábor általános
iskolásoknak.
Állati jó tábor
Június 19-23., Fertőzug Állatsimogató
Az alsó tagozatos diákokat várják. Programok: lovaglás, kézműves foglalkozások,
az állatparkban élő állatok simogatása,
gondozása, fára mászás, pingpong, csocsó,
tollas. Információ és jelentkezés: 20 280
9512, www.fertozug.hu, fertozug@gmail.
com, www.facebook.hu/fertozug.
Fejedelmi kincsek
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Kölyökjuniális és A múzeumok éjszakája
Programajánló június 16-tól 25-ig

Szabó Petra
Június 16.
Majdnem tábor
8 óra, Szent István Király Múzeum, Országzászló
téri kiállítóhely
Kreatív és ismeretterjesztő foglalkozásokkal
várják a gyerekeket, ahol a foglalkozások során
megismerkedhetnek a múzeum több kiállításával,
kipróbálhatják, milyen lehet múzeumi kutatóként
felfedezni új dolgokat, milyen lehet egy kiállítást
elkészíteni. Bejelentkezés, információ: Paréj Gabriella (70 3386 169, parej.gabriella@szikm.hu).
Péterfy Gizella kiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Tárlat a festő- és szobrászművész alkotásaiból. A
kiállítás július 16-ig tekinthető meg.
A Városháza bemutatása
19.30, találkozó: Országalma
Bár a Városházán évente több alkalommal is indulnak szervezett körbevezetések, az érdeklődés

töretlen a művészeti értékek és a koronázási jelvények másolatai iránt. A szakavatott bemutatás
sok érdekes részletet tartogat ezen a napon is.
Tóparti örömzene
20 óra, A Szabadművelődés Háza
A hetvenes, nyolcvanas évek slágerei a Fanta Boys
előadásában.
Június 17.
East-West Jóga&Lifestyle Fesztivál
8 óra, Velence
A fesztiválon kizárólag vegetáriánus, vegán és
indiai ételek kaphatók. Az egyhetes fesztiválon
minden nap jógafoglalkozások, életmód- és
személyiségfejlesztő tanácsadások lesznek. A
rendezvény alkohol-, hús- és dohányzásmentes.
Herbarius túra
9.15, találkozó: Csór, Székesfehérvár felőli első
buszmegálló
Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszakértő.
Az érdeklődők gyűjthetnek apróbojtorjánt,

Kölyökjuniális negyedszer
A szünidő beköszöntével június 24-én,
szombaton újra várja a családokat a Víziváros
népszerű rendezvénye, a Kölyökjuniális.
A programkavalkád kilenc órakor kezdődik – a megszokott helyszínen, a Budai úti
áruházak parkolójában – és délután négyig
tart a rendezvény. Lesznek készségfejlesztő
játékok, légvár, versenyek, akadálypálya,
színpadi programok, arcfestés és különböző
bemutatók.

Elérkezett a vakáció és a nyári szünet első nagy családi rendezvénye
is, a vízivárosi Kölyökjuniális. A
városrész egyik legnagyobb rendezvénye a negyedik alkalommal
életre hívott program, mely kiváló
lehetőség a szemléletformálásra és
a közösségépítésre. A módszer bevált, hiszen a gyerekek észre sem
veszik, de gyakorlatilag játszva

tanulnak a különböző programok
segítségével. Az egyik ilyen terület
a fogyatékkal élők helyzetének
ismertetése, míg a másik a rendvédelmi szervek testközelbe hozása.
A rendezvényre látogatókat arcfestés, társasjáték, légvár, készségfejlesztő játékok, érzékenyítő feladatok, kerekes székes akadálypálya,
húszféle óriásjáték, kerékpáros
ügyességi pálya, közlekedési teszt,
mini labirintus, fegyversimogató,
autós akadálypálya is várja, de
bábelődadás, gyerekkoncert és
táncbemutató is lesz. Újdonság,
hogy a Velük működik Fehérvár
programelem részeként játékos formában ismertetik a város nagy cégei
– Széphő, Depónia, Városgondnokság, Fejérvíz – a tevékenységüket. A
program ingyenesen látogatható.

orbáncfüvet, mezei zsályát, galajt, cickafarkat,
kakukkfüvet, pemetefüvet.
Hűsítő kultúra – buszos kirándulás
14 óra, találkozó: a Skála mögötti parkolóban
Buszos kirándulás Gorsiumba és a Károlyi-kastélyba Fehérvárcsurgóra
Régi idők telepesei Fehérváron
19.30, találkozó: a Tourinform Iroda előtt
Időutazás a háremek, fürdők, polgári telepesek
világába. Szerelmek, házasságok, cselszövés és
árulás – avagy mi köze a maffiának Nagy Lajos
király öccséhez?
Naked Truckers-koncert
20 óra, Nyolcas Műhely
Június 19.
Rönkfeszt
10 óra, A Szabadművelődés Háza melletti füves
terület
Nemzetközi faszobrász-szimpózium. Mindennapos fafaragás szabadtéren. Résztvevők: ef. Zámbó
István (Szentendre), Éltes Barna (Sepsiszentgyörgy), Horváth János (Székesfehérvár), Kiss
Dániel (Budapest), Matl Péter (Munkács) és
Miklós János (Úrhida).
Programok:
Június 19.: 10 óra: Esztergatechnika
Június 21.: 20 óra: Leonardo Jam-koncert
Június 23.: 18 óra: Kákics-táncház, a MéhKasAula
audiovizuális programja
Június 24.: 10 óra: Mindent a fáról – családi
játékliget és kézműves foglalkozás a Tulipiros
Játékműhellyel. Kocsis Balázs és barátai látványfaragása.
20.30: LGT-emlékzenekar koncertje, majd éjfélig
távcsöves bemutató a csillagdában.

Látogatható kiállítások
Szent István Király Múzeum, Rendház
A 20–21. század legjelentősebb erdélyi tallérgyűjteménye. Látogatható: június 30-ig.
Érintések, érzelmek, lélekhangok
Kisfaludi Közösségi Ház
Szatzkerné Piroska festmény- és kerámiakiállítása. Látogatható: július 9-ig.
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
Kiállítás a Vezúv kitörése miatt 79-ben
betemetett város leleteiből. Megtekinthető:
augusztus 20-ig.
Rétegek
Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épülete
Pinke Miklós képzőművész kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 17-ig.
Az autizmus mint metafora
Megyeház utcai kiállítóhely
A székesfehérvári Szent István Király
Múzeum és a Kortárs Művészeti Intézet
– Dunaújváros kiállítása. Megtekinthető:
szeptember 17-ig.

A Székesfehérvári Széna Téri Általános Iskola 36 hetedikese Erdélyben járt a Határtalanul pályázattal 2017. május 29-június 4. közt.
Jártunk Erdély hagyományőrző és hagyományteremtő vidékein. Gyergyószentmiklósi
és koltói testvériskolánk diákjai örömmel fogadtak. Színdarabbal készültünk nekik. A
gyimesfelsőloki iskola diákjaival és a gyergyói gyerekekkel együtt táncoltunk.
“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Megemlékeztünk június 4-éről. Adományt vittünk a Dévai Szent Ferenc Alapítvány Barackmoly: 0 db
egyik gyermekotthonának.
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Élményekkel gazdagodva tértünk haza. A Határtalanul! program elérte célját.
Keleti gyümölcsmoly: 62 db

SZÉKESFEHÉRVÁR

Almamoly: 18 db”

a Vásártéren június
21-25.-ig!

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2017.06.12.-én:
Barackmoly: 2 db
Szilvamoly: 20 db
Keleti gyümölcsmoly: 10 db
Almamoly: 1 db

Szerda, Csütörtök, Péntek:
18:00 óra.
Szombat: 15:00 és 18:00
Vasárnap: 11:00 és 15:00

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

Programajánló
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A múzeumok éjszakája
Június 24.
Szent István Király Múzeum
18 óra: Rejtélyfejtés a múzeum minden fehérvári
kiállítóhelyén
Rendház:
16 óra: Interaktív vésnökbemutató emlékérmeveréssel a Díszudvaron
18 óra: Római étkezési szokások – interaktív
foglalkozás a Díszudvaron
18 óra: Tárlatvezetés a Fejedelmi kincsek című
kiállításon, a Díszteremben
19 óra: Tárlatvezetés a Vezúv által eltemetett
városok című kiállításon
21 óra: Szabados György történész előadása a
Díszudvaron: Fehérvártól a pozsonyi csatáig – A
honfoglalás újragondolása a hagyomány jegyében
22 óra: Régészeti szakvezetés az állandó kiállításon
Deák-gyűjtemény
20.30: Jónás Vera koncertje
22 óra: Medgyessy Ferenc felnőtt grafikáinak kiállításmegnyitója. A tárlat megtekintése szigorúan
felnőtt látogatók számára ajánlott!
Budenz-ház, Ybl-gyűjtemény
18 óra: Szakmai tárlatvezetés
19 óra: Kollázskészítés
Hetedhét Játékmúzeum
17 óra: Családi kutakodás a Moskovszky-gyűjtemény tárgyai között
17 óra: Új szerzemények a múzeumban 2012–2017
19 óra: Rendhagyó tárlatvezetés a Moskovszky-gyűjteményben
22 óra: Felolvasóest Váradi Eszter Sára és Tűzkő
Sándor közreműködésével
Új Magyar Képtár
18 óra: Szakvezetés az Új Magyar Képtárban
19 óra: Tárlatvezetés Az autizmus mint metafora
című kiállításon
19 óra: Interaktív barangolás a képzőművészetben
21 óra: The False – alternatív rock az udvaron
Csók István Képtár
18 óra: A Simorág TánCirkusz előadása az
Aba-Novák-kiállításhoz kapcsolódóan

Impression
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Őri Tóth István emlékkiállítása. Megnyitja Fülöp
Gyula, a Szent István Király Múzeum címzetes
igazgatója.
Június 20.
Disputa Gelencsér Józseffel
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs,
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat,
szobrot, festményt ,borostyánt,
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:
Kiszállás
díjtalan!

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

21 óra: Kováts Kristóf, Aba-Novák Vilmos unokája
tart tárlatvezetést a kiállításon

a helyismereti gyűjteményben őrzött kiadványokból

Országzászló téri kiállítóhely
18 óra: Csináld magad foglalkozás a Tücsök
Művekkel
18 óra: Válj kutatóvá, fedezd fel a néprajzban rejlő
lehetőségeket!
18 óra: Izgalmas felfedezések a látványtárban,
korhatár nélkül
19 óra: Múzeummese – mesemúzeum
18 óra: Tárlatvezetés a látványtárban
19 óra: Tárlatvezetés a néprajzi kiállításban
20 óra: Fénytárlat workshop és fényfestés a
szoborparkban
22 óra: Leonardo Jam

Zsolt utcai tagkönyvtár
Kiállítás

Fekete Sas Patikamúzeum
18 óra: Rendhagyó előadás a szálló történetéről
19 és 22 óra: Interaktív tárlatvezetés
21 óra: Patikusok pongyolában – A Szabad Színház társulatának előadása
Nemzeti Emlékhely
20 óra: Fáklyás tárlatvezetés
Gorsium Régészeti Park
10 és 18 óra között a Gorsium Régészeti Park és a
Pompeji-kiállítás (előzetes regisztráció szükséges)
ingyenesen látogatható.
Vörösmarty Mihály Könyvtár
Nyitvatartás: a könyvtárak nyitvatartási idejében
Olvasóterem: kiállítás a könyvtár állományából
Zenei és számítógépes részleg: válogatás a részleg
bakelit- és vinylgyűjteményéből
Felnőtt kölcsönző: könyvkiállítás
Gyermekrészleg: mesekönyv-kiállítás; Helyismeret – muzeológusok írták

Pedagógiai Szakkönyvtár
Könyvkiállítás
Városháza
21 és 22 óra: Vezetett körséta
Székesfehérvári Helyőrségtörténeti Emlékgyűjtemény
Az állandó tárlat megtekintésén kívül Sipos
Gyula ezredes a 17. honvéd gyalogezred
parancsnokának emlékei egy szobában. A
Magyar Honvédségnél ma rendszeresített
fegyverek bemutatása. Akadálypálya gyerekeknek. Kézműves foglalkoztató. Katonai
toborzás.
18 óra: A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar
előadása
19 óra: A Székesfehérvár Helyőrségi Zenekar
koncertje
Vasvári Pál Általános Iskola, Pincegaléria
Középkori városmakettek kiállítása, korabeli
fegyverekkel.
19 és 21 óra: Lovagi bemutató
Gyurmavár készítése és régészkedés gyerekeknek
Repüléstörténeti kiállítás.
Székesfehérvári Szerb Ortodox Templom
Tárlatvezetések több alkalommal.
18 óra: Az Ortodox Egyházi Kórus hangversenye

Széna téri tagkönyvtár
Kiállítás múzeumi gyűjteményekről

Fejér Megyei Levéltár
18 óra: Hétköznapok a hetvenes, nyolcvanas
években – kiállítás
19 óra: Pódiumbeszélgetés Csatári Bence
történésszel a Kádár-rendszer könnyűzenei
politikájáról
20 óra: Esti mese a diavetítőn
20.30: Blues Henger Band-koncert

Tolnai utcai tagkönyvtár
Bemutatjuk a Hetedhét Játékmúzeumot – kiállítás

Kovács Jenő Óramúzeum
Vetítések minden órában

Mészöly Géza utcai tagkönyvtár
Könyvkiállítás

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Pozsonyi Ádám Harcra fel! című verseskötetének
bemutatója.
Június 21.
Arató Antal köszöntése
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Arató Antal 75. születésnapi ünnepsége, melyre
várják a fehérváriakat.

dők, miközben kiderül, kik lakhattak a gyönyörű
épületekben.
Június 24.
Aquafitness – basic jogging ingyenes próbaóra
8 óra, Csitáry G. Emil uszoda
Aquafitness – a vízben végzett torna, ami minden nőnek és férfinak szól kortól függetlenül, s
úszástudást sem igényel.

Június 23.
Virtuális séta a világ múzeumaiban
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Komlósi József előadása.

Tűzzel-vassal Fesztivál
9 óra, Rác utca
Az érdeklődők találkozhatnak az ország késes,
kovács, fegyverműves mesterembereivel és
portékáikkal, emellett lesz kovácsbemutató és
vásár.

Ódon házak titkai
19.30, találkozó: Országalma
A rózsás ház szemet gyönyörködtető látványától
a Deák képtár és a Csók István Képtár érintésével
a Magyar Király Szállóig sétálnak el az érdeklő-

A bölcsesség fája
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Kosztics László kiállítása. A rendezvényen
bevezetőt mond Cser-Palkovics András polgármester.

Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum
18 óra: A Föld és ég között című kiállítás megnyitója
18.30: Borkóstoló
19 és 21 óra: Tárlatvezetés a Föld és ég között
című kiállításon
19 óra: Németh Antal, a székesfehérvári püspöki
sörök főzőmestere tart kóstolóval egybekötött
bemutatót
20 óra: A MusiColore Énekegyüttes koncertje a
múzeum udvarán
21 óra: A Poklade Zenekar koncertje
Bory-vár
18 óra: Kiállítás a lakásmúzeumban
18 óra: Családi nyomozás
18 és 22 óra: Tárlatvezetések a Bory-család
tagjaival
21 óra: A Szelíd Csavargók koncertje
20 óra: Díszvilágítás
Alumíniumipari Múzeum
Egész este: a múzeum bemutatása, vezetett
látogatások
16 óra: Alu-go játszóház
18 óra: Fémöntészeti bemutató
20 óra: Dalest, melynek folyamán a székesfehérvári OMBKE tagjai bányász-kohász-öntész dalokat
énekelnek.
Kairosz Kultúrműhely
Filmvetítés és beszélgetés
Tűzoltómúzeum
Tárlatvezetés, előadás
Katonai Emlékpark Pákozd
17 óra: Tematikus hadtörténelmi előadások
17 óra: Apródképző
19 óra: Célba lövés lézerpuskával
20 óra: Bátorságpróba gyerekeknek
17 óra: Lézerharc – előzetes bejelentkezés szükséges: foglalas@kempp.hu
17 óra: Veteránautó-kiállítás a Városház téren.
19.30 óra: Veterán busz indul a bíróságtól. A
múzeumi helyszínek között érdeklődőket szállít
óránkénti indulással.

A Barátság mozi műsora
Chaplin – Modern idők
Június 19. 18 óra
Feliratos amerikai vígjáték.
Jupiter holdja
Június 16. 18 óra, június 24. 20 óra
Magyar filmdráma.
Kincsem
Június 16. 20 óra, június 20. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Gemenc – Az árterek világa
Június 17. 16 óra, június 24. 18 óra
Magyar természetfilm.
Out
Június 17. és 22. 18 óra
A martfűi rém
Június 17. 20 óra
Magyar thriller.

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

Irodai Munkatárs

Adminisztrációs feladatok
elvégzésére keresünk kollégákat,
hosszú távra.
További információ:
metaloBox Kft. 8000 Székesfehérvár,
Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

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

Kaliforniai álom
Június 19. 20 óra – feliratos verzió
Amerikai romantikus film.
Tiszta szívvel
Június 20. 18 óra
Magyar akció-vígjáték.
Tékasztorik
Június 22. 20 óra
Magyar vígjáték.
1945
Június 23. 18 óra
Fekete-fehér magyar film.
A sóher
Június 23. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Ricsi, a gólya
Június 24. 16 óra
Magyarul beszélő luxemburgi-belga-német-norvég családi animációs film.
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FehérVár

Múlt heti rejtvényünk első megfejtésből kiderülhetett, mit ünneplünk pünkösdkor: a Szentlélek eljövetelét.
Második megfejtésünkben a Csónakázó-tó avatásának sporteseményére
voltunk kíváncsiak: Robinson tutajverseny.
A harmadik megfejtésben egy Kallós Zoltán nevéhez fűződő kulturális
központ nevét rejtettük el, amit a közelmúltban nyitottak meg az erdélyi Válaszúton. A helyes válasz: Kallós Zoltán Múzeum és Népművészeti Központ
Mostani lapszámunkban olvashatnak egy fehérvári gyökerű fiatal zenekarról, akik a Petőfi Rádió Nagyszínpad tehetségmutató versenyének

Rejtvény

2017. június 15.

döntősei közül Magyarországot képviselhetik egy rangos nemzetközi
zenei fesztiválon. Melyik fesztivál ez? A választ az első megfejtésben
keressék!
A fehérvári könyvhét egyik visszatérő programja az a verseny, ahol iskolás
gyerekek mutathatják meg írói tehetségüket. Mi az elnevezése ennek a tehetségkutató versenynek? A jó válasz a második megfejtésből derülhet ki.
Fontos díjjal gazdagodott a Szent Imre Iskolaház – erről is olvashatnak
lapunkban. A szociális szféra Oscar-díjának is nevezett elismerés pontos
megnevezését a harmadik megfejtésben találják.

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap

Ingyenes illemhelyek
a város több pontján

Egyre virágosabb a város!
Schéda Szilvia
Székesfehérvár több mint háromszáz településsel
méretteti meg magát az idei Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen. A zöldterületi
fejlesztéseket látogatta meg múlt héten a verseny
zsűrije.

Ingyenesen vehetők igénybe a város nyilvános illemhelyei: június 15-ét követően a
városháza belső udvarában, a Várkörúton, a
Zichy ligetben és a Haleszban sem kell fizetni
a használatért
L.T.K.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Kiss László

A Virágos Magyarország verseny
zsűrizése városunkban kezdődött
meg. Az első állomásra Borbás Marcsi
a verseny fővédnökeként érkezett,
aki maga is felajánlott két különdíjat:
„Felajánlottam, hogy segítek létrehozni
a településeknek egy-egy úgynevezett
tündérkertet, aminek lényege, hogy a
településre jellemző őshonos gyümölcsfákból egy közösségi kertet ültetünk. A
fákat általános iskolás gyerekek fogják
gondozni.” – tudtuk meg a televíziós
műsorvezetőtől.

A nap folyamán a zsűri a város
kiemelt helyszíneit bejárva pontozta
a látottakat. A verseny nemzetközi
zsűritagja azt mondja, Fehérvár sokat
fejlődött az elmúlt években, de ami
kimondottan lenyűgözi, az a város
szívében található tavaink látványa.
„Először nem hittem a szememnek,
azt hittem, egy másik országban járok,
például Hollandiában, ahol sok vizes
terület van. Örülök, hogy végre sok-sok
vizes elemet is látok, sok zöldterületet és
fitneszparkot, ez valami nagyon egyedülálló!” – mondta Anton Schlaus, majd
hozzátette: városunk történelmi,
gazdasági hátterét ismerve, látva az
évtizedek alatt kialakult megszépült
arculatot, esélyes, hogy 2017-ben
Székesfehérvár a legjobbak között
végezzen a versenyben, melynek
eredményhirdetésére ősszel kerül sor.

A Virágos Magyarország zsűrije őszre hozza meg a döntést, véleményük szerint Fehérvár a
legjobbak között lesz a rangsorban
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Keresd és szeresd
a teret!
Ezzel a szlogennel indítanak országos akciót
az Új Nemzedék Központ közösségi terei. A
kezdeményezés célja a minél kellemesebb
városi környezet kialakítása. Székesfehérváron a Béke térre várják az önkénteseket
szombaton, a városszépítés jegyében.

A virtuális szórakozás és a digitális kommunikáció terjedése ellenére még mindig a városi terek
azok a helyszínek, ahol a városlakók értékes időt tudnak eltölteni
egymással. Vannak, akik csak
átrohannak ezeken a helyeken suliba, buliba vagy munkába menet,
de vannak, akik órákat töltenek el
barátaikkal sétálva, beszélgetve,
olvasva, napozva, zenét hallgatva.
A kezdeményezés lényege, hogy
ezeket a közös helyszíneket közösen barátságosabbá tegyük.
Az Új Nemzedék Központ egész
évben, országosan húsz közösségi
térben várja a fiatalokat különböző programokkal, kikapcsolódási
lehetőségekkel és rendezvényekkel. A Keresderesd és szeresd a
teret! című önkéntes városszépítő
akcióra Székesfehérváron, a Béke
téren kerül sor június 17-én,
szombaton 10 órától 14 óráig. A
program – melyet Molnár Tamás
civil és ifjúsági ügyekért felelős
tanácsnok nyit meg – minden
korosztálynak szól, hiszen a város
mindenkié.

A Vörösmarty Rádió műsora június 17-től 23-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 6. 17. 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 Tippek, javaslatok a
minőségi kapcsolatokra.
Vendég: Garai Orsolya
09:10 A szenvedélybetegségek,
és azok leküzdése
10:10 Gasztrotéka – Alapvető
élelmiszerek a konyhában.
Vendég: Antal Vali
11:10 Leányálom: A
menyasszonyi ruha
– trendek és tippek.
Vendég: Nagy Gabriella
és Nagy Krisztina
12:10 Folytatódnak a
Herbarius túrák.
Vendég: Lencsés Rita
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. 18. Vasárnap

2017. 6. 19. 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
08:10 Aktualitások és
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
érdekességek.
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
Műsorvezető: Heiter
11:15 Délelőtti körkép.
Dávid Tamás
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
08:10 Szó szerint – Magazin.
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Vendég: Random Trip
Romhányi Anikó
12:20
Ebédidő: gasztronómiai
10:00 Sercegés és pattogás
műsor
– zenei műsor.
13:10 Gyógynövények
14:10 Autófitnesz
Vendég: Dj Zsiráf
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
12:10 Dicsértessék a Jézus
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
Krisztus – katolikus műsor
Bokányi Zsolt. Vendég:
Kernya Mariann
13:00 Hírek
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
13.10 Műsorvezető: Cseke
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
András. Témák:
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
aktualitások, érdekességek
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
18:10 Fejér zene
19:10 Környezetvédelmi
20:05 Koktél – színes
magazinműsor
beszélgetések
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
Sasvári Csillával
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt
23:00 Aktuális – napi hírmagazin
hét műsoraiból
23:10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek

2017. 6. 20. Kedd

2017. 6. 21. szerda

2017. 6. 22. CsütörtöK

2017. 6. 23. 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: 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: 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: 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 Illemtan óra
17:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
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.
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FehérVár

Vakler Lajos
Puskás István személyében januártól új
igazgató irányítja a Római Magyar Akadémia
munkáját. Az italianista, a Debreceni Egyetem
adjunktusa, műfordító, az olasz kultúra és
irodalomtudomány kiváló ismerője a jövőben
minden energiáját a magyar kultúra megismertetésének szenteli.

Portré

Római küldetés
ilyen módon kapcsolódtak össze a
szenvedélyek: az olasz kultúra, az
irodalom és a történelem. Számtalan kitérővel, kalanddal fűszerezve
jutottam el odáig, hogy 1994-ben,
amikor először jártam az akadémián ösztöndíjasként, pályakezdő
kutatóként, itt tettem meg az
első lépéseket. Évtizedek múltán

2017. június 15.

Diákként az akkor először megjelenő diáklapba írtam. A tanszéknek mindig nagy erőssége, fontos
része volt a tehetséggondozás.
Mindez csak úgy tudott működni,
hogy mögöttem állt az egyetem, a
tanszék, akik mindig is segítették
a fiatalokat a munkájukban.
Miként választott szakirányt?

kortárs művész alkotásait megismerni
az ön szemüvegén keresztül.
Pasolini Magyarországon elsősorban a filmjeivel hódít, ez a belépő
az életművébe. Én már gimnazistaként, a nyolcvanas évek filmkultúrájában találkoztam Pasolini
filmjeivel, aztán itt, Olaszországban meg kellett barátkoznom

Az ember mindig vadássza az új,
eddig megválaszolatlan kérdéseket, keresi az érdekességeket,
s rátalál a kultúrtörténet évszázadaiban olyan témákra, amik
fontosak. Nálam ez abból ered,
hogy hallgatóként reneszánsszal
foglalkoztam, s ha egy szöveg vagy
szerző felkeltette az érdeklődésemet, akkor annak utánajártam,
kibontottam, és az egyik kérdés
megválaszolása hozta magával a
következőt. Szenvedélyes olvasóként pedig rám találtak a kortárs
szerzők is, akik ugyancsak kérdéseket tesznek fel.
Számtalan olyan írása jelent meg,
ami felkeltette az irodalomtudomány
iránt érdeklődőket. Különösen érdekes
Pasolini, Umberto Eco és a többi latin

azzal, hogy a szülőföldjén sokkal
fontosabbnak tartják íróként.
Rómában az utcán sétálva
napjainkban is lépten-nyomon
találkozunk Pasolinivel. Ő egy
megkerülhetetlen alakja – negyven éve bekövetkezett halála ellenére is – a mai Olaszországnak.
Nélküle lehetetlen megismerni
és alaposan foglalkozni ezzel az
országgal.
Magyarországon az olasz nyelv tanulása jó ideig csak kevesek számára
nyílt meg. Mi motiválta, amikor
elkezdte tanítani?
Az ún. kis nyelv lét ellenére
nagyon erősek az olasz pozíciói,
a kilencvenes években már volt
egy jelentős felfutása. Ennek jele a
középiskolai jelenlét.

A kortárs művészetnek helye van az akadémia kulturális palettáján

Miként választott hivatást egy humán
érdeklődésű ember?
Világéletemben humán érdeklődésű voltam, ha ez azt jelenti, hogy
mint az olvasás mániákusa, faltam
a könyveket. Ez a szeretet már a
középiskola alatt is olyan szakmai
érdeklődési alap volt, hogy nem
lehetett kétséges, mit választok
érettségi után. A magyar és a történelem mellett döntöttem, mert
bár a gimnáziumban tanultam
olaszul, olasz nem volt a Debreceni Egyetemen, ahova felvételiztem.
Az érdeklődésemet a diákcserék,
az olasz kultúra megismerésének
szándéka vezette. Amikor 1993ban újraindult az olasz tanszék,
akkor nem lehetett kérdés számomra, hogy oda is felvételizzek, s

visszatérve szeretném mindazt termőre fordítani, amit az egyetemtől,
az akadémiától, Magyarországtól
és Olaszországtól kaptam.
A két világháború között nemzetközi
hírű volt a Debreceni Egyetem Italianisztika Tanszéke. Az újraindításkor
aztán megint felsorakozott a kutatók
színe-java. Mi mindent lehetett tőlük
megtanulni?
Az a jó értelemben vett fanatizmus, amellyel az olasz és a magyar
kultúra felé fordultak, a mély elkötelezettség, a kultúra legapróbb
részleteinek tanulmányozása, ezzel
együtt a nagy összefüggéseknek a
vizsgálata példa volt számomra.
Vegyük számba a publicisztikáit!
1993-ban jelent meg az első tanulmánya.

közéleti hetilap

Az igazgató otthona, a Római Magyar Akadémia
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Puskás István elkötelezettsége és szakmai tudása megkérdőjelezhetetlen

Fotók: Simon Erika

Önt mi hozta a Római Magyar Akadémiára? Ez a pozíció pályaívének egy
kihagyhatatlan szakasza?
Aki ezen a pályán mozog, járt
valaha a Via Giulián és foglalkozik
az olasz-magyar kapcsolatokkal,
ott lebeg a szeme előtt a karrierje
ilyetén alakulása. Én magam is pályáztam már, lehet, hogy a túlzott
akarás volt a gát. Az ember teszi
azt, amit helyesnek gondol, aztán a
sok befektetett munka megtérül.
Amikor felkarolták a mai magyar művészetet, nagyon határozott elképzeléseket fogalmaztak meg.
Ez mindig része kellett legyen az
akadémia tevékenységének, hiszen
a harmincas-negyvenes évek
kortárs művészete otthonra talált
itt, mi ezt a tradíciót folytatjuk. Az
akadémiának abban van kiemelt
szerepe, hogy Magyarország
felé közvetítse a tradíció fontos
elemeit, az antikvitástól a keresztény-katolikus hagyományokon át
az olasz nemzeti kultúráig. Feladatunk, hogy elérhetővé tegyük a
magyar kultúrát az olasz közönség
számára.
Programot készítettek elő a száz
esztendeje született Szabó Magda irodalmi munkásságának megismerésére.
Ideje volt, hiszen méltatlanul keveset
foglalkozunk a XX. századi magyar
irodalom egyik legendájával.
Olaszországban azért van különleges helyzetben Szabó Magda,
mert egészen későn érkezett meg
Itáliába. Halála előtt néhány évvel
kezdték el fordítani, óriási sikere
volt. Nincs olyan olasz olvasó ember, akinek például Az ajtó című
regénye ne jelentett volna különleges élményt. Felemelő érzés volt

FehérVár

Portré

látni az olasz boltok polcain Szabó
Magda műveit a sikerkönyvek
között.
Két új programelemmel készülnek,
egyik a visegrádi négyek bemutatása,
a másik a magyar vidék bemutatása.
Ez utóbbi számunkra különösen fontos, hiszen a tervek szerint Székesfehérvár, a királyok városa is bemutatkozhat a katolicizmus bölcsőjében.
Szeretnénk megmutatni az olaszoknak, hogy Magyarország Budapesten túl is létezik, sokkal színesebb,
változatosabb, mint ahogy azt
hiszik. Az, hogy egy ország több
kulturális centrummal rendelkezik,
és létezik kulturális sokszínűség
egy nemzeten belül, az olaszok számára természetes helyzet. Viszont
Magyarországról csak Budapesttel
találkoznak. Nekünk feladatunk
megmutatni azt a komplexitást,
ami hazánkat jellemzi.
Székesfehérvár is abba a körbe tartozik, ahol együtt mutatható meg a múlt
és a jelen.
Ez a programsorozat már elindult,
Debrecen mutatkozott be elsőként.
A városokra bízzuk, hogy mit szeretnének megmutatni magukból.
Mi abban segítünk, hogy tudjuk,
mi az olasz közönség preferenciája, mi az, ami érdekelheti őket. A
debreceni program azért sikerült
jól, mert a két szempontot együtt
tudtuk kezelni. Bízom benne,
hogy a többiek bemutatkozásánál
is hasonlóképpen történik majd.
Tárgyalásban állunk több várossal
is, természetesen Székesfehérvár
bemutatkozása is szerepel a terveink között.

FehérVár
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Egészség

Jógavarázs Fehérváron

2017. június 15.

Látrányi Viktória

Székesfehérváron már a kezdetek
óta szerveznek közös jógafoglalkozást a világnap alkalmából.
A program kezdeményezője az
Öreghegyi Jógacsoport. Idén sem
lesz ez másképpen, hiszen június
18-án, vasárnap bárki megismerkedhet a jóga alapjaival.
A Magyar Király Szálló előtt 16 óra
30 perckor kezdődnek a programok gyermekjógával. 17 órától
flashmob lesz és közös hatha jóga.
K. Szűcs Dorina, az Öreghegyi
Jógacsoport oktatója szerint a
jóga segít a harmónia meglelésében: „Számos formája létezik a
jógának, mindenki megtalálhatja azt,
ami hozzá leginkább passzol. Ez a
fajta testmozgás az életminőséget is
javítja. Ma már egyre elfogadottabbá
válik a jóga egészségünkre gyakorolt
jótékony hatása. Számtalan egészségügyi előnye mellett segít a stressztől
és a szorongástól megszabadulni. A
jóga célja a testi és a szellemi erők

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van
eggyel nagyobb méret
az uraknak!

Fotó: Kiss László archív

Június 21-én világszerte szerveznek jógás
megmozdulásokat, eseményeket. Nem
titkolt célja ezzel a szervezőknek, hogy egyre
több emberhez eljuthasson ez a rendkívüli
tudomány. A jóga több évezredes rendszere
a fizikai állapot javítása mellett igyekszik
helyreállítani a test és a lélek összhangját.

Hagyományos világnapi program Székesfehérváron: immár harmadik alkalommal várják a jóga iránt érdeklődőket a belvárosba

felébresztése. A jóga egy izgalmas önismereti út, amin ha elindul az ember,
folyamatosan új és új kapuk nyílnak
meg előtte. Életünk végéig folytatható
a fejlődés. Megteremti a harmóniát és
az egyensúlyt önmagunkban, környezetünkben, emellett segít megérkezni
a jelenbe.”

a fényt!

HOYA SENSITY
SENSITY
HOYA
Az akció
időtartama:
2015. április
1. –június
június 30.
Az
akció
időtartama:
2017.
15. – július 15.

30%
30%
KEDVEZMÉNNYEL!*
KEDVEZMÉNNYEL!*

Az akció időtartama: 2015. április 1. – június 30.

219850-TI
219850-TI

Kényelem beltéren és a szabadban egyaránt!

FÉNYRESÖTÉTEDŐ
FÉNYRESÖTÉTEDŐ
ÉS MULTIFOKÁLIS
ÉS
MULTIFOKÁLIS
FÉNYRESÖTÉTEDO
RÉTEG
SZEMÜVEGLENCSÉK
FÉNYRESÖTÉTEDO RÉTEG
SZEMÜVEGLENCSÉK
Kényelem beltéren és a szabadban egyaránt!

*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!
*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!

*A kedvezmény a Sensity fényresötétedő lencsék opció árából kerül levonásra. További részletek az üzletben!

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.

Computeres és orvosi szemvizsgálat

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

Távírda u. 25. • Tel.: 22/507-360
Computeres
orvosi
Madách tér 1. • Tel.:és
22/340-556
www.csertaoptika.hu • www.facebook.com/csertaoptika1
Computeres
és orvosi
szemvizsgálat
Székesfehérvár,
szemvizsgálat

(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Június 21-én emlékezünk meg a jóga világnapjáról, melynek megtartására 2014-ben
Narendra Modi indiai miniszterelnök tett javaslat. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése nagy többséggel fogadta el a határozatot, mely a jóllét és az egészAuftragsnummer: 0000219850
Auftragsnummer:
AuftragsPosition:
1 0000219850
ség holisztikus
megközelítéseként jellemzi az ősi indiai légző-, test- és meditációs
AuftragsPosition:
1
gyakorlatok rendszerét.

Glaucoma az alattomos
szembetegség

Éld át

Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok,
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
nyári térd-és
hosszú nadrágok (62-86)

Tudta-e?

Székesfehérvár,

Távírda u.
25. • Tel.: 22/507-360
Székesfehérvár,
HÖLGYEK
FIGYELEM:
Madáchu.tér25.
1. •• Tel.:
Távírda
Tel.: 22/340-556
22/507-360
VILÁGÚJDONSÁG
A
www.csertaoptika.hu
Madách
tér 1. • Tel.: 22/340-556
www.facebook.com/csertaoptika1
LIFE EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!
www.csertaoptika.hu

www.facebook.com/csertaoptika1

INTIM LÉZERES KEZELÉSEK
– FÁJDALOMMENTESEN, LÁBADOZÁSI IDŐ, HEGESEDÉS NÉLKÜL –
CSAK A LIFE-BAN!

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

Szemészeti vizsgálat folyamán a látásélesség vizsgálata mellett
szemnyomás mérést is végzünk. Abban az esetben, ha ismételten
magasabb értéket kapunk látótér vizsgálatra kerül sor. A glaukóma
kezelésének legfontosabb célja, hogy a szemnyomást a normális
értékre, 15-21 Hgmm-re csökkentsük. A normális érték meghatározása
igen nehéz, hiszen vannak emberek, akiknek az efölötti szemnyomás
sem okoz látható károsodást. Ezért helyesebb a kezelés célját úgy
meghatározni, hogy a szemnyomást arra az értékre kell csökkenteni,
ahol nem okoz látóideg károsodást vagy a meglévő rosszabbodását
megakadályozza. A látóideg szállítja az agyba a szemünkbe érkező
képet. Finom idegrostokból áll össze, valahogy úgy, ahogyan az
elektromos vezetéket vékony rézhuzalok alkotják. Az idegrostok
pusztulása apró kieséseket okoz a látótérben. Ezek általában mindaddig
észrevétlenek maradnak, míg végül összefolyva jelentős látótér-kiesést,
látótér-szűkületet nem okoznak a betegnek. Amennyiben a látóideg
összes rostja elpusztul, a szem megvakul.
Rendelőnkben korszerű automata látótér vizsgáló készülék (perimeter)
áll rendelkezésre, mely teljesen objektív eredményt ad a beteg látótér
kieséseiről. Ez azért fontos, mert nem csak a kezelés megtervezésében
játszik szerepet, hanem a betegség követése során a terápia módosítását
is lehetővé teszi. Fél éves – éves követéssel és az orvos utasításait
betartva biztos, hogy a betegsége jól kézben tartható. Minden vizsgálat
után pácienseink kézbe kapják az orvos által kielemzett számítógépes
eredményt.
Üzletünkben Dr. Nagy Piroska végzi több éves tapasztalattal az ilyen
típusú szemészeti vizsgálatot is.
Bejelentkezni a 06-22-340-556-os telefonszámon lehet.
Székesfehérvár,

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

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

www.lifecentrum.hu/intimlezer

• Madách tér. 1.
Tel.: 22/340-556,
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

• Távírda u. 25.
Tel.: 22/507-360

Cserta János

optometrista, látszerész
mester
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Nemcsak a napfény, a naptej is károsíthatja a bőrt?

Kovács V. Orsolya

Tény, hogy napfény nélkül nincs
élet a Földön. Szerepe van a D-vitamin-képzésben, ezáltal erősíti a
csontokat és a kedélyállapotunkra
is hatással van. Azonban ma már
azt is tudjuk, hogy a környezet károsításának köszönhetően sérült az
ózonréteg, és a napsugarak sokkal
nagyobb kárt tehetnek a bőrünkben, mint régen. Manapság már
jobban figyelünk, hogy a déli órákban ne tartózkodjunk a napon, de
legalábbis hordjunk valamilyen
fejfedőt. Igyekszünk olyan napvédő készítményt választani, mely
az UV-B mellett a bőr mélyebb rétegeibe hatoló UV-A-sugarak ellen
is véd. Csakhogy egyáltalán nem
mindegy, mit kenünk magunkra!
Lehet, hogy éppen azzal tesszük
a legnagyobb kárt a bőrünkben,
amivel védeni szeretnénk?
Köteteket lehetne teleírni azzal,
hogyan károsítják a különböző
vegyszerek az egészségünket. Körülvesznek bennünket a levegőben,
a ruháinkon, bútorainkon, az étele-

Fotó: Horváth Renáta

Szorgosan kenjük a gyereket és magunkat is az
ötvenes naptejjel? Azért jobb, ha megnézzük az
apró betűs részt a csomagoláson! Nemcsak az
UV-sugarak, de a vegyszerek is károsíthatják
a bőrt!

Nem mindegy, milyen naptejet választunk!

inkben és a kozmetikumokban is.
A fényvédőknek két alapvető csoportja van. Egyik a fizikai fényvédők, melyek visszaverik a napsuga-

rakat a bőrünkről. A leggyakoribb
fizikai fényvédők a titán-dioxid
és a cink-oxid, melyek lényegében
nem szívódnak be a bőrbe, hanem

a bőr felszínén maradva verik
vissza, szórják szét a napsugarakat (ezért hagynak fehér réteget
a bőrön.) A fizikai fényvédők az
UV-A- és az UV-B-sugarak ellen is
védenek.
A másik csoport a kémiai fényvédőké, melyek elnyelik az UV-sugarakat. A kémiai fényvédők általában beszívódnak a bőrbe, esetleg a
véráramba is, ezért kisgyerekeknek
a fizikai fényvédők ajánlottak.
Mivel a fizikai fényvédők könnyen
lekopnak a bőrről, a kémiaiak
pedig UV-fény hatására lebomlanak, hosszabb napon tartózkodás
esetén ajánlatos két óránként újra
használni a fényvédőt.
Léteznek az úgynevezett zöld alternatívák: a kakaóvaj, a kókuszolaj,
a méhviasz megfelelő alapanyag lehet egy krém kikeveréséhez. Ehhez
adhatunk különféle jó minőségű
illóolajokat, mint a sárgarépaolaj
vagy a levendulaolaj. A sárgarépa
egyébként elrágcsálva is segíthet
abban, hogy a leégés helyett a
bőrünk inkább csak barnuljon. Viszont ha házilag gyártunk naptejet,
fogalmunk sem lesz annak fényvédő erejéről. Biztosra tehát igazából
sosem mehetünk, szó szerint a
saját bőrünkön kell tapasztalatot
szereznünk. De a címkét azért
mindig olvassuk el!

SZAKRENDELÉSEK –
RÖVID ELŐJEGYZÉSSEL
• Idegsebészet
• Ultrahang diagnosztika
• Endokrinológia
• Dietetika
• Csecsemő-, és gyermekgyógyászat
• Fül-orr-gégészet
• Gasztroenterológia

V É RV É T E L
MINDEN NAP
H-CS: 8-9,
P: 7-9
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Telefon: 22/500-300, 06-30/534-3121
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

ITT AZ IDEJE,

Az akció 2017.jun 1.-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Diabetológia
• Urológia
• Reumatológia
• Immunológia
• Ortopédia

hogy vegyél egy
jó matracot!

Táskarugós matracok
most

25%-al

olcsóbban!

A kép illusztráció!

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

Mit tehet a lakástulajdonos?
esetén jogosult arra, hogy a
munkát elvégezettnek nyilvánítsa, és aláírja a teljesítési
igazolást, ezáltal elkerülve a
visszaéléseket.

Szabó MiklóS bence

Mint azt Hegedűs Sándor, a
Széphő Zrt. társasházkezelési
osztályának vezetője mondja,
fontos a megfelelő kezelő megválasztása – és persze a részvétel az éves beszámoló közgyűléseken. Minden évben május
31-ig kell számot adniuk a
társasházak kezelőinek az adott
gazdasági évről, egyebek mellett
arról, milyen bevételei, milyen
költségei voltak a társasháznak.
A lakástulajdonosoknak ezeken az éves beszámolókon és
közgyűléseken van lehetőségük
beletekinteni az éves beszámolóba.

Fotó: Kiss László archív

Mint ahogy arról Fehérváron már több
cikksorozat is beszámolt, négyszáznál is
több lakó futhat közös költségként befizetett pénze után a városban. Ezekben az
esetekben valószínűleg csak a felelősségre
vonás jelent majd megoldást. Ahol viszont
még nem történt meg a baj, ott érdemes
résen lenni, megelőzve a visszaéléseket.
Ennek érdekében a lakástulajdonosok is
sokat tehetnek.

Nem mindegy, ki a társasház kezelője!

Ezekben részletesen látható, milyen költségei vannak a társasháznak. Hogy mennyit költenek
áramra, vízre, fűtésre. De az is
nyilvánvalóvá válik, hogy milyen
és mennyi bevétellel rendelkeznek – például ha egy üzlet is
található a házban, amit bérbe
adnak. Ezeken a közgyűléseken
azt is megtudhatják, hogy a lakóközösség egyes tagjai hogyan

teljesítik a közösköltség-befizetési kötelezettségeiket.
Ha valamit nem találnak rendben, azonnal szólhatnak, és
számon kérhetik azt a társasház
kezelőjén. Ellenőrizhetik az
egyes vállalkozókat is, akiket
különböző felújítási munkákkal
bíz meg a kezelő a társasházban.
A számvizsgáló bizottság egy
tagja pedig a felújítási munkák

A Széphő szolgáltatásai között
a társasházkezelés is szerepel.
Saját jogászokkal dolgoznak. Ezt a
szolgáltatást alapként kínálják fel
minden partnerüknek. Igény esetén
lehetőség van arra is, hogy a díjba
beépüljön egy, a lakók számára elérhető jogi tanácsadás. Ügyviteli portáljuk „nyitott könyvként” működik,
segítségével a lakók otthonról, pár
kattintással elintézhetik társasházi
ügyeiket, ellenőrizhetik, elláthatják
befizetéseiket, számláikat. A házak
számvizsgálói pedig a teljes ház
működésébe valós idejű betekintést nyernek a portálon keresztül.
A közös képviselet ügyeleti száma
és a diszpécser telefonja 24 órán
át hívható. Így bármilyen azonnali
beavatkozást igénylő hibajelzést
tudnak fogadni.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Kelemen Béla – Kodolányi utca sarok Tel.: 70/4098-815

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!
Old Spice tusfürdő 250 ml

Vape légy és szúnyogirtó 400 ml

699 Ft (1.747 Ft/l)

Vape darázsirtó 300ml

449 Ft (1.796 Ft/l)

Nescafé 3in1 classic 175 gr

399 Ft (2.280 Ft/kg)

749 Ft (2.497Ft/l)

Surf mosópor 4,2 kg

2.199 Ft (524 Ft/kg)

Hypo 1 l 59

Ft

Zewa 16 tekercses wc papír

1.499 Ft (94 Ft/tekercs)

Vape kullancsriasztó 100 ml

899 Ft (8.990 Ft/l)

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2017. június 15-től, a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

FehérVár

Kéklámpások

közéleti hetilap
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Sukoró-ügy: felmentés után súlyos ítélet
Novák Rita

Szóbeli indoklásában a Kúria
hosszan bírálta a másodfokú, a
vádlottakat felmentő ítélet hiányosságait, hibáit, de kiemelte: a
másodfokú döntés hatályon kívül
helyezése nem vinné előre ezt a
csaknem egy évtizedes ügyet. A
beruházást még 2009 tavaszán
a Gyurcsány-kormány egyik
utolsó intézkedésével kiemeltté
nyilvánította, ám júniusban már
Bajnai Gordon miniszterelnökként
vizsgálatot rendelt el az ügyben,
amelynek lényege: az MNV vezetői
egy értékes Velencei-tavi, sukorói
telket egy albertirsai gyümölcsösre
cseréltek volna.
A Kúria új bizonyítást már nem
vett fel, és a korábban megállapított tényállást csak néhány ponton

Kép: Fehérvár Televízió archív

Hűtlen kezelés kísérlete miatt három év év
börtönbüntetésre és három év közügyektől
való eltiltásra ítélte a Kúria múlt csütörtöki,
harmadfokú ítéletében a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezetőjét, Tátrai Miklóst.
Császy Zsoltot, a vagyonkezelő volt értékesítési igazgatóját pedig két év hat hónap börtönre
ítélték és szintén három év közügyektől való
eltiltásra – ő bűnsegédként kísérelte meg a
hűtlen kezelést. A bűnügyi költség több milliós
tételét is fizethetik. A Sukoró-ügyben hozott
harmadfokú ítélet jogerős.

2008-ban civilek tüntetést szerveztek a Sukoróra tervezett kaszinóberuházás ellen

változtatta meg a rendelkezésre
álló iratok alapján. Ezek közül az
egyik legfontosabb a 2008. máju-

FEJÉR MEGYEI
ÖNKORMÁNYZATOK
KEGYELETI KÖZPONT KFT.
8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel: +36/22/316-443 Fax: 22/314-029
E-mail: info@temetkezeskft.hu
www.temetkezeskft.hu

TEMETÉS ÜGYINTÉZÉS, FELVÉTELI IRODÁK:

8000 Székesfehérvár, Berényi út 15.
Tel: +36/22/348-664
E-mail: felveteliiroda@temetkezeskft.hu
8000 Székesfehérvár, Béla út 1/B
Tel: +36/22/504-548
E-mail: felveteliiroda@temetkezeskft.hu

sában a sukorói telekcserével kapcsolatos King’s City beruházásról
a Parlament épületében tartott

egyeztetés volt. Ennek kapcsán a
Kúria rámutatott: a tábla tévesen
minősítette a megbeszélést protokollárisnak. A megbeszélésről
készült emlékeztető szerint azon
a kormányt képviselte Gyurcsány
Ferenc akkori miniszterelnök
továbbá Bajnai Gordon gazdasági
miniszter és Markó Andrea pénzügyminisztériumi szakállamtitkár,
akit az eljárásban megvádoltak,
majd jogerősen felmentettek a
bíróságok.
A Kúria emlékeztetett arra, hogy
másodfokon a felmentés egyik
indoka az volt, hogy a vagyoni hátrány okozására irányuló
szándék – ami a hűtlen kezelés
megállapításának egyik feltétele –
kétséget kizáróan nem bizonyított.
Ezzel szemben a Kúria leszögezte:
a vádlottaknak szembesülniük kellett volna azzal, hogy a csereügylet
nem feltétlenül szükséges, továbbá
nyilvánvalóan súlyosan értékaránytalan. Tátrai Miklós és Császy
Zsolt az ítélet szerint legkorábban
a három illetve két és fél éves
börtönbüntetése kétharmadának
kitöltése után kerülhet feltételes
szabadlábra, így az adható kedvezményeket és az eddig előzetes letartóztatásban töltött hónapokat is
leszámítva hozzávetőleg egy-másfél
évre kell börtönbe vonulniuk.

Alvó embertől loptak
Novák Rita
A közterület-felügyelet segítségével fogták el a
rendőrök azt a két férfit és egy nőt, akiket azzal
gyanúsítanak, hogy kifosztottak egy budapesti
férfit – tájékoztatta lapunkat a Fejér Megyei
Rendőr-főkapitányság kommunikációs referense.

Sipos Mónika rendőr főhadnagy
hozzátette: az áldozat a Palotai úti
parkban aludt, amikor a trió tagjai
– kihasználva védekezésre képtelen
állapotát – ellopták a pénzét. A bűncselekményről a közterület-felügyelet

munkatársai értesítették a rendőrséget, majd segítségükkel a nyomozók
rövid időn belül azonosították az
elkövetőket, és néhány órán belül
gyanúsítottként hallgatták ki őket.
A nő azóta szabadlábra került, a két
férfit pedig a bíróság előzetes letartóztatásba helyezte.
A kapitányság és a közterület-felügyelet együttműködésének nem
ez volt az első eredményes akciója,
időről időre sikerül a térfigyelő
kamerák segítségével nyakon csípni
bűnözőket.

NYITVA TARTÁS, ÜGYFÉLFOGADÁS:

hétfő–csütörtök: 7.00–15.00 óráig
péntek: 7.00–13.00 óráig
ELHUNYTSZÁLLÍTÁS, 24 ÓRÁS ÜGYELET:

+36/22/316-443; +36/20/452-9951
• Búcsúszertartás utáni halotti tor
megrendezése • Kegyeleti megemlékezések,
évfordulók megtartása
A terem bérlésével, használatával kapcsolatos
felvilágosítás:
Tel.: +36/22/316-443 ; +36/20/577-2958

Fotó: Kiss László

RENDEZVÉNYTEREM

Fehérváron egyre több helyen szerelnek fel térfigyelő kamerákat
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Kastélyok és életek – a két szomszédvár

Sárpentele – 1. rész
Sárpenteléről ma először a Széchényik jutnak
eszünkbe. Pedig őket megelőzően élt itt egy
nemes család, mely botrányos életével
hagyott nyomot az utókornak.

Úrhida és Sárpentele a török idők
után a Farádi Vörös család birtokába került. Úrhida hajdani kör
alakú templomának sírboltja őrizte
az első birtokosokhoz tartozó
Farádi Vörös Zsigmond főispán
földi maradványát. A család a
birtokon szőlőt telepített, hatalmas borpincéket vájt a földbe, és
Pentelén kis templomot szentelt
fel Isten dicsőségére. A régi Úrhida
és Sárpentele két magaslatán –
egymástól pár száz méter távolságra – egy-egy kúriát emeltek. Itt
éltek rossz viszonyban a főispán
fiai, Farádi Vörös László és Károly.
A családi viszálykodás odáig fajult,
hogy időnként puskával átlőttek
egymás ablakába. Történetük
nem veszett a feledés homályába.
Bár a fivérek egyike, Károly már
1799-ben elhunyt, és a pentelei
birtok is nemsokára gazdát cserélt,
Vörösmarty Mihály 1831-ben A két
szomszédvár című elbeszélő költeményében még megörökíthette
az egymás ellen folytatott esztelen
háborút, sőt majd egy évszázaddal
később, 1924-ben a Napkelet című
lap egyik számában egy Tolnai
Vilmos nevű újságíró is felidézte
az ősi ellenségeskedés emlékét.
Széchényi Viktor gróf nagyatyja,
Széchényi Lajos 1826-ban megvásárolta a Farádi Vörös család
úrhidai–sárpentelei birtokát.
Farádi Vörös Károly kúriája a
Károly-dombon állt, helyén sokáig
már csak törmelék volt látható. Feltöltött pincéjét 1910-ben Széchényi
Viktor találta meg és tárta fel. A
kis sárpentelei templom kriptáját
is Széchényi Viktor állította helyre
1908-ban, melynek alkalmával a
hetedik koporsó halottjában beazonosította Farádi Vörös Károlyt, a
két szomszédvár egyik főhősét.
A Széchényi család Farádi Vörös
Károly fivérének, Farádi Vörös
Lászlónak kúriájába költözött be.
Az egyik uradalmi épületet most
is Lacinak nevezik. E birtokon élt
Széchényi Viktor főispán, és itt
nevelkedett fel fia, a nagy vadász
és író Széchényi Zsigmond.
Vörösmarty Mihály kis fantáziával
megszínezve romantikus elbeszélő
költeményt farigcsált a történetből
a kúriákat váraknak feltüntetve. Egy csipetnyi Shakespeare
is felsejlik a Rómeó és Júliából.
Történetünk középpontjában két
család, a Sámsonok és a Káldorok
esztelen öldöklése, ennek nyomán a bosszú, mint örök érzés
állt, melynek legvégül a család
ártatlan tagjai is áldozatul estek.
Semmi nem hozza meg az elégtétel
érzését, a lelkifurdalás az utolsó
családtagot is elpusztítja. Vér,
halálnak hörgése, a hideg vasnak
húsba merítése, könyörtelenség
és konok bosszúvágy, a magára

maradt szűz leány iránti férfiszánalom és a borgőzös önsajnálat
érzései kavarognak a hold- és
csillagfényes éjszakák díszletei
között. A felbőszült bika fújtatása
erőtlen lehelet Vörösmarty soraihoz képest, még a szívverésünk is
meg-megáll a szabadjára engedett
érzések súlya alatt. Székesfehér-

fiúra harag s nem szűnt rombolni. Megtorlatlan ölések adtak
ölésre okot vég nélkül. Nem tette
szelíddé őket sem nyájas szerelem,
sem férfi barátság. Szüntelenül
lobogott a fekete zászló, új bajra
hívás rémkürtje rivalgott.
Sámson fia, jó Tihamér hazatérve
messzi távollétéből, üresen, feldúl-

Fotók: nzp

Séllei Erzsébet

A kis pentelei templom kriptája őrzi a templomalapító főispán és gyilkos szándékú fiai, szelíd
természetű lányai földi maradványait a Széchényiek jóvoltából

vár határában játszódik a dráma.
Engedjék meg, hogy a költő verssorainak felhasználásával, szabad
fogalmazásban meséljem el ezt a
romantikus, véres történetet.
A Sár róna vidékén, ahol a földet
korholgatva röpül a fecske kis
férgekre s fűben pihenő bogarakra vadászva, messze völgyeiben
maradozva folyik a Sár, habjai közt
resten nyújtózik az omboly, partja
buzogánnyal és suhogó náddal
koszorúzva tekerge, ahova vad fiait
a csörgő réce vezette s a szárcsa
merengeni kedvelt, és messze
csillog a víz tükre. Úrhida dombján a Káldorok, Pentele dombján
a Sámson vérsége vert tanyát. Két
ház volt régtől szomszéd a rónahatáron, régtől ellenség, dühös
és békülni tudatlan. Fiúról száll

tan találta a szülői házat. Az ifjú
László királyhoz ment, a kunhoz,
kun hölgyek szeretőjéhez, magyaroknak urához, s lelte Fehérvárott
fénylő sok nagyja körében. És így
szólt: épen hagytam el a házat, hol
apámmal öcséim éltek örömdúsan,
s tán óhajtoztak utánam. Mostan
pedig a ház s puszta üres, örök komor éjszaka nyomja lakóit. A szomszéd Káldor szerzett nekem ennyi
keservet. Kérlek azért, megengedd,
hogy viadalra kihíjam egyenként
vérem dúlóit. Aki tán élve marad s
engem megöl, annak bár gonoszat
tett is, legyen érte bocsánat örökre.
Így könyörgött Sámson ház fia, jó
Tihamér a királyhoz.
Szánakozással így szólott László,
magyarok szép ifjú királya: Sámson, ha szíved sürget, s gyönyöröd

van benne vasaddal venned
igazságot, hírlőt küldök ki ezennel: Káldor népét viadalra kihíja
egyenként. S tüstént gyors követét,
Kadártát küldte a sági mezőre.
Ságon azonközben poharak közt
telt zajosabb éj. Lobogott a kályhavilág s tág öblű teremben görnyedezett nagy tálak alatt a hosszú
cserasztal. Kevélyen jött maga
Káldor elől. Eljöttek utána két elsőbb fiai, Petur és Ipoly, délcegek.
Mindkettő apjára ütött. Vidoran
lépkedtek utána Káldornak s
lobogott az erő vad lángja szemeikben. Jött aztán a méla Simon,
halovány magas ifjú, legkésőbbi
fia Káldornak. Mindezek a bő asztalhoz járultak. Káldor hajadonja
belépett. Atyja óva külön nevelé,
s tilalom vala szólni előtte harcai
sorsáról. Így a gyenge leány felnőtt
a férfiseregnél, s míg azokat harag
és gyűlölség vitte, szelíden ő béke
és nyugalom karján növekedve
kifejlett gyermeki napjaiból. Megszokva szeretni és szeretve lennie.
Hítták szép Enikőnek.
Kezdődjék az evés, majd víg
poharakra kerülve a sor, erőt vőn
a szilaj élet kedve. Minden arc
kiderült. Káldor fölkelt és csendet
kérvén ily szózatot ejté: eskü, hogy
a titkot ki-ki híven rejti halálig,
Sámson háza dúlásáról nem vallja
tudását.
Még ittak, mikor a kapunál rézkürt szava hallott és a lakomát félbeszakasztá. Kun László királynak
hírlője jött, Kadárta. Ti valátok,
akik az éjnek leple alatt gyilkoltatok! Káldor kevély mosolyogva így
szólt: sajnáljuk, hogy az elkeserült
ifjú szíve minket vádol. Ölni nem
óhajtok, ha kívánja, baráti leendünk.
De Sámson fiát, Tihamért a
bosszú megtartotta erőben és az
ölések napja beállt. Még csend
volt Ságon, mikor a zárt vaskapu
táján megjelenék Tihamér, és
azt buzogánnyal ütötte. A sági
lapályon nézett vívásra helyet,
temetőt a Káldoriaknak. Jött a
kijelölt bajvívó, Sundó, talpig vasban. Kevély elbíztában Tihamérra
suhantá a kopját. De koppanva
félre, nagy rengés közt a földbe
fúródván. Tihamér hamar eszmélt
tompa nyugalmából és két kopja
után nyúlt. Sundó vas térdét éré
legelőbb a kopja, befúrván gyűrűs
kapcsa fölött s a fájó csontig
eresztvén szomjas acél végét. Ime,
suhant sebtében utána a másik gerely és behatott nagy melle vasába.
S méregből s fájdalma miatt már
nem nyöge Sundó, hanem ordított,
mint a fene vad, szaladásnak eredten. Tihamér pedig őt kegyelem
nélkül pusztítani kezdé. S karddal
barna fejét elválasztotta nyakától.
Jó Tihamér még aznap kétszer harcolt a sági fenyéren, s még Káldor
két szolgájának sínylette halálát.
A leütött fejeket kapujára kitűzte.
Rémületes látvány volt ez a néző
Káldoriaknak.
Ült aztán vacsorájánál Sámson fia,
Tihamér, várva a harc folytatását.

közéleti hetilap
Az ifjú Káldorok egymást nem
sejtve a Sámsonok dombjához
siettek. Petur jött be elsőként, a
kapu két szárnyát betéve s elzárta
rudakkal. Jött ezalatt Ipoly a túlsó
kapun. Bezárá a kaput ő is. S
vakon a bosszútól, mely dúla lobogva szívökben, testvér a testvért
ellenségének vélte. Mindkettő
sietőn a tér udvarra kijutván,
jelszavakat váltvák, viadalmasan
összerohantak. Leterült Petur
öccse vasától, elhullott Ipoly is
bátyjától véve halálos szúratokat
mellén. A dobaj és a fegyveri csengés fölverték Tihamért. Örvendj
boldogtalan árnyék: s lábam előtt
a két Káldornak vére patakzik!
Eljött a hajnal, szomorúság hajnala
Ságon, harcszerető fiait Káldor
nem lelte, de láta vérbe borúlt
fejüket kapuján a sámsoni várnak.
Tihamér őtet sokáig nem hagyta
tűnődni, dönge szüntelen súlyos
ütéseitől a vert kapu. Nem hagya
nyugtot, nem bánatra időt. Káldor
szolgái esének, mint dér-vette levél
a sági fenyéren. Mindennapi harcban dúla halál s lebegett enyészet.
Káldornak lelkét elhagyták büszke
reményi. Földben vala dísze hadának. S még épen Tihamér!
Szökve kijutva harcol már legkisebb fia, Simon is. Küzd hevesen
nagy erővesztéssel, csapongva
majd itt, majd meg amott mint
a láng, ostromot újít. Egy vágás
által ketté van szegve sisakja.
És keze, mely védné, pazarolt
erejében alább száll. A már-már
elesendőnek még egyszer az élet
képe hízelkedik. „Szüntesd meg,
Tihamér, egy pillanatra csatádat.
Éltem enyész, mint a párák játéka.
De ha van még emberi lelked s
isten képe alá nem rejtél farkasi
szívet, és ha keresztény vagy, ha
bízol valahára, reménnyel állani
isten előtt, könyörülj az erőtlen
árván, elhagyatott Enikőn. Úgy
áldjon meg az ég, amint hozzája
kegyes léssz!” Tihamér nem örült
dőlt ellensége halálán. Ifjúsága és
szelíd szózatja szívére hatottak.

Történelem
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A templom udvara a Széchényi család temetkezési helye lett, amit Sárpentele lakossága tiszteletben tart, és őrzi a gyöngyszemnyi temetőt

Téged ugyan Káldor, nyugalomnak
adott ma ezen kar. Vajha ez életben
ne találtuk volna föl egymást. Vagy
te ne lennél káldori faj, vagy én
sámsoni vér. Békén lakhattál volna
körülem, s vétkemből soha még
szellő sem bántana!
De közelgett Káldor s földobbant a föld siető lépteire. Megállt
kissé, váltva nézett halálszemmel
öldöklőjére s fiára. „Sámson,
te vad, fene vadnál rettenetesb
vagy. Mikor én házadra ütöttem,
mámor közt töltém lelkemnek régi
haragját, s hogy berekeszthessem
munkámat, egy óra elég volt. De te
szünet nélkül csapkodsz, jössz reggel, délben, az estve meg nem hűti
dühöd lángját. Légy átkozva örökre, utált és gyűlöletes vér! Tihamér
választ adva mondván: Káldor! El

ne feledd, két háznak híre kezünkben: Sámson, vagy Káldor: váljék
el még ma örökre.”
Alkonyodék. Ság kapuján Tihamér jelt ad hangos ütéssel. Hallá
s megdöbbent Káldor. Utoljára
vonult a terembe, hol fegyverei
függtek. Azokból néze meghorpadt vérte helyett épet. Elülről
nap ragyogott mellén, vállát két
sárga oroszlán födte kapocsképen,
sisakát jegyzette magas toll. Mindezeket hajdan a Sámson család
hordozta csatáin, s már régen függöttek háza faláról. Rablólag orozta magához. Mennie kell s csak
ez egy viadalban van menedéke.
Halld Enikő! Míg oda vívandok,
utánam erősen a kaput elzárjad s
ki nem nyisd, míg fegyvereimben
engem közelíteni nem látsz!”

Az egykori hatalmas borospincét megkímélte az idő, és új tulajdonosa szép borokat rejt kereszt alakú tárnájában, míg a szomszédos erdő jótékonyan fedi a Lacinak becézett épület romjait

Elhullott Káldor. Elhalt a gyászok
szerzője, kinyúlt a sági fenyéren.
A győző pedig a véres kardot
fölemelvén: Hála bosszúálló isten!
Ellenségeim elhaltak fene harcban
előttem és most az utolsónak vérét
nyújtom föl. Leveté fegyvere súlyát
és visszarabolt örökét öltötte magára helyette. S amint végigment a
sági fenyéren, a Holdnál napviselő
melle sértetlen ragyogott.
Legboldogtalanabb Enikő, Káldornak vélte! Keblére omolt, és
csókolta, könnyei hullatvá a jéghideg ércet s mint halovány bimbó
csüggött vélt atyja nyakáról. Oh
atya, megjöttél, nem vagyok árva,
nem vagyok elhagyatott. Ságon
szent béke lesz ismét! Eközt a
várnak belső terméhez elértek. Ott
pillog hamvadozó mécs, s gyenge
világa derűt kölcsönöz az éji homálynak. És szép volt a lány. Tükör
volt a test, a legszebb lélek alakja.
A halovány bú csak vonzóbbá tette.
Tihamér a sisakot fölütötte fején.
Elhalva rogyott meg Szép Enikő.
Lábai roskadoztak, szeme, mint a
hamvadó tűz bújt pillái alá. Ájultan
hullt le, s kedves arcától a vér
látszott búcsúzni örökre. Szózata
megszűnt, mint az ezüst húrnak a
pengése. Őt Tihamér a sági mezőn
sírjába letette s mint az elégett ház,
állt szörnyű tettei végén.
Enikőt látta egyre. Őt látta a róna
mezőn, a vári falak között s mert
élve nyugtot nem lelt, maga ásta
magának a lenyugasztó sírt és
befeküdt megvárni halálát. Enikő
ott sem hagyta nyugodni. Jött fiatalságában mosolyogva, gyönyörre
csaló kép. Tihamér iszonyodva szökött ki helyéből. Ment bolygani és
a sági vidék nem látá őtet azontúl.
A két vár pedig omladozott, bús
fészke bagolynak, s a viharok zordon hárfája, hol a rohanó szél nyílt
kapuk és ajtók szárnyait verdeste
falakhoz, s messze süvöltő dalt
zengett a puszta határnak.
Ez történt hát – vagy valami hasonló
– Fehérvár határában, mielőtt a
Széchényiek Pentelén tanyát vertek.
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Háromévesen is autószerelőnek készült
Kovács V. Orsolya

Közel harminc éve működik Polgár Tibor autószerelő
műhelye a Palotavárosban.
Visszatérő kuncsaftjai között
akad, aki azóta hozzá viszi az
autóját. Tibor minden héten
szakmai tanácsokkal látja el a
Vörösmarty Rádió hallgatóit,
most pedig azt is elmesélte:
már hároméves kisfiúként is
az volt az álma, hogy ha felnő,
autószerelő lesz belőle. Késői
gyerekként csodálattal nézte
két nagyobb testvérét: nővére a
volán mögött remekelt, a bátyja
pedig autószerelő volt. „Sajnos
azóta már elhunyt, túl hamar, ötvennégy évesen. Ebben a szakma
is közrejátszhatott, akkoriban különösen kemény volt ez a hivatás:
a mínuszokban is a teherautók
alatt feküdtek.”
A Polgár szülők egyébként
fodrászok voltak, a család
szinte minden tagja kisiparosként dolgozott. „Nekem a
bátyám volt a mesterem. Nagyon
sok fogást tőle tanultam meg.
Elvégeztem persze az iskolát, és
jártam tanműhelybe is, de az igazi
fogásokat a műhelyben lehetett
ellesni, és ebben a bátyámnak
nagyon sokat köszönhetek.”
Tibor már háromévesen is a
testvére műhelyében sertepertélt, és attól kezdve eszébe
sem jutott más hivatás. Ez a
munka persze manapság sem
a legegészségesebb, de Tibor a
káros hatásokat igyekszik úgy
ellensúlyozni, hogy sok időt
tölt a természetben. „Vannak
persze különböző védőfelszerelések, illetve a műhely hátsó ajtaján
egy cső, amit a kipufogóra kötve
kiereszthetjük a gázt. De azért így
is lélegzünk be bőven benzingőzt,
gázolajat. Ha tehetem, sokat járok
a gyerekeimmel horgászni. Illetve
járjuk az erdőt, Mátrasástón élő
barátainkat is előszeretettel meglátogatjuk.”
Miután megszerezte a szakképesítését, a rendszerváltás
előtt a Balatoni úti szervizben
dolgozott. „Akkoriban Nysákat, Żukokat, IFA-kat, UAZ-okat
javítottunk. Akadt egy két Polski
Fiat, Lada, ezekkel szállították az
igazgatókat... A rendszerváltás
után váltottam ki az engedélyt,
először helyszíni autószervizre.
Olyanok voltunk, mint most a sárga angyal: az utakon bajba került
autókon segítettünk. CB-rádión
kommunikáltunk, hiszen akkor
még nem volt mobiltelefon. Azon
keresztül tudtuk meg, hova kell
menni, illetve amikor csúcsforgalom volt, vasárnaponként elmentem Siófokig vagy még tovább az

Fotó: Horváth Renáta

Akkor kapcsolódik ki a legjobban, ha egy
oldtimert kaphat a kezei közé. Polgár Tibor autószerelő három évtizede ugyanott
működteti a műhelyét a Palotavárosban.
Ha pedig szeretné a tüdejéből kicsit
kiszellőztetni a benzingőzt, horgászik
a gyerekeivel, vagy párjával együtt a
Mátrában élő barátaikhoz utazik.

Bár az autószerelői munka olykor az egészséget is megviseli, mindig ez volt Polgár Tibi szenvedélye

autópályán, és onnan csorogtam
szépen visszafelé. Mindig az
utamba akadt egy-egy Škoda, aminek felforrt a hűtővize, ékszíjak
pattogtak el – akadt munka. De
komoly kenyérharc folyt a szerelők közt az utakon. Volt olyan
kollégám, akinek a szélvédőjét
verték be, mert összevesztek azon,
ki javítsa meg az adott autót.”
Tibor fejében lassan körvonalazódni kezdett, hogy inkább
saját műhelyt szeretne nyitni,
ahol békésen dolgozhat. Végül
1989-ben a szülei palotavárosi
telkének végében ezt sikerült is
létrehoznia. Mostanában éppen
az épület bővítésén gondolkodik. „A Trabantok még kényelmesen elfértek, de most már szűkebb
a hely, egyre nyúlnak az autók. Ez
különösen a téli időszakban gond.
Egy emelőt is szeretnék betenni.”
A műhely tehát régóta ugyanott
működik, az autók azonban ezalatt rengeteget változtak. „Ez
az egyik olyan szakma, ahol soha
nem érezheti úgy az ember, hogy
profi és mindent tud. Ha régen
valaki ráállt egy bizonyos típusra, és mondjuk csak Trabantokat
javított, csukott szemmel tudta,
melyik csavar hol van. Ma már
egy típuson belül is három-négyféle motorral szerelik fel a gyártók
a járműveket, sokat változtatnak,
így mindig érnek meglepetések.
Ezt a szakmát egy pillanatra sem
szabad félbehagyni, mert mindig
jön valami újdonság.”
Éppen ezért talál kikapcsolódást Tibor abban, ha oldtimer
autókat szerelhet. „Azoktól
igazán megnyugszom. Biztosan
tudom, hogy ha a dolgom végére
érek, szépen fognak duruzsolni.”

.

Pályázati felhívás

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. pályázatot
hirdet a Bregyóközi Ifjúsági és Sportközpont elnevezésű ingatlan teniszpálya célját szolgáló területrésze
2018. január 01. napjától 15 évre történő bérbeadása tárgyában.
Az érintett területrész: A Székesfehérvár MJV Önkormányzat tulajdonában és a Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft. üzemeltetésében lévő, székesfehérvári 4359/33 hrsz-ú, Bregyó-közi Ifjúsági- és
Sportközpont elnevezésű ingatlan teniszpálya célját
szolgáló, nagyjából 7.000 m2 területű területrésze.
A részletes pályázati feltételeket tartalmazó pályázati felhívás írásban, e-mail útján
igényelhetőZsédely-Rimai Cecília főkönyvelőnél
(penzugy@varosgondnoksag.hu) az igénylő cégnevének, címének, telefonszámának és e-mail címének megadásával. Pályázatot az igénylő nyújthat be.
A pályázati felhívás térítésmentesen, e-mail útján
kerül megküldésre; az átvételét válasz e-mailben
vissza kell igazolni.
A pályázati felhívás igénylése és átvétele a jelen eljárásban történő részvétel feltétele.
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Oroszi László pert nyert az Adidas ellen

Németh Zoltán
Tizenhét évig tartó eljárás után a Kúria jóváhagyta a Legfelsőbb Bíróság ítéletét, így hivatalosan
is lezárult Oroszi László pere az Adidas ellen. Az
irányítósávos futballcipő körüli jogi hercehurcából ugyan erkölcsi győztesként lép ki a váli
feltaláló, ám a megítélt összeg csupán töredéke
annak a bevételnek, amit a sportszergyártó
tehetett zsebre az elmúlt évtizedekben.

A történetet ma már szinte minden sportbarát ismeri. A Válon élő
feltaláló, Oroszi László a kilencvenes
évek közepén rukkolt ki irányítósávos
futballcipőjével, mely a játékosok számára nagyobb lövőerőt és pontosabb
célzást biztosított. A hazai szabadalmi
oltalom bejegyzésével nem is akadtak
gondok, az európai bejegyzés azonban
néhány rossz kifejezés miatt nem úgy
sikerült, ahogy azt Oroszi és társai
tervezték, így az időközben hasonló
cipővel szintén előálló Adidas letarolta
a piacot. A feltaláló pert indított a véleménye szerint elorozott ötletért, ennek a jogi procedúrának értünk most
a végére. Nem egyszerű a történet
szálait kibogozni, elsőként nézzük,
miért csak itthon, a Magyarországon
értékesített futballcipők miatt lehetett
perbe fogni a sportszeróriást.
„Ha az európai szabadalmi oltalmunk
jó lett volna, és nem lett volna elrontva
egy műhiba miatt, akkor tudtunk volna
a sportszergyártó cég anyavállalata
ellen pert indítani. Így viszont csak a
magyarországi képviseletével szemben

Oroszi László tizenhét évig pereskedett az Adidas-szal, végül nyert

– aki később azt mondta, ezt az ügyet
nem lehet megnyerni, így ő ezt nem
folytatja – fogalmazta meg úgy, hogy
gigantikus összegről van szó.”

A 60,5 millió forint nagyságrendekkel kevesebb, mint amennyibe a
cipő fejlesztése, majd a pereskedés
került. Oroszi László szerint maga a
fejlesztés elvitt 70-100 millió forint
körüli összeget (ne feledjék, ezt a
kilencvenes évekbeli árakon kell számolni!), ehhez jön még a fejlesztésbe
ölt rengeteg ingyen munkaóra, nem
csupán részéről, de korábbi segítői
részéről is. A feltaláló szerint jóval
magasabb összeg jelentett volna reális ellentételezést: „Mi úgy számoltuk,
hogy sokkal több pénzt, a rendelkezésre
álló adataink szerint 300-400 millió
forintot kellett volna megítélnie a
bíróságnak. Mégsem vagyok elégedetlen,
mert precedenst teremtettünk: azok a
feltalálók, akik a jövőben hasonló helyzetbe kerülnek, belekapaszkodhatnak
ebbe az eljárásba és nem kell tizenhét
évig pereskedniük, hanem mondjuk két
év alatt megnyerhetik a saját csatájukat.
Szabadságharcot vívtunk a magyar

szellemi termékért. Azt mindenképpen
el szeretném mondani, hogy a családom
nélkül ezt nem tudtam volna végigcsinálni. A családomnak el kellett viselnie,
hogy el kellett adnunk emiatt a biztos
megélhetést biztosító vállalkozásunkat,
a teherautóinkat. Ők sokat tűrtek, és
ennél a hatvanmilliónál sokkal többet
érdemeltek volna!”
A most nyert pénz így sem jött
rosszul a feltalálónak, mert már
megkezdte új találmánya fejlesztését, melyhez tízmilliós hitelt vett
fel. Emellett az ügyvédi költségek is
jelentős összegeket emésztettek fel.
Oroszi László azonban bizakodó,
máris nagy az érdeklődés továbbfejlesztett csukája iránt, ami segít
elfelejteni ezt a hosszú, kesernyés,
de tapasztalatokban bizony gazdag
tizenhét évet. Jöhet újra a munka,
és remélhetőleg most már annak
jól megérdemelt gyümölcse sem
marad el!

tudtunk fellépni. Ez a műhiba egyébként
annyit tesz, hogy néhány szó rossz megfogalmazással került az oltalomba. Ez
utóbbi egyébként nekünk megvan, sokan
tévesen azt hiszik, hogy nem kaptuk meg
az európai tanúsítványt. Megkaptuk,
birtokunkban van az európai oltalom,
csak néhány kifejezés rosszul került
bele.” – mondta Oroszi László.
A bírósági határozat 60,5 millió forintot ítélt meg a feltalálónak. Félve
tettem fel a kérdést, kiszámolta-e,
mekkora összegről lehetett volna
szó abban az esetben, ha rendben
van az európai szabadalmi oltalom,
és az anyacég ellen pereskedhetett
volna: „Nem számoltam ki, de amikor a
pert indítottuk, az első jogi képviselőm

A botrány elején sokakban felvetődött a kérdés, miért is nem egyeznek
meg a szemben álló felek. Nos, mint
kiderült, hajlandóság sem igazán
mutatkozott erre. Ráadásul az
Adidas által felkínált feltételek sem
voltak megfelelőek: „Ez a per ugyan
2002-ben kezdődött, de azt megelőzően
már két éven át próbáltunk megegyezni.
Ez nem sikerült, így a pert kényszerből
indítottuk. Kénytelenek voltunk, mert
annyira tudtuk, hogy igazunk van,
hogy nem lehetett elkerülni az eljárást.
Voltak a pernek olyan szakaszai, amikor
mi pernyertesek voltunk, akkor voltak
kísérletek a megegyezésre. De olyan
feltételeket kínáltak, amiket mi nem
tudtunk elfogadni.”

Fotók: Horváth Renáta

A kulcs a sávok elhelyezkedése – ha a megfelelő lábon van a cipő, csodákra lehet képes!

A magyar feltaláló által fejlesztett irányítósávos futballcipők

FehérVár

Somos Zoltán

10:1
Lapunk megjelenését pontosan harmincöt évvel előzte meg a nap, amikor tizenegy és fél évesen kis időre
a futball bűvkörébe kerültem. Éppen véget ért a tanév, és nagyszülői
felügyelet mellett unokatestvéreimmel Balatonvilágoson kezdtük meg
évi rendes szabadságunkat.
Salvadorról ugyan nem sokat
tudtam, bár rémlett egy Salvador
Allende nevű tömeggyilkos emlékére tartott egész iskolát érintő egyperces néma felállás, akit egy másik
tömeggyilkos tett hidegre. Aztán
nagyapám elmagyarázta, hogy itt
most másról van szó, Salvador
egy ország, és ellenük játsszuk a
világbajnokság első csoportmeccsét
Elchében.
Két unokatestvérem, akik családilag
elvetemült fradisták, már délutántól hergelték egymást, és felváltva
üvöltözték, hogy bólints, Tibi!
Addig csak bólogató Jánosokról
hallottam, Tibikről nem, de aztán a
negyedik percben kiderült a titok:
Nyilasi védhetetlenül fejelt Mora
Luis hálójába. A vb leggyorsabb
gólja! (Egészen másnapig, amikor
Bryan Robson már az első percben
lőtt egyet a csigaevőknek.) Aztán
jöttek a többiek: Pölöskei, Fazekas,
Tóth Jóska (nagyapám csak így
emlegette), aztán megint Fazekas,
aztán a csereként beállt Kiss Laci
háromszor – közben egyszer Szentes – végül keretes szerkezetben
zárszóként újra Nyilasi. Odaátról
csak Ramírez Luis szépített, de ezt
senki sem bánta. Érthető, hogy
nyolc-tizenkét éves gyerekekként
elkapott minket a harci láz, s csak
akkor csillapodtunk, amikor nagyapánk sárga lapot mutatott fel valamelyikünknek, s öt percre el kellett
hagynunk a verandát a fekete-fehér
tévével, s csak a bentiek ordítozásából tudtuk, hogy újabb gól!
Nem bántuk aztán három nap
múlva azt sem, hogy a világbajnok
argentinok egy Maradona nevű
biliárdgolyó vezetésével 4-1-re
lealáztak, hiszen a belgák nem
jelenthettek veszélyt. Így is volt,
a belgáknak Varga már a huszonhetedik percben bevágta a vezető
gólt. De aztán jött egy Czerniatynski nevű bennszülött brüsszeli, a
továbbiakra meg nem emlékszem,
mert piros lapot kaptam beszédért,
s a hátralévő negyedórát borsóhüvelyek fosztogatásával töltöttem a
kertben.
Három évre rá ültem képernyő elé
újra, amikor a Videoton menetelt
végig Európán. Még az unokatesóim sem járatták a szájukat,
pedig nekik zöld a vérük. A Madrid
elleni döntőn kint is voltam Sóstón.
Az volt az utolsó meccs, amit
élőben néztem. Majd ha megint
jön a Real, újra kimegyek. Addig
meg némán dühöngök az Andorra
nevű tömeggyilkoson, aki tizenegy
embert lőtt halomra mindenféle
ellenállás nélkül. Némán dühöngök,
pedig nagyapám már nincs, hogy
piros lappal borsót fosztogatni
küldjön.

Hozták az aranyakat

2017. június 15.

Az öttusázók országos bajnokságán kisebb
sérülés miatt nem indult Demeter Bence, de
a Volán Fehérvár olimpikonja nélkül is sorra
szerezték az érmeket a koronázóváros öttusázói.
Egyéniben és csapatban is született fehérvári
arany.

A férfiak versenyét Kasza Róbert
nyerte, kellemes meglepetésre a
volános Harangozó Bence lett mögötte a második, ezzel első felnőtt
egyéni érmét nyerve az országos
bajnokságon. 1436 ponttal zárt
a fehérvári öttusázó, megelőzve
a sérüléséből visszatérő olimpiai
bronzérmes Marosi Ádámot.
Csapatban a Volán Fehérvár
győzött Harangozó Bence, Málits
István, Demeter Gergely összeállításban. A nők versenyében nem
lehetett kérdéses Kovács Sarolta
győzelme, aki az utolsó, kombinált
számban csak egy másodperccel indult a vezető Réti Kamilla mögött.
Rendhagyó módon a lovaglással
kezdődött a nap, a Volán Fehérvár
világbajnoka ebben harmadik,
vívásban negyedik volt, majd megnyerte az úszást.
„Most nem volt külön kitűzött részcélom, egyszerűen csak jó versenyt
akartam összehozni, és győzni akartam.” – kezdte értékelését Kovács
Saci. – „Kicsit furcsa volt lovaglással
kezdeni. A vívás nehezen indult, a

Fotó: MÖSZ/Buza Virág

Hagymásy András
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Alekszejev Tamara (balra) mellett Kovács Sarolta, vagyis két fehérvári a dobogón női egyéniben

végére azonban egy közepes eredmény
kijött belőle. Az úszással felhoztam
magam, így a kombinált számban az is
belefért, hogy jó futás mellett akadtak
hibák a lövészetben.”
Szintén jól szerepelt az Alba Öttusa
válogatottja, Alekszejev Tamara,

aki Kovács mögött második lett
egyéniben, csapatban pedig Palkovics Karolinával és Strobl Anitával
együtt megnyerte az ob-t. A Volán
Fehérvár csapata (Kovács Sarolta,
Varga Eszter, Veszprémi Korinna) a
harmadik helyen végzett.

Szabó Dani, az éremhalmozó
Somos Zoltán
Százhuszonkét országos bajnokság van immár
a magyar atlétika történelemkönyvében
feljegyezve, közülük az utolsót a múlt hét
végén Székesfehérváron rendezték. Ahogy az
előző hármat is. Az ARAK Utánpótlás-akadémia
három arannyal, egy ezüsttel és egy bronzzal
zárta a Bregyó közi versenyt. Az ötből három
érmet Szabó Dániel nyert.

Az első versenynapon a sláger a
100 méteres síkfutás volt. Mind a
nők, mind a férfiak mezőnyében
többeknek meggyűlt a baja az új
indítórendszerrel, mely sokkal
érzékenyebben jelezte a bemozdulásokat, mint a korábbiak. Többe-

ket kizártak emiatt, sajnos a férfiak
döntőjében az ARAK tehetségét,
Pisch Milánt is. Így is volt ok
azonban az örömre, hiszen a másik
fehérvári sprinter, Szabó Dániel remek egyéni csúccsal, 10.49 másodperccel megnyerte a versenyt. Nagy
csatában előzte meg a tavalyi győztes Sipos Jánost, egy századmásodperccel megjavítva nemrég elért
egyéni legjobbját. A győzelem után
Szabó Dani elmondta: bizonytalan
volt, futhat-e, mert fájlalta a lábát,
szerencsére végül nem akadályozta
a sérülés. Bár idei fő versenye az
U-23-as Európa-bajnokság lesz, már
most remek formában van, ennek
és a jó szélviszonyoknak is köszön-

Fotó: Simon Erika
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Most ő a leggyorsabb magyar: Szabó Dániel (sárgában) mindenki előtt a célban

hető a kiváló időeredmény.
Egy órával később aztán újra
rajhoz állt Szabó Dániel, és az
ARAK 4x100-as váltójának tagjaként újabb aranyérmet szerzett! A
fehérvári váltóban rajta kívül Pisch
Milán, Góger Ádám és Hegedűs
Mátyás futott.
Az ob második napján női rúdugrásban lehettek (arany)érmes
reményei az ARAK-nak, és ezek
valóra is váltak. Siskó Zsófia a 390
centiméteres magasságon csak
harmadik kísérletre lendült át, de
ezzel le is tudta a nehezét az ARAK
kiválósága. A négy métert már csak
ő vitte át a mezőnyből, ezzel megszerezte a győzelmet, valóra váltva
a papírformát. A fedett pályán már
magyar bajnok fehérvári lány az
ARAK harmadik aranyát nyerte.
Pásztor Bence pedig az akadémia
első bronzát, miután 72.24 méterre
hajította a kalapácsot. Előtte Pars
Krisztián végzett, akinek tizenkét
év után kellett beérnie ezüsttel az
ob-n, mert Halász Bence (Dobó SE)
megelőzte.
Mátó Sárától vártunk még érmet,
de őt a betegség legyőzte: kórházba
került az ARAK tehetsége, aki a 400
méteres gátfutás favoritja lett volna.
Így már csak egy fehérvári érem
maradt a harmadik napra, újfent
Szabó Dánielnek köszönhetően.
200 méteren másodikként robbant
át a célvonalon, vagyis az aranyak
és a bronz mellé egy ezüstöt is szerzett a versenyrendezésben ismét
kiváló fehérvári atlétikai műhely.
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Hadik nagy csatában verte a címvédőt
Kaiser Tamás

Herczig Norbert igazi sportemberhez méltó módon mindenhol nyerni akar, Fehérváron is szeretett volna. Saját, szombati óvatoskodásának köszönhetően ez most nem jött össze, de ahogy
fogalmazott: a nézők örülhetnek, mert igazi verseny várható a folytatásban is!

túl óvatos volt, több mint húsz
másodpercet bukott így. És ez
döntőnek bizonyult a végelszámolásnál. A nap végére Hadikék
előnye több mint huszonhat

szerint nem fekszik neki a túl
korai rajt. Márpedig a Székesfehérvár Rallye ötödik gyorsasági
szakaszának rajtja negyed nyolc-

Hadik András Ford Fiestájában
időközben összerakták a turbócsövet, és új gumikon nagyon
erős volt. A nézők legnagyobb
örömére hatalmas csatát hozott
az utolsó kör. A tizedik csákberényi valamint a tizenegyedik
nagyvelegi gyorsot is Herczig
nyerte, igaz, nem sokkal. Előbbit
0,1, utóbbit 0,2 másodperccel
Hadik előtt. Így jelentősen nem
tudott faragni hátrányából. Az
utolsó szakaszt megint Hadik
hozta – 0,9 másodperccel Herczig
előtt – amivel bezsebelte a PowerStage-ért járó pluszpontokat is.
Hadik András először győzött
Székesfehérváron, így ő vehette
át Cser-Palkovics Andrástól a város vándorkupáját, amit az vihet
majd végleg haza, akinek háromszor sikerül nyernie a Bajnokok
Városában. Herczig Norbertnek
ez már kétszer sikerült, ezúttal
6,6 másodperc hibádzott. Hadik

Fotó: Udvardi László

Fotó: Simon Erika

Szombaton négy, vasárnap
további nyolc gyorsasági várt a
Székesfehérvár Rallye mezőnyére, a kettő között szombaton délután pedig a belvárosi száguldás,
vagyis a superspecial a Palotai
úton. Ez utóbbi természetesen
nem számított bele a versenybe,
a cél a közönség kiszolgálása, az
autók, a gumiszag, és az elégetett üzemanyag semmihez sem
fogható illatának még közelebbi
átélése volt.
Ezzel együtt közel százötven
versenykilométer várt a két nap
alatt a bajnokság párosaira. A

Fotó: Udvardi László

Simának indult, a vége azonban nagyon szoros
és kifejezetten izgalmas lett. Egy mondatban
így lehet összefoglalni a hétvégi Székesfehérvár Rallye-t, mely végül Hadik András
győzelmét hozta. A fordos pilóta végül 6,6
másodperccel előzte meg a címvédő Herczig
Norbertet. Összesítésben kettejük között tíz
pontra csökkent a különbség.

Hadik András végig kiegyensúlyozottan, magabiztosan versenyzett a Székesfehérvár Rallye-n,
és végül hatalmas csatában győzött. Mint mondja, nem könnyű az élen úgy autózni, hogy
közben jön hátulról Herczig Norbert, de azért hosszú távon meg tudná szokni...

másodperc volt a škodás párossal szemben, ráadásul Herczigék
elé a fiatal titán, Vincze Ferenc is
befurakodott.
Vasárnap délelőtt fordulni
látszott a szerencse, Hadikék
Fordjában eltört egy bilincs, így
csökkent a turbónyomás, míg
Vincze Ferenc szó szerint álmosan kezdett – saját elmondása

Fotó: Bácskai Gergely

szombati négy gyorsasági mindegyikét a Hadik András–Kertész
Krisztán-páros nyerte. A Székesfehérvár Rallye első gyorsaságijának végére megérkezett a nagyon
kevesek által várt eső, a másodikon pedig szinte leszakadt az ég.
Ez pedig legjobban a bajnokság
éllovasát, Herczig Norbertet tréfálta meg, aki utólag bevallotta:

A Székesfehérvár Rallye superspecialja idén is látványos volt, több ezer embert csalogatott ki
a Palotai útra

Fotó: Udvardi László

A győzteseknek járó pezsgőzés a célban

A fiatal Vincze Ferenc egyre inkább ráncigálja az oroszlán bajszát, bizonyítva, hogy mindig,
mindenkor lehet és kell is vele számolni. Ezúttal a harmadik helyre jött be. Sokat elárul harci
szelleméről, hogy nem volt maradéktalanul elégedett a célban...

ra volt kiírva. A Herczig Norbert–Igor Bacigál-duónak pedig
sem a korán keléssel, sem pedig
az autóval nem volt problémája,
így folyamatosan dolgozták le
hátrányukat. Az utolsó kör előtt
már az abszolút második helyen
álltak – megelőzték Vinczééket –
és Hadikék is lőtávolságon belülre kerültek. A két éllovas között
három gyorsaságival a vége előtt
alig több mint hat másodperc
volt a különbség.

és Herczig mögött Vincze lett a
harmadik, míg Velenczei Ádám
a negyedik, Turán Frigyes pedig
az ötödik.
A Székesfehérvár Rallye után
az összetett még szorosabb lett:
Herczigék előny tizenhatról tízre
olvadt Hadikékkal szemben.
A két éllovast tisztes távolból
követi Vincze Ferenc. Az ORB
kevesebb mint egy hónap múlva
Veszprémben, murvás pályán
folytatódik.
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Jelszó: amikor kell!

Somos Zoltán
Vereséggel kezdte, de két győzelemmel folytatta a bajnoki döntőt az Alba Fehérvár Puebla
Plus. Így egyetlen siker választja el a fehérvári
kosarasokat a bajnoki címtől, amit legutóbb
2013-ban szerzett meg a csapat.

Hogy a szombathelyi Falco kemény
ellenfél lesz a döntőben, azt pontosan lehetett tudni előre. Egyrészt
mert idáig már senki nem jut el
véletlenül, másrészt mert a szezon
során ez volt az a csapat, amely
folyamatosan fejlődve a legfontosabb pillanatra lett igazán kész.
Mondhatni ellentétes utat járt be
az Albával, hiszen a mieink szinte
az első pillanattól élcsapatként
hasítanak, és inkább egy-egy hullámvölgy szolgáltatott témát velük
kapcsolatban, mintsem a magabiztos győzelmek.
A Falco teljesítményére mégis igazán az elődöntőben kapta fel a fejét
mindenki: mégsem mindennapos
dolog, hogy a hatalmas presztíz�zsel bíró vasi párharcban kisöpörje
ellenfelét. A Körmend ellen ez történt, pedig az Albához hasonlóan
nemzetközi porondon is vitézkedő,
remek amerikai légiósokat felsorakoztató körmendiek legalább

Winston Shepard a fekete mezesek fölött, a labda mindjárt a gyűrűben

parádé zajlott, de a fehérváriak minőségi védekezéséhez a hajrában
minőségi támadások is társultak,
főleg a kis irányító, Brandon Taylor
megvillanásainak köszönhetően.
Nyert az Alba 75-65-re, és úgy fogadhatta kedden a Falcót Fehérváron, hogy egyértelműen nála volt a
lelki előny.
Hogy aztán egy negyed után ismét
hátrányban legyen… Nem adta
fel a Szombathely, de megint jött
az „amikor kell”. Az amúgy igen
attraktív, jól dobó ellenfelet most
már zsinórban tartja nyolcvan pont
alatt az Alba, ez pedig ismét elég
volt hozzá, hogy a végén mi örüljünk. Lóránt Péter és Keller Ákos
centerpárosa magabiztosan csatát
nyert a vasi centerekkel szemben,

ehhez jött Shepard fáradhatatlan
munkája, Edwards sérülés előtti
önmagát idéző betörései és persze
megint fontos pontok Taylortól.
Egyértelmű, hogy egyénileg erősebb az Alba a Falcónál, és amikor
csapatmunkában is megteszi, amit
Dzunics mester kér, a végén mindig megvan a győzelem.
Most 86-77 lett, a döntő pedig 2-1re áll, és a hátralévő maximum két
meccsből egyet kell megnyernie a
Fehérvárnak, hogy története során
ötödször is bajnok legyen. Ez sem
lesz persze könnyű, de pénteken
Szombathelyen vagy szükség
esetén vasárnap Fehérváron
biztosan meglesz rá az esély. Ha
hozza magát a csapat, mint eddig a
szezonban: amikor kell!

akkora favoritnak számítottak a
szakértők között a bajnoki címre,
mint a Fehérvár. De az egyéneket
legyőzte (ha csak meccsenként minimális különbséggel is) a csapat,
ez pedig megmutatta a Falco valós
erejét.
Amit aztán az Alba is megtapasztalhatott hamar, a döntő első
meccsén. Ha egyetlen jelzővel
kellene jellemezni a Falcót a
rájátszásban, akkor ez lenne:
megtörhetetlen. Hiába vezetett
ellenük többször is tíz pont fölött
a Körmend, és hiába lépett el az
egyébként szoros meccsen hatnyolc ponttal az Alba a finálé első
felvonásán, ők mindig „visszajöttek”. És egy tipikusan egylabdás
meccsen elvették a pályaelőnyt a
fehérváriaktól. Ezután pedig múlt
szombaton azzal a magabiztos-

sággal fogadhatták Lórántékat,
ami egy hazai pályán még veretlen
csapattól várható.
Huszonegy meccsen keresztül
nem kaptak ki a Savaria Arénában
Szrecskó Szekulovics tanítványai –
de a döntő azért más… A tét őket is
nyomta, ám még fontosabb, hogy
a megtörhetetlen Falco ellenfele
ezúttal az a csapat volt, amely
mottónak ezt választotta: „Amikor
kell...” Az Alba az idényben mindig összeszedte magát, és képes
volt a győzelemhez szükséges
teljesítményt nyújtani, amikor a
legfontosabb volt. Ez nem feltétlenül a játék minőségében jelentkezett, inkább a mentális erőben, a
kulcspillanatok megragadásában,
ez pedig többet ért, mint holmi
hazai veretlenség. A szombathelyi
mérkőzésen sokáig inkább baki-

Fotók: Simon Erika

Kék-fehér telt ház és eufória az Alba Regia Sportcsarnokban

Olykor a legkisebb a főnök: Taylor (5) összerántja a csapatot
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Játékoskeringő Fehérváron

Tóth Dániel

Ahogyan az várható volt, a tavalyi,
sikertelen szezon után jelentős
vérfrissítés következett a Fehérvár
AV19 háza táján. A légiósok egytől
egyig elhagyták a koronázóvárost.
Mellettük a magyar válogatott
játékosok közül Chris Bodonak,
Hetényi Zoltánnak, Kalvin Sagertnek, Brance Orbannak, Orbán
Attilának, Andrew Sarauernek,
Sofron Istvánnak és Vas Jánosnak
is búcsút intett a szakvezetés. Több
jégkorongozó is élő szerződéssel
rendelkezik, míg Kóger Dániel és
Szirányi Bence meghosszabbította
kontraktusát, így a menedzsment
által megálmodott hazai mag
már összeállt. Sőt erősödött is: a
húszesztendős utánpótlás válogatott Kiss Zsombor ötéves svájci
légióskodás után döntött a hazatérés mellett.
Rajta kívül kizárólag idegenlégiósok szerződtetését jelentette be
a klub. Mark Visentin a Hetényi
távozásával keletkezett űrt lesz hivatott betölteni. A kanadai hálóőrt
2010-ben első körben draftolta
az Arizona Coyotes, négy évvel

TERMÁLFÜRDŐ
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Fotó: fehervarav19/Soós Attila

Tíz érkező és tizenhárom távozó. Eddig ez a
Fehérvár AV19 csapatának nyári mérlege, és a
hírek szerint még nincs vége a jövés-menésnek.

Kóger Dániel a következő szezonban is Fehérváron ölt szerelést

később pedig bemutatkozott az
NHL-ben. A 24 éves kapus első
európai szezonjára készül Székesfehérváron.
A hátsó alakzat stabilizálására egy
másik kanadai, egy szlovén és két
finn jégkorongozót igazoltak a fehérváriak. Jonathan Harty az előző
szezont az Olimpija Ljubljanában

STRAND

kezdte, és a DEL2-ben érdekelt
Heilbronner Falken csapatában fejezte be. A 29 éves védő két szezont
játszott a svéd másodosztályban,
majd a 2015/2016-os szezonban
Franciaországba igazolt, ahol a liga
legjobb plusz/mínusz-mutatójával
zárt. Luka Vidmar szlovén válogatott, több európai és tengerentúli
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ligában is bemutatkozott, szerepelt
az ECHL-ben valamint Csehországban, Norvégiában és Dániában
is. Juha Uotila AHL-tapasztalattal
bíró bekk, aki a svéd másodosztályban és a finn első osztályban
is szerephez jutott, akárcsak Jesse
Jyrkkiö, aki emellett EBEL-múlttal
is rendelkezik, hiszen 2014-ben a
Graz csapatát erősítette.
A támadók frontján sem áll rosszul
a Fehérvár AV19. Geoff Walker, Olivier Latendresse, David
Gilbert és Ales Music egyaránt
egyéves megállapodást kötött az
együttessel. Walker jégre lépett
az AHL-ben, míg Latendresse
megfordult már a Graz, a Linz és
a Villach csapataiban is. Gilbertet
2009-ben hetedikként draftolta a
Chicago Blackhawks. A kanadai
center szintén megjárta az AHL-t,
a 2016/2017-es szezonban pedig a
francia bajnokság gólkirálya lett.
Musicot nem kell bemutatni a
hazai közönségnek. A szlovén válogatott alapembere karrierje során
csak az Olimpija Ljubljana csapatát
erősítette, ahol 474 mérkőzésen 233
pontot szerzett.
A gárda menedzsmentjének
tájékoztatása szerint az igazolások
ezzel nem zárultak le, az elkövetkező napokban újabb bejelentések
várhatók.

Futva a sípályán
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A leeobbak jutalma

31

Somos Zoltán
Másodszor rendezett terepfutó versenyt a
Gaja-völgyi tájcentrumban az ARAK tájfutó
szakosztálya. Kemény tereppel kellett megküzdeniük a hosszabb távokon indulóknak.

Most nem tájfutó, „csak” terepfutó eseményt szervezett a Stein
Barnabás vezette szakosztály, de az
idézőjel indokolt, hiszen a gondosan
kiszalagozott pályán az eltévedés
veszélye nélkül is nehéz feladat várt
a résztvevőkre. A szintkülönbség
a tizenöt kilométeres távon háromszáz méter volt, a huszonegyet
vállalóknak pedig csaknem duplája.

Úgy, hogy tizenhat kilométernél
szabályosan meg kellett mászniuk a
Gaja-völgyet határoló egyik meredek gerincet. Lehet, hogy ekkor már
kevésbé értékelték, hogy előzőleg a
bodajki sípályán nem felfelé, hanem
lefelé kellett futniuk…
De így is sokan, csaknem háromszázan neveztek, igaz, rövidebb
távokon is lehetett próbálkozni.
Talán aki a terepet legyűri, kedvet
kap a térképpel való bíbelődéshez
is, vagyis a tájfutást is kipróbálja.
A II. Gaja-Trail terepfutáson a
leghosszabb távon a nőknél Silye
Tímea, a férfiaknál Bogos Tamás ért
elsőként célba.
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50 db fürdőbelépő

Az akcióban általános- és középiskolások vehetnek részt.
Részletek a Várkertfürdő honlapján és a facebookon.

át:
yítványod másolat
Ide küldd a bizon varkeefurdo.hu
varkeefurdo@

Tel.: 06/89/512-600
www.varkertfurdo.hu
www.facebook.com/varkertfurdo

Fotó: Somos Zoltán

8500 Pápa, Várkert út 5.

A rajtnál még mindenki lendületes – az első emelkedőig...
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A Fehérvár Televízió műsora június 17-től 23-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2017. 6. 17. SZOMBAT

2017. 6. 18. VASárnAp

2017. 6. 19. Hétfő

2017. 6. 20. Kedd

2017. 6. 21. SZerdA

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: Egey Tímea
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Váradi
Eszter Sára és Keller János
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Stein Barnabás
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Kósa L. Adolf
14:10 Kallós Zoltán és
barátai – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Oláhné
Wágner Erika
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7 – ismétlés
15:45 Csíki versek az
Arany-emlékévben
1. rész – ismétlés
17:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bocsi Andrea
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Falco – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
20:50 Verdi – életrajzi
sorozat 4. rész
22:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
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: Vakler Lajos.
Vendég: Bocsi Andrea
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Egey Tímea
11:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendégek: Váradi
Eszter Sára és Keller János
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Kallós Zoltán Europa
Nostra-díjas
14:00 25 éves a Kallós Zoltán
Alapítvány – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán
Vendég: Stein Barnabás
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7 – ismétlés
15:45 Csíki versek az
Arany-emlékévben
2. rész – ismétlés
17:00 Fülöp Zoltán – Szívvel, hittel
17:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Volenter István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Verdi – életrajzi
sorozat 5. rész
21:00 Évszázadok nyomában
– 25 éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 A hét hírei
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 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Volenter István
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég:
Oroszi Zoltán
18:30 Csíki-Fehérvári
Beszélgetés extra
– Dékány Á. Sixtus
zirci apát
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Együtt – családi magazin
20:10 Hírek
20:15 Seuso – 2016/1. rész
21:30 Csíki-Fehérvári
Beszélgetés extra –
Kubik Anna színművész
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 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: Németh
Zoltán. Vendég:
Oroszi Zoltán
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Halász István
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Paletta – kulturális
magazin
20:10 Hírek
20:15 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 2014/7. rész
21:40 Tudományos
esték – 9. rész
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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: Vakler
Lajos. Vendég:
Halász István
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szijj Levente
18:30 Csíki-Fehérvári
Beszélgetés extra –
Török Máté, a Misztrál
Együttes tagja
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Kéklámpások –
magazinműsor
benne: Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:10 Hírek
20:15 Portrék a Királykúton
– Vendég: Petrőczi
Éva, József Attiladíjas író, költő és Scur
Katica a Katica-KönyvMűhely vezetője
21:15 Csíki-Fehérvári
Beszélgetés extra –
Heinczinger Mika, a
Misztrál Együttes tagja
21:35 Csíki-Fehérvári
Beszélgetés extra – Varga
Anna, a Székelyföldi
Verstábor főszervezője
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 22. 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:
Szijj Levente
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: KaczúrSzollár Beatrix
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:10 Hírek
20:15 Seuso – 2016/2. rész
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 23. 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: KaczúrSzollár Beatrix
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Zemlényi Eszter
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:05 Turisztikai Magazin
20:35 Hírek
20:40 Tudományos esték
– 10. rész
21:20 A VI. Székelyföldi
Verstábor gálaműsora
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:25 Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 18. 21:00 Évszázadok nyomában – 25 éves a Kallós Zoltán Alapítvány

