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Ideiglenes helyen
a járási hivatal

Hamarosan megújul az Országzászló tér
Vakler Lajos

Június elejétől más-más helyen lesznek
elérhetők a hivatal osztályai.

Pénteken ülésezett Székesfehérvár közgyűlése.
A testület számos olyan döntést hozott, mely a
jövőt szolgálja.

A Fejér Megyei Kormányhivatal
tájékoztatása szerint a Székesfehérvári Járási Hivatal Honvéd u. 8. szám alatti épülete
is bekerült a kormányhivatal
épületenergetikai felújítási projektjébe. A Hatósági Főosztály
osztályai a munkálatok idejére
más-más telephelyen látják el
feladatukat, így átmenetileg
más-más helyszínen fogadják
a hozzá érkező ügyfeleket is –
tájékoztatott a Székesfehérvári
Járási Hivatal vezetője, Dancs
Norbert.
A járási hivatalvezető és titkársága illetve a Gyámhivatal
július 3-tól a Hosszú sétatér 1.
alá, a Hatósági Főosztály és az
Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály június 19-től a Várkörút
22-24. II. emeletére, a Hatósági
Osztály június 26-tól a Mátyás
Király körút 6. alá költözik.
Június 26-tól június 28-ig és
július 3-tól július 5-ig az ügyfélfogadás szünetel. A folyamatban lévő ügyeket a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala zavartalanul
intézi.

A képviselők megtárgyalták és elfogadták a megyei rendőrfőkapitány
és a városi rendőrkapitány beszámolóját a közbiztonság helyzetéről,
majd a testület döntött az Arany
János utca, a Szent II. János Pál
pápa tér és a Géza nagyfejedelem
tér felújításához kötődő közbeszerzési eljárások megindításáról illetve
az Országzászló tér megújulásának
330 millió forintos beruházásáról.
Cser-Palkovics András polgármester úgy fogalmazott, a belvárosi
beruházások folytatása elkerülhetetlen: „Örülök, hogy maga a vita
az Országzászló tér ügyében nem a
tervek ellen szólt, hanem technikai
kérdések merültek fel. A politika
teljes egységben, támogatólag lépett
fel, és partner abban, hogy a belváros
fontos közterületei, közösségi terei
megújuljanak – amire egyébként van
igény. Elkezdődött az Arany János
utca burkolatcseréje is, ennek részeként
lehetővé válik, hogy Géza fejedelem
négykarélyos temploma üvegborítás
alatt látható legyen.”
Egy dinamikusan fejlődő városban
kulcskérdés a parkolás. Ennek tükrében a képviselők az új övezetek
kijelölésérél is tárgyaltak.

Új parkolók a Palotavárosban
Novák Rita
Több tucatnyi helyet alakítottak ki a Horog és a
Kodolányi utcában.

A Horog utcában, a piac mellett a
régi murvás parkolót hozták helyre
az elmúlt hetekben. A harmincnégy megállóhely térkőburkolatot
kapott, középen pedig aszfaltos
úton lehet közlekedni. A beruházás
közel húszmillió forintba került –
tudtuk meg Viza Attila önkormányzati képviselőtől. Mint mondta, régi
adóssága volt a városnak a murvás
burkolat cseréje és a parkolók
kialakítása, hiszen azt a lakosok
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Az ülésen Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezete elnöke átnyújtotta Cser-Palkovics
András polgármesternek az Eötvös József-emlékplakettet, amit a szakszervezet szakmai grémiuma idén Székesfehérvár városának ítélt a nevelési, oktatási intézményeinek fenntartásáért,
eredményes működtetéséért

„Nem véletlen, hogy a napirendek
között a legnagyobb vita a parkolási
kérdésekben bontakozott ki. Látszik,
hogy több közlekedést érintő beruházás
az elmúlt néhány évtizedben elmaradt,
ennek most vannak nehézségeket okozó

súlyos következményei, amiket nem
lehet egyik pillanatról a másikra megoldani. A fejlesztésekkel ezeket apránként kell megoldanunk, ez a közgyűlés
feladata és felelőssége.” – indokolta a
döntéseket a polgármester.

Fehérvári delegáció Pozsonyban

és az iparcikkpiacra érkezők nagy
számban, közösen használják, sőt
ez a legdélibb belépő a palotavárosi
tavakhoz tartozó pihenőterületre.
A Kodolányi utcában a korábbi
körbeszegélyezett parkolót újították fel, és a zúzott köves burkolatot
térkőre cserélték. A harmincöt
férőhelyes parkoló rekonstrukciója
több mint tizenegy millió forintba
került.
A parkolóépítési program a Kelemen Béla utca 1-3-5. szám előtt
folytatódik. És hamarosan új körforgalmat hoznak létre a városrészben a Halász, a Horog és a Kelemen
Béla utca kereszteződésében.

Fotó: Samu Milkós
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A Pozsonyi Koronázási Napok június 10. és 17. között születésének háromszázadik évfordulója alkalmából Mária Teréziának állított emléket. Az idei rendezvényre Székesfehérvár is meghívást kapott a
szlovák testvérvárosból. A városi delegáció Róth Péter alpolgármester vezetésével szombaton délelőtt érkezett meg a második legtöbb magyar királyt koronázó városba, ahol többek között a Szlovák
Nemzeti Színházat, a Grassalkovich-palotát, a Prímási palotát, a pozsonyi várat is felkeresték.

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
ÚJ CÍMÜNK: Székesfehérvár, Mártírok út 44.

Telefon: 22/347-423

Ho

llander-2000

Murvás burkolat helyett aszfalt és térkő

Fantasztikus
nyitási akciók
egy hónapon keresztül!
Már netről is rendelhet tőlünk!

WEBSHOP: www.hollander.hu

Az ajánlat 2017.06.27-07.27-ig tart. Részletek az üzletben.
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A családias gyermekotthonoké a jövő

Szabó Miklós Bence

2020-ra a kormány tervei szerint megszűnnek a
nagy gyermekotthonok, helyüket jóval barátságosabb, kisebb létszámú családotthonok veszik át –
jelentette be Balogh Zoltán, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma vezetője a húszéves gyermekvédelmi törvény kapcsán tett látogatásán a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központban. Tizenkét személyes
lakásotthonok valamint családias környezetet biztosító, maximum negyvennyolc személyes létesítmények jönnek létre. Minderre 5,8 milliárd forint
áll a kormány rendelkezésére uniós forrásból.
A tárcavezető Fehérvárt hozta példának az
ellátás megújítására: a korábbi nagy, mintegy
kétszáz fős csecsemőotthon helyett egy negyvennyolc gyermek ellátására alkalmas, több
egységből álló otthonrendszer jött létre.
Czibere Károly a bejelentés kapcsán azt hangsúlyozta: egyfajta paradigmaváltásra törekedtek az elmúlt években is. Olyan gyermekvédelmet igyekeznek építeni, melyben mindenki egyenlő esélyekkel
indul kortársaival. Mint fogalmazott, csak azért,
mert állami gondozott valaki, nem kallódhat el.
A gyermekotthonok kiváltása, megújítása
mellett szeretnék elérni azt is, hogy azok, akik
ebben a rendszerben vállalják a nehéz munkát,
nagyobb megbecsülést kapjanak.
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Három év múlva családias környezetet biztosító 12-48 személyes lakásotthonok veszik át a nagy gyermekotthonok helyét
a kormány tervi szerint. A húszéves gyermekvédelmi törvény
kapcsán beszélt erről június 21-én Balog Zoltán miniszter Fehérváron. Az ellátás átalakítására közel hatmilliárd forintos uniós
forrást különítettek el.

1997-ben fogadta el a Parlament a gyermekvédelmi törvényt. Az évforduló alkalmából látogatott el Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központba. A város nevében Vargha Tamás országgyűlési képviselő,
honvédelmi államtitkár köszöntötte a vendégeket.

Balog Zoltán kiemelte, hogy az otthonokban
dolgozók nemzetstratégiai fontosságú munkát végeznek a jövő szempontjából. Szólt
arról is, hogy az otthonokban elhelyezett nagyobb gyermekek számára okostelefon-applikációt is fejlesztettek, melynek segítségével

teljes körű tájékoztatást kapnak jogaikról és
lehetőségeikről.
Míg 1998-ban a gyermekvédelmi szakellátásba vett gyerekek negyven százaléka
volt csak nevelőszülőknél elhelyezve, addig ma már több mint hatvanöt százalékos ez az arány, melynek további javítására törekednek a mostani lépéssel is.

Ne megszokásból közlekedjünk!
László-Takács Krisztina

Különösen érvényes ez
a Gaja-híd környékén, hiszen itt jelentős forgalmi
változások vannak. Nem
javasolt útvonal a Szeder
köz – Bregyó köz – Szent
Vendel u. – Móri út –
Szent Flórián körút és
Mészöly Géza u. – Malom u. – Szent Vendel u.
– Móri út – Szent Flórián
körút útvonal, mert a
Szent Vendel utcáról nehéz a balra kanyarodás a
terelés miatt megnövekedett forgalmú Móri útra.
A Közlekedési Iroda arra
kéri az autósokat, hogy
a Palotai úti Gaja-híd
lezárása miatt a Mátyás
király körút – Ányos Pál
u. – Dózsa György út –
Móri út – Szent Flórián
körút, vagy a Mészöly
Géza u. – Móri út – Szent
Flórián körút terelőutat
használják.

Fotó: Kiss László

Az idei nyár az útfelújítások
időszaka, ezért a Közlekedési
Iroda fokozott figyelmet kér
az autósoktól. Fontos, hogy ne
megszokásból közlekedjünk, és
érdemes közösségi útvonaltervezőt használni, mert úgy kön�nyebben és gyorsabban érhetünk
célba!

Zölddel az ajánlott útvonalak a Gaja-híd lezárása idejére

4

FehérVár

Oktatás

Egy lépéssel a jövő előtt

2017. június 22.

Fiers Gábor, Látrányi Viktória

Robotika, kódolás, programozás
– csak néhány azon foglalkozások
közül, melyeken részt vehetnek
a diákok, de akár a felnőttek is.
Előtérbe kerül a készségfejlesztés,
az alkotás és a tanulói aktivitás.
Az önkormányzat finanszírozásában létrejött élményközpont célja
elsősorban az, hogy a fehérvári

Fotó: Horváth Renáta

A fehérvári diákok szeptembertől megismerkedhetnek a digitális világot működtető
technológiával és annak lehetőségeivel. Az Alba
Innovár Digitális Élményközpont elsődlegesen
iskolásoknak tart majd foglalkozásokat és
szakköröket. Mindezt azért, hogy biztonsággal
igazodjanak el az információs társadalomban.
A látogatók humanoid robotokkal, LEGO-robotokkal, 3D-szobrászattal és 3D-nyomtatással
valamint interaktív asztallal és szociális
robotokkal is megismerkedhetnek. A szabadulószobában pedig a digitalizáció világára épülő
rejtvényekkel és kihívásokkal találkozhatunk.
Ugyan csak szeptemberben adják át, de mi
már most kipróbálhattuk az Alba Innovárt. A
fehérvári digitális élményközpont közel sincs
kész, de az azért jól látszik, hogy azok, akik
tervezik, építik és készítik, pontosan tudják,
hogy 2017-et írunk.

A földszinten kollégáink is kipróbálták a VR-szemüveggel megvalósuló 3D-s szobrászkodást

fiatalok – szociális helyzettől
függetlenül – ingyenesen ismerkedhessenek a digitális világgal,
mely ismerete nélkül a jövőben
nem boldogulnak majd.
Magyarországon ez az első ilyen
digitális élményközpont, de az is
elmondható, hogy még Európában
sincsen túl sok ilyen intézmény.
„Vannak itt olyan eszközök, melyekből szinte alig van Európában másutt.
Lehetőséget kapnak a fiatalok arra
– akár pályaorientáció keretében –
hogy ezeket az eszközöket kipróbál-

Alba, a robot

hassák. Nem kell a világ másik felére
utazni ahhoz, hogy csúcstechnológiás
digitális eszközökkel találkozzanak.”
– fogalmazott Cser-Palkovics András polgármester a bejáráson.
A létesítmény egyszerre 36-40 fős
tanulócsoportokat tud fogadni.
A tanév során délután szakkörök
lesznek, míg hétvégén a családok és más érdeklődők számára
is megnyitja kapuit a központ.
Emellett a nyári szünetben gyermektáboroknak is otthont ad az
intézmény.

Az Alba Innovárban az egyik legnagyobb kedvenc minden bizonnyal az Alba névre
keresztelt humanoid robot lesz. Alba nagyon kommunikatív, bár egyelőre még nem beszél
magyarul, ennek a programozása még hátra van. De angolul már most is kiválóan el
lehet vele társalogni a világ dolgairól. A fehérvári robotot azonban nem társalkodónak
alkalmazzák a digitális élményközpontban, hanem sokkal inkább oktatásra. Kódolásról,
robotikáról és hasonlókról kell majd őt kérdezni.

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Horváth Renáta

3D-nyomtatók

Ma még csak valami furcsa eszközként nézünk rá és az amerikai filmek ultramodern
eszközének tűnik, pedig már minden valamire való műszaki áruházban vásárolhatunk
magunknak ilyen eszközt. Amivel aztán nyomtathatunk magunknak Kicsi Grootot a Galaxis
őrzői közül vagy éppen R2D2-t a Csillagok háborújából.

Oktatás

Parapark, vagyis egy szabadulószoba is várja a látogatókat. Negyven perc áll rendelkezésre ahhoz,
hogy az ügyességünket igénybe
véve kijussunk a térből.
Laufer Tamás, az élményközpontot létrehozó Székesfehérvár
Fejlődéséért Alapítvány kuratóriumi elnöke beszélt arról is, hogy
évek múlva a világ teljesen át fog
alakulni, s a mostani gyerekek
nagy eséllyel teljesen mást fognak
csinálni, mint a mostani felnőttek
nagy része, amire fel kell készülni.
Hangsúlyozta, hogy a most kialakításra került élményközpontban
minden gyereknek lehetősége
nyílik szeptembertől arra, hogy
szórakozva tanuljanak, és megismerjék a különböző technológiai
eszközöket.
Az élményközpont épületében
több kiállítási helyszín található. Ilyen például a Digitalizáció
– tudomány és technika, ahol
robotokkal találkozhatnak az
érdeklődők. Az Oktatás a jövőben
szoba a virtuális valóságot tárja a
látogatók elé, és interaktív padló
van benne. A Digitális alkotás
és művészet nevű helyiségében
találkozhatunk a 3D-szobrászattal
és 3D-nyomtatóval, az Együttműködés és kommunikáció szobában
pedig interaktív asztallal és szociális robottal.

Szabadulószoba

További részletekért és még több
érdekességért kattintsanak az fmc.hu
oldalra!
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Az alagsorban igazi csapatmunkára és egy kis logikára is szükség lesz. Negyven perc alatt kell kijutni egy szobából, ami első ránézésre elég
csupasz, aztán persze kiderül, hogy minden mindennel összefügg. Ez egyébként az egyik legjobb csapatépítő feladat, amit valaha kitaláltak: a csoport elég gyorsan kitermeli magából, hogy ki mire jó a közös cél érdekében, hogy szintidőn belül kinyíljon az ajtó. Tapasztalatból
tudjuk: a feladat megoldható, ha az ember elkapja a tervező, Gyurkovics Attila logikáját.

FehérVár
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Kultúra

Az értékőrzés jegyében

László-Takács Krisztina

„Ez a rendezvény amellett, hogy
különleges programlehetőséget
kínál a közönségnek, immár tíz éve
önkéntesen, igazi összefogásként
szerveződik Fehérváron.” – mondta
Spányi Antal megyés püspök azon
a tájékoztatón, ahol a programban
részt vevő huszonhét helyszín és a
Múzeumok éjszakáját anyagilag is
támogató önkormányzat képviseltette magát.
A Múzeumok éjszakájának fehérvári szereplőit tíz évvel ezelőtt az
egyházmegye invitálta együttgondolkodásra, ebbe az összefogásba
kapcsolódott be a város, és lett
mecénása a rendezvénynek. Azóta
megszoktuk, hogy Szent Iván
éjjelén kinyílnak a kapuk, és egy
kicsit másképpen is megismerhetjük helyi értékeinket. Az idei, több
mint száz program fókuszában
nemzeti és helyi értékeink megőrzése került, így ezen az éjszakán
olyan helyekre is be lehet jutni,
amelyek csak ritkán látogathatók.
Ilyen például a Rác utcai Szerb
ortodox templom vagy a Kovács
Jenő Óramúzeum, de a városházát

Fotó: Simon Erika

Két új kiállítás és rendkívül színes programok
várják a kultúra szerelmeseit az idei Múzeumok éjszakáján. Az egész estés kikapcsolódásra alkalmas rendezvény az év legrövidebb
éjszakáján, Szent Iván-nap éjjelén kerül
megrendezésre. A rendezvények központi
témája idén az értékőrzés lesz.

A rendezvényen befolyt adományokat a hátrányos helyzetű gyermekekre fordítják

is megtekinthetik az érdeklődők.
Ráadásul a legtöbb helyen tárlatvezetés, koncertek, előadások is
lesznek.
Két új kiállítás megnyitója is
ezekre a napokra esik. Brájer

Éva alpolgármester lapunknak
elmondta, hogy a Múzeumok éjszakáját idén Aba-Novák Vilmos
festőművész emléke előtti tisztelgésként ajánlja a város. Szombaton nyílik meg a nagy érdeklődés-
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sel várt Színek és színek megint
című kiállítás, amely igen értékes,
részben magángyűjteményekből
származó alkotásokat vonultat
fel. Az érdeklődőket 16 órára a
mester Koronázó téri szobrához
várják, ahol koszorút helyeznek
el, majd körséta indul a Nemzeti
Emlékhely és a városháza érintésével, az Aba-Novák-alkotások
megtekintésével. A séta a Csók
István Képtárba vezet, ahol a
különlegesen szép kiállítás keretében ismerhetjük meg a művész
életművét, akinek a város sokat
köszönhet.
Szintén a Múzeumok éjszakáján
látogatható először az Egyházmegyei Múzeum új kiállítása, a
Föld és ég között című tárlat. A
múzeum udvarán bor- és sörkóstoló lesz, utóbbin a püspökség
kézműves söreit ízlelgethetik a
vendégek, miközben a MusiColore
Énekegyüttes és a tüzes délszláv
népzenét játszó Poklade Zenekar
koncertjét élvezik.
A karszalagok – melyekért minimum 200 forint adományt kérnek
– minden helyszínen belépőjegyként, a helyi autóbuszjáratokon
pedig menetjegyként használhatók. Hatéves kor felett kötelező
a karszalag. Az adományokat a
hátrányos helyzetű gyermekek
múzeumlátogatására fordítják
– mondta el Smohay András, az
Egyházmegyei Múzeum igazgatója.

Színek és színek megint
Látrányi Viktória

A séta szombaton délután négy
órakor kezdődik. Az érdeklődőket a Nemzeti Emlékhely előtti
Aba-Novák-szoborhoz várják. Itt
közös koszorút helyeznek el. Ezt
követően a Nemzeti Emlékhely
mauzóleumában látható, Aba-Novák Vilmos által festett falképnél
folytatódik a program. A következő helyszín a városháza: itt az
emeleti seccót ismerhetik meg a
látogatók. Ez az alkotás az 1938as fehérvári országgyűlést örökíti
meg.
A fehérvári alkotások helyszínein
végigvezető séta a Csók István
Képtárban zárul. Itt nyitják meg
a Színek és színek megint című
tárlatot. A város önkormányzata
a kiállítást és a méltó felvezető
programot azért kezdeményezte,
hogy tisztelegjen a mester emléke
előtt. A szakmai megvalósító a
Szent István Király Múzeum,

Kép: Zsiday Ádám

Ahogy arról korábban beszámoltunk, ezen a
héten szombaton nyílik meg a Színek és színek megint címet viselő Aba-Novák-tárlat. A
program Aba-Novák Vilmos székesfehérvári
alkotásainak helyszínein végigvezető sétával
indul, és kiállításmegnyitóval zárul a Csók
István Képtárban. A nagyszabású tárlat a
mester életművéből ad válogatást.

Nagyszabású kiállítás nyílik szombaton Aba-Novák Vilmos alkotásaiból a Csók István Képtárban

a szakemberek számos köz- és
magángyűjteményből állították

össze a tárlat anyagát. Mindennek hátterét a Magyar-francia

történelmi kapcsolatok című
pannó adja.

közéleti hetilap
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Új helyen a nyári színház
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Látrányi Viktória, Szabó Petra

Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója szerint egy európai
színvonalú, csodálatos helyszíne lesz a nyári előadásoknak a
Feketehegy-szárazréti Kultúrudvar.
„Új dolog kezdődik, amihez a színház
szívesen csatlakozik.” – hangsúlyozta
a direktor a tájékoztatón. Az új
helyszínnel kapcsolatban Szikora
János kiemelte: szeretnék segíteni
azt, hogy Szárazrét is az autentikus
közösségi terek közé nője ki magát.
Az emberek figyelmét szeretnék
ráirányítani a nagyszerű környezetre, amit hamarosan más színészek,
táncosok, zenészek is birtokba
vesznek – és mindezek nyertese a
közönség lesz. Az igazgató elmondta, hogy a színházi tér ízléses,
modern, jól felszerelt. A fedett
színpad pedig biztonságot jelent az
előadások számára.
A francia bohózatot Widder Kristóf viszi színre és igazi, felhőtlen

Kép: Körtvélyes Tivadar

A színdarabok szerelmeseit az elkövetkező
hónapokban is várja a Vörösmarty Színház az
újonnan kialakított szárazréti színpadon. Az
idei évben ugyanis a Feketehegy-szárazréti
Kultúrudvar lesz a helyszíne a nyári színháznak.
Feydeau A hülyéje című, nyelvi humorban és
félreértésekben bővelkedő vígjátékát Widder
Kristóf rendezésében láthatja a közönség.

Brájer Éva alpolgármester lapunknak elmondta, hogy most még ugyan üresen állnak a székek és a színpad a Kultúrudvarban, azonban hamarosan
megtelik élettel az új közösségi tér

szórakozást ígér. A húlyéje című
vígjátékban többek között Egyed
Attila, Varga Gabriella, Andrássy
Máté, Závodszky Noémi, Keller János, Kelemen István, Kerkay Rita,

Varga Lili, Kozáry Ferenc, Váradi
Eszter Sára és Kricsár Kamill
látható.
Szigli István önkormányzati
képviselő arról beszélt, hogy a

Kultúrudvar a koncepcióterv
szerint második fázissal bővül.
Őszre teljesen elkészül a szabadtéri színpad rendezvényeit kiszolgáló
llétesítmény.

Arató Antal, az örök könyvtáros
Budapestről került Székesfehérvárra, a megyei
könyvtár élére a Pro Cultura Albae Regiae
díjas Arató Antal. Szerdán barátai, tisztelői
köszöntötték hetvenötödik születésnapján a
Szabadművelődés Házában.

Arató Antal a háború gyermeke,
aki megélte a bombázásokat, a
pince rideg, de befogadó közegét.
Nagyapja folyamőr vezérfőkapitány volt, Horthy Miklós tiszttársa
az I. világháborúban, édesapja
– követve a családi tradíciókat –
folyamőr századosként szolgált.
Ő vitte, mint megbízható folyamőrtiszt azt a titkos parancsot a
vezérkartól Bajára, hogy a március
15-i kiugrási kísérlet előtt vonuljanak fel, és biztosítsanak ehhez
lehetőséget. Útközben a németek
letartóztatták, és csak a háború
végén került ki a börtönből.
Az Arató család megélte a kitelepítést is, a budapesti villából a
négygyermekes család Jászapátira
került, ahová fejenként ötvenkilós
csomagokkal indulhattak útnak.
A tisztes polgári létből a semmibe.
Megaláztatások és gyermeki örömök sokaságában nőtt fel.
A könyvek szeretete már ott, a
világ végén megfertőzte, mesék

és kalandregények bűvöletében
éltek bátyjával együtt, hogy aztán
az amnesztia után – lévén Budapestről kitiltott család voltak
– Csobánkán, Dunaharasztiban

jöjjön a megnyugvás. Kitűnően
érettségizett, amihez az is kellett,
hogy meghamisítsák az anyakönyvi kivonatát, hiszen az édesapja
foglalkozása rovatban az szerepelt,

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Arató Antalt hetvenötödik születésnapján köszöntötték

hogy magyar királyi folyamőr
kapitány. Az egyetem szóba sem
jöhetett, szállodaportásként kereste az akkori idők kivételezett helyzetben élő kommunista honfitársai
és a külföldi vendégek kegyeit.
Tartott ez addig, míg eljött az ő
ideje, és előbb marósként, majd a
Szabó Ervin Könyvtárban talált rá
az eredendőre, arra a szerelemre,
ami máig az övé – a könyvre.
A sors furcsa fintora, hogy később
doktori disszertációját a Jászság
történetéből írta, ahol kitelepítettként élt. Székesfehérvárra már egy
olyan kiérlelt szakmai koncepcióval érkezett, melynek máig tartó
hatása van. Munkatársaival megteremtette a modern, olvasóbarát
könyvtár fogalmát. Tette ezt úgy és
azzal a kivételes, csak rá jellemző
hozzáértéssel és empátiával, amit a
máig ható „aratónis” jelzővel illetnek barátai, tehát az egész város.
Szerdán este, mikor barátai, tisztelői köszöntötték hetvenötödik
születésnapján, a tőle megszokott
szarkazmussal mondta: „Úgy
ébredtem, hogy na végre, van egy jó
rendezvény, amire szívesen elmegyek,
nemcsak udvariasságból. Ilyenkor az
ember számvetést készít, és megállapítottam, ez nem hetvennégy, de nem is
hetvenhat...”
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Legyen az autó is kész a nyaralásra!
László-Takács Krisztina

Az egyik legbosszantóbb dolog, ha nyaralás közben
lép fel valamilyen hiba az autóval, hiszen az
pénz- és időveszteséget jelent, nem beszélve arról,
mennyire csorbítja a pihenés élményét. Van néhány
tippünk, amivel elkerülhetők ezek a problémák!

Sajnos gyakori, hogy a nagyobb
helyigény vagy bármilyen más ok
miatt kikerül a pótkerék az autóból.
Egészen addig nem is fog hiányozni,
amíg defektet nem kapunk. Akkor
viszont nagy szükség van rá, hiszen
ki szeretne akár csak egy percig is
autómentőre várakozni az autópálya
szélén? Amellett, hogy az ott való várakozás rendkívül balesetveszélyes,
az autómentő költsége sem elhanya-

Fotók: Kiss László

Pótkerék nélkül ne induljon!

Vihetünk magunkkal tartalék olajat, így nem kell ismeretlen márkákból és típusokból válogatnunk

mint az átlagos használat esetében.” –
figyelmeztet Slezák Péter.

Motorolaj és hűtővíz: a legjobb
útitársak
A hűtővíz segíthet abban az
esetben is, ha bármilyen problé-

ma adódik, és jelzi a műszerfal,
hogy túlmelegszik a motor. „Ha
látótávolságban van egy benzinkút,
oda az utántöltött hűtőfolyadékkal
el lehet még menni, és nem kell a
leállósávban várni az autómentőre!” – mondja a szervízvezető.
Az intenzív, nagy sebességű
utazás során nagyobb igénybevételnek vannak kitéve az
autók, ezért megcsappanhat az
olajszint. Mivel nem mindegy,
melyik kocsiba milyen olajat töltünk, egyszerűbb, ha van nálunk
egy kevés, és azzal magunk is
utántölthetjük a tartályt.

Érdemes nyaralás előtt átvizsgáltatni az autót!
Indulás előtt két-három héttel
érdemes betervezni egy átvizsgálást. Tapasztalatok szerint
ilyenkor elég telítettek az autószerelő műhelyek, és sokszor
csak egy-másfél hétre előre
adnak időpontot. Mint megtudtuk, maga a vizsgálat pár órán
belül lezajlik. Annyit biztosan
megér, hogy nyugodtan induljunk útnak!

Pótkerék nélkül ne induljunk útnak!

golható, pláne külföldön. „Indulás
előtt érdemes ellenőrizni a pótkerék
állapotát, és azt is, hogy megvannak-e
a hozzá tartozó rögzítő csavarok. A
pótkerekek ugyanis általában lemezfelnin vannak, esetleg mankókerekek, melyekhez más típusú csavarok tartoznak,
mint a többi kerékhez.” – magyarázza
Slezák Péter. A szervízvezetőtől azt
is megtudtuk, hogy a pótkerék csavarjai általában megegyeznek a téli
lemezkerékhez tartozó csavarral.

szervizben megvizsgálják és kitisztítják a hűtőrendszer részeit.

A világítás biztonságot ad
A láthatóság – különösen nagy forgalmú utaknál, nagy sebességgel közlekedve – elengedhetetlen. „A fényszórók, de különösen a harmadik féklámpa
rendkívül fontos biztonsági szempontból,
ezeket ellenőrizni kell, hiszen egy hosszú
út során ez nagyobb jelentőséggel bír,

Slezák Péter praktikus tanácsa: nyaraláskor legyen nálunk a pótkulcs is – és lehetőleg ne az
autóban tartsuk...

Vegyük fel a harcot a túlmelegedés ellen!
Ha hosszú útra indulunk – pláne a
nyári melegben – győződjünk meg
róla, hogy az autó hűtőrendszere
megfelelő állapotban van! „Az ékszíj,
a vízpumpa és a hűtőrendszer szennyeződése befolyásolhatja az autó működését.” – mondja szakértőnk. Ennek
karbantartása rendkívül egyszerű: a
Horoszkóp
június 22. – június 28.

Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ
Székesfehérvár, Budai út 175.

Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A munkahelyén kisebb csalódás, kudarcélmény érheti. Semmiképpen se tragédiának fogja fel! Vonja le
a tanulságot, okuljon a történtekből és nézzen előre!
Fordítsa a hasznára, semmint azon mérgelődjön,
hogy nem jött össze!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Arra is alig akad ideje a héten, hogy éljen. Szinte
minden most torlódott össze, a régi és az új ügyektől
kezdve, azt sem tudja, hogyan álljon neki elvarázsolni az útjába került feladathalmot. Annyi biztos, hogy
a napokban nem lesz ideje a lazsálásra.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Hirtelen azon kapja magát a napokban, hogy
megváltozott. Bizonytalannak, bátortalannak, akár
még kétségbeesettnek is érezheti magát anélkül, hogy
tudná az okát. Ne újabb csapásnak fogja fel, hanem
egyfajta ösztönös viselkedésnek!

Egy hirtelen fellángolás kaphatja el, de gondolkozzon el rajta, hogy megérné-e a biztosat eldobni
az újért. Ne bízzon az érzelmeiben, amelyek
mostanában csak úgy tombolnak, az eszére kellene
hallgatnia!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kedvesét lenyűgözi a felelősségteljes viselkedése
és az, hogy egyre gyakrabban van úrrá az érzelmi
hullámain. Arról nem is szólva, hogy sugárzó önbizalma egészen elvarázsolja, már-már ismét szerelmes
lesz Önbe.

Az egyedülállók nem lelik a helyüket, még kevésbé
a partnerüket, és már-már kétségbeesett lépésekre
szánnák el magukat. De semmiképpen se tegyék!
Ha képesek még egy kicsit várni, türelmük kifizetődik.

FehérVár
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Megszűntek a roamingdíjak az Európai Unióban
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Fiers Gábor

A nyár egyik legjobb híre: június 15től véget érnek a nyaralás vagy utazás
ideje alatt összeszedett horrorisztikus
mobilszámlák, ugyanis az Európai
Unión belül eltörölték a roamingdíjakat. Ennek megfelelően június 15-től
az unión belül felárak nélkül, a hazai
díjszabás szerint lehet mobiltelefonról
hívást kezdeményezni és fogadni,
SMS-t írni és internetezni.
Az új feltételek érvényesek az Európai
Gazdasági Térséghez (EGT) tartozó
Izlandon, Liechtensteinben és Norvégiában is. Az EU-roaming ugyanakkor
nem terjed ki az unión kívüli európai
államokra, így például Svájcra vagy a
szomszédos országok közül Szerbiára
és Ukrajnára. Nem vonatkozik a magyarországi hálózatról külföldi számra
indított hívásokra sem, ez utóbbi
nemzetközi hívásnak számít.
A legnagyobb hazai mobilszolgáltatók közül a Telekom előfizetői
a legnagyobb roamingforgalmat
Németországban, Ausztriában,

Fotó: Kiss László

Június 15-től megszűntek a roamingdíjak az
Európai Unió területén belül. A gyakorlatban ez
azt jelenti, hogy a belföldi díjszabás szerint lehet
innentől kezdve hívást indítani és fogadni, SMS-t
küldeni és internetezni.

Az Európában csak Roam Like Home – vagyis kóborolj úgy, mint otthon – névre keresztelt, június 15-én érvénybe lépett szabályozásra a kontinens mobilszolgáltatói hónapok óta készülnek. A norvég Telia például népszerű európai turistacélpontokat helyezett reklámkampánya középpontjába, köztük Budapestet is.

Olaszországban, Franciaországban
és Horvátországban bonyolították a
korábbi években. A Vodafone ügyfeleinek adatforgalma 2015. áprilisától
2017. márciusáig meghaladta a háromszázmillió megabájtot, beszélgetésük

megközelítette a százötvenmillió
percet. A roamingdíj eltörlése után a
Telenor a mobilhasználati szokások
terén komoly változásokkal számol. A
társaság várakozásai szerint a hangés SMS-forgalom kevésbé emelkedik

majd, de az adathasználat jelentős
mértékben növekedhet.
Utóbbi annál is inkább valószínű,
mert 2016 decembere óta már többen
használják az internetet mobileszközökről, mint asztali számítógépről.

Jóga a gerinc egészségéért
Kovács V. Orsolya

„Gerincferdülésem volt és nagyon
merev voltam, így terápiaként kezdA jóga nyolc részéből csak az egyik a testmoztem el a jóga ászanák gyakorlását
gás, nyugaton mégis ez terjedt el leginkább, így 16-17 éves korom körül. A jóga filozófiájával később kezdtem el foglala jógaórák is jellemzően az ászanákra, vagyis a
kozni. A jóga nem csak testmozgás!
testgyakorlatokra épülnek. Fehérváron egyre
A jóga életérzés, filozófia és kultúra
népszerűbb a jóga, ráadásul városunkban található az egyedüli Fejér megyei jógaterem, amely is!” – vallja Nagy Gábor jógaoktató, aki idén tavasszal elnyerte
rendelkezik a Magyar Jógaoktatók Szövetségének minősítésével.
a Jógarádzsa közönségdíjat is.
Az általa tartott
hathajóga-foglalkozások
kiemelt célja a
gerinc egészségének helyreállítása és az
anatómiailag
helyes mozgásminták fejlesztése: „A jógafoglalkozásokhoz
jógaeszközöket
használunk, a kevésbé hajlékony
Gábor a képen egy Marícsjászana előkészítését végzi. Ez a gyakorlat egy ülő
gyakorlók fejlődését elősegítve.
törzscsavarás, mely csökkenti a derék, a hát és a vállak merevségét, frissíti és
Mivel természetmasszírozza a hasi szerveket.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Izgalmakkal teli hét vár Önre. Újabb emberekkel
hozza össze a sors, akik nemcsak jó társaságot, de
akár információt, előnyöket, segítséget is nyújthatnak. De ugyanígy érkeznek az új lehetőségek is,
amik által hatalmas lépést tehet előre.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Végre túllendül érzelmi nehézségein és lelki problémáin. A napokban nemcsak a hangulata indul javulásnak,
hanem fizikai és szellemi erőnléte is gyarapodni kezd.
Most különösen áldásosnak éli meg a nyugalmat,
amely körbeveszi.

gyógyász végzettséggel is rendelkezem, betegekkel is dolgozom az
egészségük helyreállításában.”
De nem csupán a gerinc egészségére, hanem például stres�szkezelésre is megoldás lehet

a jóga. Emellett fejleszthető a
hajlékonyság, javíthatók az ülő,
egyoldalú életmódból fakadó fájdalmak, mint például a
derékfájás, gerincproblémák,
fejfájás.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A munkahelyén meglelte a maga békéjét. Teljes a nyugalom és harmónia, ilyen körülmények között pedig
rendkívül proaktív. Nem számít, milyen nehézségű
problémák merülnek fel, vagy mennyi munkát helyeznek a vállaira, Ön mindent megold.

A munkahelyén a szokottnál is nagyobb felelősség
hárul Önre. Ha úgy érzi, nem bírja, és csak összeroppan a terhek alatt, akkor kérjen segítséget vagy
vállaljon kevesebbet. Ez érthető is lenne, mivel az új
feladatok teljesen váratlanul érték.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Még ha nem is szükséges, Ön akkor is a maximumot nyújtja a munkahelyén, és úgy csinál,
mintha verseny lenne, időre vagy teljesítményre
menne a dolog, pedig valójában abszolút nyugodt
időszak van.

Rá kell döbbennie, hogy magára maradt, senki nem
segít Önnek, csak a saját erejében és képességeiben
bízhat. Ne másoktól várjon csodát! Az álmai eléréséért tennie is kell, méghozzá keményebben annál,
ahogy eddig próbálkozott.

10

FehérVár

Kultúra

2017. június 22.

A boldogság pillanatnyi állapot

Vakler Lajos

Egy irodalomtörténész-kritikus –
akiket ön nem nagyon szeret – úgy
fogalmazott, hogy ön az elszemélytelenedett emberi kapcsolatok groteszk
megjelenítője. Tartja ezt?
Mostanában nem illik a kritikusok,
irodalomtörténészek véleményével
vitába szállni, a szerzőnek el kell
viselnie a jót és a kevésbé jót is.
Ettől eltekintve ebben a megállapításban kivételesen van igazság.

a társadalmi környezetet, ami ezt
az írást érthetővé teszi. Ennek
ellenére meglepett – és örültem
neki – hogy számtalan olyan vis�szajelzés érkezett hozzám, hogy
megértették, mit szerettem volna
közölni.
Megkezdődött Márton Áron gyulafehérvári püspök boldoggá avatásának
eljárása. Az ön családját személyes
kapcsolat fűzte a mártír püspökhöz,

Két esztendeje érettségi tétel volt novellája, az Állatkert. Az irodalomtanárok szerint nagyszerű, ugyanakkor
kivételesen nehéz feladatot jelentett a
fiataloknak.
Van némi igazuk, ugyanis ez
az írás egészen más történelmi
körülmények között született.
Akkor egészen más viszonyok
voltak az uralkodóak. A ma
érettségiző fiatalok számára az
emberöltőnyi távolság ismeretlenné teheti azt a létformát és azt

akivel az édesapja együtt raboskodott a román kommunista rezsim
börtöneiben.
Édesapám, aki református egyházi főgondnok volt, tehát nem
azonos felekezethez tartozott
Márton Áronnal, közeli barátságba került vele a börtönévek alatt.
Nem emlékszem rá, hogy rajta
kívül bárkiről is ilyen tisztelettel
beszélt volna. Márton Áron a
XX. század egyik legnemesebb
magyar egyénisége volt.

Fotó: Kiss László

Székesfehérvár vendége volt Bodor Ádám
Kossuth- és József Attila-díjas író, a Magyar
Művészeti Akadémia tagja. A kortárs magyar
irodalom egyik megkerülhetetlen alakjának műveiben megjelenik Erdély vallási és
kulturális sokszínűsége, a magyar, a szász és
a román kultúra szétválaszthatatlan keveredése, s egyszersmind a közeg kelet-európai
letargiája, szegénysége, kiszolgáltatottsága.

boldogsággal is. A boldogság egy
pillanatnyi állapot, ami elég ritkán
teszi próbára az embert, s persze
van, aki teljesen alkalmatlan erre.
Idestova harmincöt esztendeje, hogy
otthonról hazajött. Emberöltőnyi
távolságból melyek az írói szemmel
nyomon követhető változások?
Erre nincs hiteles válasz, mert
tudomásul kellett vennem, hogy
kétlaki állapotban élek. Életem

Bodor Ádám hetven éve a magyar irodalom szolgája

Ön egy rendkívüli időszakban,
a Ceaușescu-diktatúra idején is
megőrizte magyarságát, s egyszer
úgy fogalmazott: a boldogság nem a
körülmények függvénye.
Határozottan igaznak tartom ma
is, hogy fogékonyságunk a boldogságra, a szabadság érzetére adottság. Vannak, akik a legsanyarúbb
körülmények között is alkalmasak
arra, hogy szabadnak érezzék
magukat. A felszabadultság érzése
képesség. Ugyanígy vagyunk a

nagyobbik felét Erdélyben, Kolozsváron töltöttem egészen más
történelmi és emberi viszonyok
között. Nem hasonlítható össze a
két környezet, hiszen Magyarországon viszonylagos biztonságban
éltem az elmúlt harmincöt évben.
Egy dolog bizonyos: amit életem
első felében Erdélyben átéltem, az
annyira mély nyomokat hagyott
bennem, hogy egyébről sem tudok
írni, mint arról az életérzésről, ami
akkor és ott belém ragadt.

Kultúra

közéleti hetilap

Rönkfesztivál
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Vakler Lajos
Június 19-től egész héten át vésők, fejszék,
láncfűrészek zaja töri meg a Csónakázó-tó csendjét.
A Szabadművelődés Háza ad otthont annak a faszobrász-szimpóziumnak, mely a Rönkfesztivál atyja, Őri
Tóth István emlékét hivatott őrizni.

A programsorozat keretében Impression címmel megnyílt a fotóművész Őri Tóth Istvánra emlékező tárlat. És napról napra figyelemmel kísérhettük Kovács György faesztergályos munkáját vagy Kocsis Balázs látványfaragását. A Rönkfesztivál pénteken zárul Kosztics László csókakői
fafaragó A bölcsesség fája című kiállításával.

Harsay János Zamárdiból érkezett.
Az egykori bőrrel foglalkozó neves
művész már 2000-ben is Székesfehérvár és barátja, Őri Tóth István vendége
volt: „Mindig szerettem a fát, a bőrrel
együtt. Megtaláltam az eredendőt a két

Fotók: Simon Erika

A 2000-ben Őri Tóth István által megálmodott és megvalósított találkozót
tizennégy év után a Szabadművelődés
Háza munkatársai hívták újra életre a
támogató önkormányzat és a rönköket biztosító VADEX segítségével. A
szervezők meghívására hat alkotó
mérettette meg magát. A vendéglátó
intézmény igazgatója, Kiss Dorottya
lapunknak elmondta: „Perényi László
ötlete volt, hogy folytassuk ezt a hagyományt, amit Őri Tóth István kezdett el.
Az elkészült alkotások az önkormányzat
tulajdonába kerülnek, és Székesfehérvár
köztereit díszítik a jövőben.”
Majoros Gábor, a VADEX vezérigazgatója első szóra a fesztivál segítségére
sietett. Mint mondta, az erdésztársadalom elkötelezett támogatója a hasonló
kezdeményezéseknek: „Az, hogy egy
művész meglátja a lehetőséget már az élő
fában is, különleges dolog. A hivatásunkból adódóan kötődünk a természethez, a
fához. Ez a mindennapi életünknek szerves
része, így természetes, hogy segítünk!”
Éltes Barna Sepsiszentgyörgyről
érkezett, hogy megmutassa az erdélyi
ember és művész tiszteletét a természet, a fa iránt: „Valahogy organikusan
úgy alakult, hogy mivel Erdélyben körülvesz minket a fa, abból készül a legtöbb
eszközünk. Nem én választottam a fát, a fa
választott engem.”
Miklós János képzőművészként a szó
szoros értelmében nagy fába vágta
a fejszéjét, hiszen első fából készülő

Őri Tóth István egyszer, kétszer, háromszor, örökre...

Csoda van készülőben. Az alkotó ember uralkodik a rönk felett.

alkotásának feszült neki: „Nagyon
nagy kihívásnak tartom, mert életem első
faszobra lesz. Azt gondolták, aki a kerámiából képes művészi tárgyakat formázni, az
a fával is boldogul!”
Kiss Dániel, az ifjú budapesti szobrászművész igazi kihívásnak tartja a
fa művészi megmunkálását: „2012-ben
diplomáztam, kővel és fával is foglalkoztam, de a fa volt mindig a szívem csücske.
A fa adja nekem a természetességet és
az alkalmazkodás, a gondoskodás jóleső
érzését.”

anyagban. Különlegességgel készülök,
fából készítek facsavart...”
Matl Péter a kárpátaljai Munkácsról
érkezett: „Kerámiaművésznek indultam,
aztán a szovjet hadseregben szolgálva
sorkatonaként megtanultam a fával bánni,
s azóta a fa a mindenem!”
Horváth János ezúttal a maga kiérlelt
motívumrendszeréhez méltóan egy királyi alakot formáz meg: „Egy királyt akarok
faragni az én felfogásomban, és próbálok
egy kis Kondor Bélát, egy kis Szervátiuszt
belevinni vésővel, mert ők a példaképeim.”

Horváth Janó királya még meztelen
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Egyház

2017. június 22.

Látogatóközpont és zarándokút Fehérváron
Wéhli Regős Dóra

Hétmilliárd forintos támogatást nyert el
turisztikai fejlesztésre az ország öt egyházi
közössége. Az európai uniós forrásból városunk
is részesül: a Székesfehérvári Egyházmegye A
magyar szent család nyomában címmel alakít ki
tematikus zarándokutat.

Smohay András, a Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum igazgatója
elmondta, hogy a támogatás mind
a múzeumot, mind a püspöki
palotát érinti. A múzeum épületében – mely ferences rendház
volt – egykoron olyan portálok
működtek, melyekben kereskedők

Az utca felé nyit a múzeum, kereskedők kínálják majd portékáikat

Az elnyert pályázatnak köszönhetően a tervek szerint hamarosan látogatóközpont épülhet a
Lakatos utcában – a képen a létesítmény látványterve látható

kínálták portékáikat. Ezeket a portálokat szeretnénk helyreállítani,
és a Városház tér felé megnyitni az
épületet. Smohay András hozzátette: a tervek szerint egy zarándokudvart is kialakítanak a múzeum
udvarán, ahol vendéglátóhelyek is
nyílhatnak.
Az egyházmegyék száz százalékos
támogatással valósíthatják meg

a fejlesztéseket, melyek esetében általános elvárás a komplex
szolgáltatások kialakítása és a
látogatószám növelése. A pályázat az egyházi kulturális értékek,
vallási turisztikai helyszínek
fejlesztésével kíván hozzájárulni a
magyarországi kulturális értékek
megőrzéséhez, fenntartásához és
bemutatásához.

Krisztus velünk van!
László-Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

Vasárnap virágszirmok hullottak a belváros
macskaköveire, és énekelve haladtak papok
és hívek az ünnepi körmenetben. Úrnapját
ünnepelte Székesfehérvár, Krisztus mindennapi
jelenlétét.

Az idei elsőáldozók hintettek rózsaszirmot az
Oltáriszentség útján

A nagy egyházi ünnepeket gyakran
kísérik körmenetek, melyek arra hivatottak, hogy hirdessék a világban
Isten dicsőségét. Úrnapja az Eucharisztia tiszteletére hivatott egyházi
ünnep, amit a tizenharmadik század
óta tart a Katolikus Egyház. Ilyenkor
hagyomány, hogy a város papsága
együtt koncelebrálja az ünnepi
szentmisét, majd ezt követően körmenetben viszik ki a hívek jelenlétében az Oltáriszentséget. A körmeneten Magyarországon más országoktól
eltérően négy stáció van: négy oltárt
állítanak, amelyet a pappal és az
Oltáriszentséggel végigjárnak a
hívek. Az úrnapi körmenetnek saját
liturgiája van: a stációknál evangéliumot olvasnak és a pap az égtájak
felé áldást oszt. Ilyenkor azokért is
imádkoznak, akiket a négy égtáj felé
osztott áldás akaratlanul is elér.
Az ünnepi szentmisén Spányi Antal
megyés püspök Krisztus mindennapi jelenlétéről beszélt: „Ezen a
napon köszöntjük hitünk nagy titkát, a
kenyér és bor színében köztünk maradt
Krisztust, aki által Isten mindent meg
akar újítani.”
A főpásztor arról is beszélt, hogy
ne adjuk fel az Eucharisztiába

Az egyházi zászlók is az ünnepet hirdették

vetett hitünket. Ez a szentség a
vértanúk ereje, az első századok
és napjaink üldözött keresztényei
számára is. Az Oltáriszentség a
családok ereje is, amely békét
teremt és erőt ad a hűséghez, áldást
életük mindennapjaira. Krisztus a
kenyér s bor színében elrejtőzve a
világ elől, szinte semminek látszó
módon maradt velünk. Mégis ő
az életünk táplálója, akire számíthatunk, akire építhetünk. Ő
ad a gyengeségben új reményt, az
örömben tisztaságot.

Új vezető a cisztereknél
László-Takács Krisztina

A Zirci Ciszterci Apátság június
15-én kiadott közleménye szerint
Mauro Giuseppe Lepori ciszterci
generális apát – elfogadva Dékány
Árpád Sixtus lemondását – június
14-ével kinevezte Bérczi László
Bernátot a Zirci Ciszterci Apátság
kormányzó perjelévé.
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Nyári táborok június 26-tól
Vadász-erdész napközis tábor
Soponyai Ökocentrum
A városi életből kiszakadva, természeti környezetben kap helyet a Gilice
Erdészeti Erdei Iskola és Óvoda. Információ és jelentkezési lap elküldése: 30
1946 207; kozjolet1@vadex.hu.
Önismereti tábor
A Szabadművelődés Háza
Játékos önismereti napközis tábor
kiskamaszok részére. A tábor célja
önmagunk és környezetünk megismerése, reális énkép kialakítása szituációs és csapatjátékok segítségével. Információ és jelentkezés: Zimmermann
Ágnes (70 3102 941), Arató Klára (20
3686 828).
Nyári tábor a Koronás Parkban
A lurkók visszautazhatnak a lovagkorba, megismerhetik a régi találmányokat, kézműves mesterségeket, középkori játékokat. További információ:
info@koronaspark.hu, 22 202 252.
Fehérvár titkai – múzeumtábor
Szent István Király Múzeum – Rendház
A tábor öt napja alatt a gyerekek
bejárják városunk kiállítóhelyeit: a
Romkertet, az Állandó Néprajzi Kiállítást, a Fekete Sas Patikamúzeumot,
a Rác utcai Skanzent, a Budenz-házat
és az Új Magyar Képtárat. Megismerkedhetnek az épületekkel, gyűjteményükkel, s dolgozóinak a látogatók
számára gyakran láthatatlan, de annál
izgalmasabb munkájával.
Számítógép-programozó tábor
Digitális Tudás Iskolája általános
iskola
Napközis tábor számítógép-programozással, sakkfoglalkozásokkal,
szabadtéri és épületen belüli játékokkal, háromszori étkezéssel általános
iskolás gyermekek számára. Jelentkezni lehet: www.albaoktatas.hu.
Lovastábor-farmtábor
Dinnyés, King’s Gold Lovas SE
A táborlakók betekintést nyerhetnek,
hogyan zajlik az élet egy farmon. A
tábor célja, hogy a gyerekek közvetlenül, tapasztalat útján megismerkedhessenek a különböző állatfajokkal és
a velük való bánásmóddal.
Állati jó tábor
Fertőzug Állatsimogató
Az alsó tagozatos diákok jelentkezését
várják. Programok: lovaglás, kézműves foglalkozások, az állatparkban élő
állatok simogatása, gondozása, fára
mászás, ping-pong, csocsó, tollas, stb.
Jelentkezni lehet: www.fertozug.hu.
Olvasótábor
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
Állati fejtörők, papírszínházi előadások, kézműves foglalkozások, állatsimogatás, jókedv, vidámság. További
információ: 22 312 846/25-ös mellék,
gyerek@vmk.hu, 8000 Székesfehérvár,
Oskola u. 7. I. em.

Programajánló

2017. június 22.

Múzeumok éjszakája és csipkehét
Programok június 23-tól július 2-ig

Szabó Petra
Június 23.
Ódon házak titkai
19.30, találkozó: Országalma
A séta során az érdeklődők olyan régi fehérvári épületeket ejthetnek útba, melyek
története évszázadokra nyúlik vissza.
Június 24.
3. Nemzetközi jóganap
14.30, Prána jógastúdió
Programok:
14.30: A jóga nyolc ága – előadás (Nemesné Somlai Gitta)
15 óra: hatha jóga – gyakorlás (Nagy
Gábor)
15.30: pránajáma – légzőgyakorlatok,
yoga nidra (Nagy Gábor)
16 óra: gong meditáció (Nemesné Somlai
Gitta, Nemes István)
16.30: bevezetés a jóga filozófiájába –
előadás, vetítés és kötetlen beszélgetés
(Nagy Gábor)
Lesz hennafestés, és indiai finomságokat
is kóstolhatnak az érdeklődők.
Tekerj te is! Fehérvár új arca – két
keréken
19.30, találkozó: a Romkert bejáratánál
Útvonal: Várkörút–Zichy liget–Csóna-

kázó-tó–Dózsa Gy. út–Rózsa liget–Uszoda–Mátyás király krt.–Török udvar.
Regisztráció a Tourinform irodánál.
Június 26.
XXIV. Fehérvári csipkehét
Művészetek Háza
Felnőtt csipkeverő szaktábor kezdőknek
és haladóknak. A program péntekig tart.
Jelentkezni a Művészetek Háza honlapján
lehet a felhívás mellett található regisztrá-

ciós felületen (www.fejermmk.hu). Bővebb
információ: Komendó Gabriella: 22 313
175, 30 9551 742, gabriellakomendo@
fejermmk.hu.
Július 1.
Ízek, ármány és szerelem a Királyok
Városában
19.30, találkozó: Országalma
Kis gasztronómiai múltidézés a kezdetektől napjainkig.
GÁBOR ESZMERALDA-becsűs,
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol
festményt, bútort, ezüstöt, aranyat,
szobrot, festményt ,borostyánt,
Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

“Molycsapdák het

Kiszállás
díjtalan!

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

Barackmoly: 0 db
+36(1)789-1693
Szilvamoly: 96 db
Keleti gyümölcsm
+36(30)382-7020
Almamoly: 18 db”

Molycsapdák fogási adatai 2017.06.19.-én:
Barackmoly: 7 db
Szilvamoly: 53 db
Keleti gyümölcsmoly: 69 db
Almamoly: 12 db

Harmonia Albensis

Bor, mámor, Pákozd

Programok:
Jubilate Domino
Július 6. 19.30, Ciszterci templom
A historikus előadásmód legkiválóbb külföldi és magyar szakértőiből álló Ensemble
Cantilene a 16-18. század német, németalföldi és olasz mestereinek darabjaiból ad
koncertet.

Június 24., Pákozd
A Szőlős Pákozd Gasztrotalálkozóra várják az
érdeklődőket, ahol a bor és a finom ételek
mellett hagyományőrző programokkal, este
pedig koncerttel várják a gasztronómia
szerelmeseit. A szervezők a gyerekes családokra is gondoltak, hiszen lesz kézműves
foglalkozás, arcfestés és játszóház, sőt még
lufibohóc is. A kirakodóvásáron a látogatók
lekvárok, mézek, különféle ínyencségek és
helyi kézműves termékek között válogathatnak. Akik a nagy melegben megszomjaznak,
megkóstolhatják az érmelléki, muravidéki és
délvidéki borokat. Délután a hagyományőrző
műsoroké lesz a színpad, később pedig Szabó
Leslie és csapata zenél a közönségnek. Az
este Charlie-koncerttel ér véget.
A nap folyamán a Vörösmarty Rádió Látványstúdiója a helyszínről jelentkezik!

Te Deum
Július 13. 19.30, Szent István-székesegyház
Kodály estre várják az érdeklődőket. Vezényel: Ács János.
Illuminations
Július 20. 20.30, Szent Isván-székesegyház
Különleges koncerttel készül Rákász Gergely orgonaművész. Többek között Bach,
Pachelbel, Vivaldi, Mozart művei csendülnek fel a gyertyalángok által megvilágított
templomban.
Harmonico Concento
Július 27. 19.30, Szent Imre-templom
A Székesfehérvár testvérvárosából érkező vokálegyüttes a centói Cappella Musicale
di San Biagio egyházzenei örökségének ápolására alakult.

XIV. Tűzzel-vassal fesztivál
Május 24., Rác utcai skanzen
Június 24-én, szombaton délelőtt 10 órakor kinyílnak a Rác utcai skanzen portáinak
kapui, a múzeum és a szerb ortodox templom is. Az idei rendezvény központi témáját a
steakkések adják. A fesztivál egész napos programot kínál a családoknak kézműves foglalkozásokkal, kézműves bemutatókkal, szabadtéri előadásokkal a templomkert árnyas
fái alatt. Bokányi Zsolt beszélget Boda János címzetes gasztronómussal, aki a húsok
vágása-szeletelése témakörében bemutatót is tart, míg a Deák Ferenc Kereskedelmi
és Vendéglátóipari Szakgimnázium tanulói zöldségeket faragnak. Kunkovács László
Kossuth-díjas etnográfussal, a Magyar Művészeti Akadémia tagjával Mindenható kézművesség címmel beszélget Pongrácz Zoltán. Mester és tanítványok címmel bútorfestők
kiállítása nyílik. A Tűzzel-vassal fesztivál nemcsak vásár, hanem egy komoly szakmai
megmérettetés is, melyen a készítők legszebb munkáikat leadják zsűrizésre. A nap
zárásaként a Szent Iván-napi hagyományokhoz tartozó tűzugrás sem maradhat el.

Vízivárosi Kölyökjuniális
Június 24., Budai úti áruházak parkolója
A gyerekek körében mindig népszerűek
a tűzoltók, ezúttal a Fehérvári Önkéntes
Tűzoltóegyesület érkezik a juniálisra.
A nap folyamán Takács József tanít
újraélesztést. Fellép Kremniczky Géza zenekara, a Dalmesterek. Vendégek lesznek
a nap folyamán a már ötszörös bajnok
Alba Fehérvár kosárlabdázói és a Vidi
focistái is. A rendezvényre kilátogatókat
ezen kívül több érdekességgel, így arcfestéssel, társasjátéksátorral, légvárral,
készségfejlesztő játékokkal, érzékenyítő
sátorral, airsoft fegyverbemutatóval,
kerékpáros bemutatóval várják. A rendezvény valamennyi programja ingyenes.

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

FehérVár

Programajánló

közéleti hetilap
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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

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
18 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 könyvtár
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.

Tűzoltómúzeum
Tárlatvezetés, előadás

Széna téri könyvtár
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 könyvtár
Bemutatjuk a Hetedhét Játékmúzeumot – kiállítás

Kovács Jenő Óramúzeum
Vetítések minden órában

Katonai Emlékpark Pákozd
17 óra: Tematikus hadtörténeti 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.

Mészöly Géza utcai könyvtár
Könyvkiállítás

A Barátság mozi műsora
1945
Június 23. és 29. 18 óra
Fekete-fehér magyar film.
A sóher
Június 23. 20 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.

ÉVES
jún.

24.

NEOTON RU Z S A 1
júl.

MAGDI

K A S Z A T I B I VA S T A G

.

CSABA

júl.

KIRALY VIKTOR júl.8.

15.

PATAKY MUVEK

Ricsi, a gólya
Június 24. 16 óra
Magyarul beszélő luxemburgi-belga-német-norvég családi animációs film.
Gemenc – Az árterek világa
Június 24. 18 óra
Magyar természetfilm.
Jupiter holdja
Június 24. 20 óra
Magyar filmdráma.
Kojot
Június 26. 18 óra
Magyar dráma.

HOOLIGANS BIKINI 29.

Testről és lélekről
Június 26. 20.15
Magyar játékfilm.

aug.

Kincsem
Június 27. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

júl.

22. KERESZTES ILDIKO SKORPIO B 5 2
5.
PIRAMIS, CHARLIE ISMEROS ARCOK 12.
júl.

aug.

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

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.

Székesfehérvári Szerb ortodox templom
Tárlatvezetések több alkalommal.
18 óra: Az Ortodox Egyházi Kórus hangversenye

40

a Vásártéren június
21-25.-ig!

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

Kairosz Kultúrműhely
Filmvetítés és beszélgetés

40 ÉVE ÉNEKELSZ, TÁNCOLSZ ÉS ÉREZHETED JÓL MAGAD, A CSODÁS VÍZPARTI KÖRNYEZETBEN!

SZÉKESFEHÉRVÁR

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

19. I R I G Y H O N A, L J M I R I G Y
aug.

ZOLTAN ERIKA KRISZ RUDI

JEGYELŐVÉTEL

200 Ft

KEDVEZMÉNNYEL ticketportal • jegy.hu SZÉP KÁRTYÁT ELFOGADUNK.

A KONCERTEK UTÁN, DANCE BEACH PARTY A VÍZPARTON, MINDEN KOROSZTÁLYNAK!

NÉVNAPI / SZÜLETÉSNAPI BULI, LÁNY ÉS LEGÉNYBÚCSÚ HELYSZÍN, ASZTALFOGLALÁSSAL.
NAGYON KÖSZÖNJÜK, A FACEBOOK MEGOSZTÁSOKAT!!!

TURBÓK JÁNOS T.:22/57-99-99 • www.agardipopstrand.hu • turbokj@popstrand.hu

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

A martfűi rém
Június 27. 18 óra
Magyar thriller.

A lovasíjász
Június 29. 20 óra
Magyar dokumentumfilm.
Kaliforniai álom
Június 29. 22.15
Magyarul beszélő amerikai romantikus
film.
Csak még egyszer előre!
Június 30. 16 óra
Magyar háborús film.
Az állampolgár
Június 30. 18.15
Magyar filmdráma.
Brazilok
Június 30. 20.30
Magyar vígjáték.
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FehérVár

Múlt héten olvashattak egy fehérvári gyökerű fiatal zenekarról, akik a Petőfi Rádió
Nagyszínpad tehetségmutató versenyének döntősei közül Magyarországot képviselhetik egy rangos nemzetközi zenei fesztiválon: a groningeni Eurosonic Festivalon.
A fehérvári könyvhét egyik visszatérő programja az a verseny, ahol iskolás gyerekek mutathatják meg írói tehetségüket. Mi az elnevezése ennek a tehetségkutató
versenynek? A megfejtés: Tündérszó Meseíró Pályázat.
Fontos díjjal gazdagodott a Szent Imre Iskolaház – erről is olvashattak lapunkban.
A szociális szféra Oscar-díjának is nevezett elismerés pontos megnevezését a harmadik megfejtésben találhatták: Jószolgálat díj.

Rejtvény

2017. június 22.

E heti rejtvényünk első feladványának fókuszában a Fehérváron is megrendezésre kerülő Múzeumok éjszakája áll. Milyen különleges dátumon rendezik meg a
programsorozatot? Annyit elárulunk, hogy egy ismert szent nevéhez köthető ez az
éjszaka, és az év legrövidebb éjszakája. A pontos válasz az első megfejtésben!
Második feladványunk a fehérvári kulturális közélet ismert személyisége, aki –
ahogy lapunk hasábjain is olvasható – most ünnepelte hetvenötödik életévét. Ki ő?
Harmadik feladványunk szintén egy személyhez kötődik, Bisztriczné Macz Éva
óvónőhöz, akiről Kovács V. Orsolya írt portréjában. Hol dolgozott Éva néni negyven évig?

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap
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A sérelmi politizálástól a nemzeti összetartozásig A tópartis művészeti képzés huszonöt éve
Hiánypótló kötettel jelentkezett Vizi László
Tamás történész, a Kodolányi János Főiskola
rektorhelyettese. A kutató új könyvében a XX.
század történelmének Trianonra vonatkozó
legfontosabb pillanatait vette górcső alá 1920tól 2010-ig.

Vakler Lajos
Negyedszázada indult útjára a Tóparti Gimnáziumban a művészeti képzés. A kitűzött cél az
volt, hogy a városban és az agglomerációs övezetben élő fiatal tehetségek otthonra találjanak
az intézményben.

A Pelikán Galériában megrendezett
jubileumi tárlat bizonyította, hogy
a művészpalánták tehetségükhöz,
elhivatottságukhoz méltó pályát
futottak be, megerősítve művésztanáraik szakmai hitelességét – emelte ki köszöntőjében Vizi László
Tamásné, az alma mater igazgatója:
„Nagyon jó dolog ismerős arcokat
látni, azokét, akik annak idején nagyot

álmodtak és merészen gondolkodva
tettek azért, hogy Székesfehérváron
elindulhasson a képző- és iparművészeti képzés.”
A kiállítás példa arra, hogy miként tör utat magának szakavatott
segítséggel, alázattal a tehetség
– hangsúlyozta a megnyitón a
művészképzés atyja, Pinke Miklós
festőművész: „Nem volt könnyű a
kezdet, hiszen nekünk, tanároknak is ki
kellett találnunk a képzés tematikáját,
módszertanát. De ma már elmondhatjuk, hogy nemcsak a tanítványok,
hanem a pedagógusok munkáját is
dicséri az a felnőtt generáció, akik művészi jelenlétükkel öregbítik az iskola és
Székesfehérvár jó hírét.”

Kép: Megyeri Zoltán

A sérelmi politizálástól a nemzeti
összetartozásig című kötetet Lukácsy József, a Vörösmarty Társaság
alelnöke mutatta be az olvasóknak:
„Kiemelt feladatunk, hogy a történelmi
tragédiát hitelesen mutassuk be, hiszen
Trianon nemzeti identitásunk része.
Ez a kötet nemcsak a békediktátumot

és annak következményeit tartalmazza, hanem a két világháború közötti
revíziós politika tételeit, a második
világháború utáni történéseket illetve
a rendszerváltás utáni kormányok
nemzetpolitikáját is.”
Vizi László Tamás a bemutatón
úgy fogalmazott, a kötet megszületésének indoka, hogy a huszadik
század magyar történelmét Trianon
nélkül nem lehet megérteni: „A
cím valójában az 1920 és 2010 közötti
időszak válságkezelési módozatait
tárgyalja. A könyv ezeket próbálja
elemezni, iránymutatást adni – ebben
az összefüggésben tematikája mindenképpen újdonság.”

Fotó: Halász István

Vakler Lajos

Vizi László Tamás kötete segítséget ad Trianon következményeinek megértéséhez

Pinke Miklós, a képzés atyja, Végvári Beatrix, a jelenlegi művészeti vezető és Vizi László
Tamásné igazgató a tárlat megnyitóján

A Vörösmarty Rádió műsora június 24-től 30-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 6. 24. szOMBat
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:00 A Szőlős Pákozd Gasztrotalálkozóról jelentkezik a
Vörösmarty Rádió Látvány
Stúdiója az Excom és a
Pákozdi Polgármesteri
Hivatal támogatásával
08:10 Napindító. Műsorvezető:
Palkó Zsuzsa
Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
08:30 Kertrendezési trendek.
Vendég: Demkó Kata
09:10 Be positive - Az út
önmagunkhoz. Vendég:
Szijj Levente
10:10 Gyors és finom reggelik a
hétköznapokra. Vendég:
Pozsonyi Zsuzsanna
11:10 Leányálom: A
menyasszonyi ruha – A
kiegészítők. Vendég: Nagy
Gabriella és Nagy Krisztina
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. 25. Vasárnap
00:00 Hírek

2017. 6. 26. Hétfő

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
00:05 Válogatás az elmúlt
műsoraiból. Benne:
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
08:00 Félóránként friss
Rádióval! Műsorvezetők:
hírek, időjárás és
Németh Gábor. Benne:
közlekedési információ
félóránként friss
hírek, programajánló,
08:10 Aktualitások és
kalendárium, közlekedés,
érdekességek.
napi aktualitások, hallgatók
Műsorvezető: Heiter
születésnapi köszöntése,
Dávid Tamás
kék hírek és információk
08:10 Közélet és a nap témája
08:10 A Bohemian Betyars
10:10 Tízórai
zenekar. Vendég:
11:15 Délelőtti körkép.
Szűcs Levente
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
09:10 Fezen 2017. Vendég:
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Kovács Antal
Szerkesztő:
10:00 Agenda - közigazgatási
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
magazin. Vendég:
műsor
Budai Attila
13:10 Gyógynövények
11:10 Sercegés és pattogás
14:10 Autófitnesz
– zenei műsor.
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
Vendég: Dj Zsiráf
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
12:10 Dicsértessék a Jézus
Gemeiner Lajos. Vendég:
Krisztus – Katolikus műsor
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
13:00 Hírek
ajánlója
13.10 Műsorvezető: Cseke
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
András. Témák:
Televízió ajánlója
aktualitások, érdekességek 17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
18:10 Fejér zene
20:05 Koktél – színes
20:00 Hírek
beszélgetések
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt
23:00 Aktuális – napi hírmagazin
hét műsoraiból
23:10 Tartson Mits Mártonnal!

2017. 6. 27. Kedd

2017. 6. 28. szerda

2017. 6. 29. CsütörtöK

2017. 6. 30. 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:
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:
Gemeiner Lajos
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Ficsóri Erika
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:
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:
Gemeiner Lajos
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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:
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: Bóna Éva
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:
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
16:00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
16:10 Illemtan óra. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
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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Egészség

A védőnőket köszöntötték

2017. június 22.

Látrányi Viktória, Vakler Lajos

Alapításának százkét éves évfordulóját
ünnepelte a Magyar Védőnői Szolgálat.
1915-ben jött létre az Országos Stefánia
Szövetség az anyák és csecsemők védelmére. Erről és a védőnők áldozatos
munkájáról emlékeznek meg minden
év június 13-án, a védőnők napján.
Székesfehérváron is nagy hagyománya
van a rendezvénynek. „Immár hatodik
alkalommal rendezzük meg közösen a
védőnők napját Fehérváron. A védőnők
rendkívüli munkát végeznek az egész országban. A mai napon őket ünnepeljük!” –
emelte ki Bokorné Sike Erika, a Magyar
Egészségügyi Szakdolgozói Kamara
Fejér Megyei Területi Szervezetének
elnöke az ünnepségen.
„2011 óta dolgozom szoros együttműködésben a Védőnői Szolgálattal, elsősorban
a szűrővizsgálatok, az egészségnapok és
Székesfehérvár egészségfejlesztési koncepciója kapcsán. Munkájuk, személyiségük
óriási érték. Szeretném, ha a jelenleg zajló
átalakulások során kapcsolatban maradhatnának az önkormányzattal, és megkapnák
azt az erkölcsi és anyagi elismerést, amit

Kép: Preszter Elemér

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Fejér
Megyei Területi Szervezete, a Magyar Védőnők
Egyesülete valamint a Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szervezésében
rendezték meg a védőnők napját az elmúlt héten
csütörtökön a Magyar Király Szállóban.

A legfontosabb életszakaszokban nyújtanak segítséget a védőnők, hiszen ott vannak a gyermekvárás alatt, az újszülött fogadásakor, támogatják a családokat a gyerekek óvodába, iskolába menetelénél is

megérdemelnek!” – fogalmazott Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok.
Petrin László, a Fejér Megyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében
arról beszélt, hogy a védőnői szolgálat
hivatalosan is Hungarikumnak számít:
„Ehhez hasonló csak Finnországban létezik.

Küzdelem a drogok ellen
Látrányi Viktória
Az ENSZ-közgyűlés határozata alapján 1988.
óta tartják június 26-án a kábítószer-fogyasztás elleni küzdelem nemzetközi napját, hogy
ezzel is felhívják a figyelmet a drogfogyasztás
veszélyeire és a drogkereskedelem elleni harc
fontosságára. Magyarországon 1997. óta tartják meg hivatalosan a kábítószer-ellenes napot.

Kiváló védőnő kitüntetésben részesült:
Martonné Szűcs Aranka (Mór-Bicske), Alföldi Józsefné Kovács Erika
(Magyaralmás-Söréd), Fekete Éva
(Dunaújváros-dél), Sándorné Both Éva
(Dunaújváros, 3. körzet), kollektíven
a Bicskei Védőnői Szolgálat valamint
Horváth-Varga Zsófia (Székesfehérvár).

Szűrés a Sarló utcában

– mondta el lapunknak Östör
Annamária egészségügyi és sporttanácsnok.
Tájékoztató anyagot is készített
a szervezet a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulanciával közösen.
A Kiútmutató című kiadvány átfogó segítséget nyújt azon szülőknek,
pedagógusoknak, fiataloknak egyaránt, akiket közvetlen környezetükben érint a kábítószer-használat, és
tanácstalanok, hogy milyen kötelezettségeik, jogaik illetve lehetőségeik vannak a probléma észlelése
esetén. Négy fejezetre osztva járja
körül a témát a kis füzet. Ezek a
szerhasználat, a jogok és kötelezettségek, a segítő intézmények
elérhetőségei valamint a fogalomtár. Ahogy arról már lapunkban
beszámoltunk, a füzetek terjesztése
idén tavasszal indult. Elektronikus
változatát megtalálhatják a város a
honlapján.

Illusztráció: Kiss László

Kép: Körtvélyes Tivadar

Világszerte mintegy kétszázmillióan fogyasztanak rendszeresen
illegális szereket. A drog évente
körülbelül kétszázezer ember
haláláért közvetlenül felelős. A
legfrissebb adatok alapján elmondható, hogy a probléma a fiatalabb
korosztályokban a legsúlyosabb.
„A Székesfehérvári Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum 2012. februárjában
alakult újjá. Feladata, hogy kialakítsa a
városi drogstratégiát, és végrehajtsa a
fiatalok egészsége, védelme érdekében
megalkotott cselekvési programot.”

2013-ban Magyar Örökség díjat kapott a
szolgálat, majd a Nemzeti Értéktár tagja
lett.”
A Magyar Királyban tartott ünnepi
rendezvényen a köszöntők után díjakat
adtak át, majd Gondolatok az egészséges önszeretetről címmel előadást
hallgathattak meg a résztvevők.

A könnyűnek nevezett drog előszobája a pszichoaktív szereknek

Szűrőnapot tartottak a Sarló utcában. A vizsgálatokra az orvosi körzetben élőket várták. Csontsűrűségmérésre is lehetőségük volt a pácienseknek, de néhány perc alatt azt is megvizsgálták,
hogy fennáll-e az érszűkület veszélye. A férfiak prosztatavizsgálaton is részt vehettek. Patik
Ferenc háziorvos elmondta, hogy tervezik egy szűréssorozat elindítását. Ezt azért tartják fontosnak, hogy minél több páciens részt vehessen a vizsgálatokon. A gépeket a Humán Szolgáltató Intézet biztosítja a szűrések alkalmával. Varga Márta igazgató elmondta, hogy tervezi az
intézet a gépparkja bővítését. A szűrőprogram célja a prevenció illetve az egészséges életmód
népszerűsítése.
W.R.D.

közéleti hetilap
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Biztonságban a szünidőben
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Novák Rita
Felkészült a Gárdonyi Rendőrkapitányság a
vakációra. A fürdőzőkre éjjel-nappal vízirendőrök vigyáznak, a megnövekedett forgalom
miatt pedig a járőrök állománya a Készenléti
Rendőrség munkatársaival bővült.

Fotó: Horváth Renáta

A Gárdonyi Rendőrkapitányság
erre a szezonra is megerősített
szolgálattal készült, és mostanra
a vízirendőrség is teljes kapacitással, éjjel-nappal működik.
Mint azt Bodó Miklós rendőr
őrnagy, a kapitányság vízirendészeti osztályvezetője elmondta,
kollégái négy hajóval vigyáznak
a fürdőzők és a vízben sportolók
biztonságára.
Az elmúlt hetekben a vízirendőrök már több tucat embert
segítettek a partra. A kapitányság
munkatársai mindezek mellett
a hétvégi csúcsforgalom idején
kiemelt figyelmet fordítanak a
folyamatos, zavartalan közlekedés
biztosítására, a közbiztonságra
pedig a Készenléti Rendőrség
munkatársaival közösen ügyelnek
a helyiek.
A strandolás mellett a vakáció idején más veszélyek is leselkedhetnek a gyermekekre. Vörös Ferencné rendőr alezredes, megbízott
bűnmegelőzési osztályvezető úgy

A gárdonyi vízirendőrök négy hajóval pásztázzák a tavat, hogy senkinek ne essen baja

fogalmazott: a gyerekek ilyenkor
könnyebben válhatnak áldozattá, a szülőknek ezért érdemes
néhány dologra felhívni a fiatalok
figyelmét: „A gyalogátkelőhelyeket
keressék, ott keljenek át, hiszen az
autók nagyon gyorsan közlekednek,
és ha lelépnek egy gépjármű elé, az
nagyon nehezen tud megállni. Nagyon fontos, hogy ha kerékpárral érkeznek a gyalogátkelőhelyhez, akkor
szálljanak le! Ha a gyerekek otthon

.

tartózkodnak, ne engedjenek be idegeneket a házba, ne nyissák ki az ajtót.
A szülők pedig kérjék meg csemetéiket arra, hogy mindig számoljanak
be arról, hol, kivel és meddig vannak
és mikor fognak hazaérkezni.” Az
alezredes hozzátette: nagyon
fontos, hogy a gyerekek ismerjék
a segélykérő telefonszámokat, és
tudják, hogy ha bajba kerülnek,
van kihez fordulni. A szakember
szerint érdemes a gyerekekkel

arról is beszélgetni, hogy ne hivalkodjanak az értékeikkel, és soha
ne üljenek be idegen autóba.

Strandolás közben a viharjelző berendezésekre is érdemes odapillantani. A percenkénti negyvenöt felvillanás az elsőfokú,
a percenkénti kilencven a másodfokú
viharjelzés érvényességét mutatja. Első
fok idején a parttól ötszáz méterre lehet
csak elmerészkedni, másodfokban pedig
mindenkinek ki kell jönnie a vízből.

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• VÁROSI KERTÉSZ
• DARUKEZELŐ
• ÚSZÓMESTER
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

SZÉPHŐ Zrt.

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

Iroda:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben 1 db
38 m 2 alapterületű irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hő központ;

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

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
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Egy magyar lány a farkasok között

Vakler Lajos

Róma tetején

fővárosba is ellátogathassak: egy
háromhetes nyelvtanfolyamra érkeztem. Rögtön azt éreztem, hogy
előbb-utóbb itt fogok kikötni. Soha
korábban nem ismert érzés vett
rajtam erőt, hogy egyszerűen itt a
helyem, ami a három hét alatt folyamatosan csak erősödött. Amint
hazaértem, lemondtam az őszre
betervezett tengerentúli utamat,
és újabb két hétre kijöttem inkább
Rómába. Muszáj volt elmennem
egy focimeccsre is, hiszen ez
annyira hozzátartozik a városhoz!

Fotó: Németh Gabriella archívuma

Egy folyamatot kell végigkövetnünk,
amely elvezet bennünket az értől az
óceánig. Adott egy ifjú hölgy, akinek
voltak álmai, s ezeket többségében
megvalósította. Aki beleszerelmesedett
a labdarúgásba, és az teljesen megváltoztatta az életét.
Ez valóban szerelem volt az első látásra. Elmentem egy Róma-meccsre, és úgy megfogott a hangulata,
hogy azt éreztem, innentől nekem
minden meccset látnom kell!
Jó körülmények között, biztonságban
éltél, hogy aztán felkerekedj, és meg se
állj Rómáig. Nehéz döntés volt?
Nem egyik pillanatról a másikra
történt. Az első élményem után
még nagyon sokszor kijöttem
Rómába, rengeteg mérkőzést
láttam, és azt éreztem, hogy itt a
helyem. Egyszerűbbnek tűnt, hogy
ide költözöm, mint hogy mindig
ideutazom. Fiatalabb koromban bejártam a fél világot, mintegy ötven
országban jártam. Olaszországban is nagyon sok várost láttam,
főleg északon, majd 2000-ben jött
a lehetőség, hogy végre az olasz

Fotó: Simon Erika

Németh Gabriella Rómában talált otthonra.
Számára az AS Roma labdarúgó-együttesének
mérkőzései és a Roma Club Ungheria szurkolói
csoportja okozzák az ünnepi pillanatokat. Egy
ízig-vérig magyar lány, aki elindult, hogy meghódítsa álmai városát – s meg is tette!

mindenki kinevetett, hiszen a csapat sajnos nem erről híres, de végül
pontosan ez történt!
Melyik volt az a pillanat, amikor döntened kellett?
Itt voltam a bajnokavatón, mondanom sem kell, óriási élmény volt!
Ez lett a fő hobbim. Addig, míg
meghoztam a végleges döntést a
kiköltözésről, eltelt tizennégy év.
Mit szólt ehhez a családod, a hozzád
közel állók?
Mindenki elfogadta a döntésemet,
mindig is mentem az álmaim után.
Ez volt a fő vágyam, megértették.
Nem szokványos történet, kezdve
azzal, hogy egy új egzisztenciát kellett
teremtened. Nehezen ment?
Az elején elég küzdelmes volt, de
tudtam, hogy előbb-utóbb Róma
befogad engem. Éreztem magamban annyi erőt, hogy akár a jég
hátán is megéljek.

Francesco Totti szerény és segítőkész – állítja Németh Gabriella

Éppen akkor kezdődött a bajnokság, így volt szerencsém látni az AS
Roma első meccsét a 2000/2001-es
évadban. Teljesen elvarázsolt: el
is döntöttem, hogy amikor csak
tudok, kimegyek Rómába, de most
már úgy, hogy meccset is lássak!
Mondtam is mindenkinek, hogy
ez a csapat annyira jó, hogy meg
fogja nyerni a bajnokságot! Persze

Két remek együttes van Rómában, a
Lazio a másik. Milyen kapcsolat van a
két szurkolótábor között?
Mint Róma-szurkoló azt mondom,
csak egyetlen csapat van! Amúgy
nagyon érdekes a viszony: a két
tábor tagjai folyamatosan piszkálódnak, de ezt többnyire jóindulatúan teszik. Egy-egy derbin van
néha összecsapás, de ezt leginkább

Fotó: Németh Gabriella archívuma

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Üzenet az edzőnek

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet az Aranybulla Mezőgazdasági
Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező Székesfehérvár –
Börgönd, Katica utca 14234 hrsz alatt nyilvántartott 726 m² területű kivett,
udvar megnevezésű ingatlanon lévő, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Víztorony távközlési célú bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 62. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 7. péntek 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Portré

a rendőrök gerjesztik. Nagyon sokat villamosoztam Róma-mezben,
megismerkedtem Lazio-szurkolókkal, és mindig csak csipkelődés
volt közöttünk. Ha megnézzük az
Újpest–Fradi-összecsapásokat, amiben otthon volt szerencsém részt
venni, ez itt teljesen másról szól.
Fontos számotokra, hogy az a játékos,
aki Róma-mezt ölt magára, kötődjön a
szurkolótáborhoz is ?
Nekünk és a csapatnak is fontos,
hiszen a játékosok a tizenkettedik
embernek tekintik a szurkolótábort.
Itt vagyunk a Via Giulián, a magyar
akadémia épületében, itt dolgozol.
Milyenek a mindennapok itt egy
magyarnak?
Nagyon érdekes, olyan mintha egy
kis szigeten élnénk. De az akadémia nyitott, mint ahogy a magyarok
is. A programok keretet adnak a
barátkozásokra, beszélgetésekre.
Jöjjön a Totti család! Egykori labdarúgóként elmondhatom, hogy a karakteres emberek mindig igazi példaképek.
Francesco Totti ilyen ember kívülről,
de milyen ő valójában?
Szerény, segítőkész, igazi játékos –
minden értelemben.
Van egy igaz történeted a Totti családról...
Megismerkedtem az apukájával az
egyik edzőtáborban, aki megkérdezte, szoktunk-e járni meccsekre.
Elmondtuk, hogy a csoportunkat
kitiltották egy időre a stadionból.
Erre ő megadta a telefonszámát,
hogy bevisz miket egy másik

Győzelemre várva – együtt a magyar szurkolói klub

szektorba. Két hét múlva felhívtam, az állomáson várt bennünket
a jeggyel, egy dedikált Totti-mezzel, fényképpel. Mondanom
sem kell, sírógörcsöt kaptunk a
barátnőmmel. Elvitt bennünket
a szállásunkra, másnap reggel
találkoztunk, és irány Liguria,
ahol találkoztunk, beszélgettünk

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:
Helyiség címe

Csanádi tér 1-2.
Jancsár utca 37. 3. jelű
Selyem utca 1.
Kelemen Béla utca 64. 15. jelű

Terület
(m2)
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Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

Megnevezés

ÜZLETEK/IRODÁK
53
üzlet/iroda
54
üzlet/iroda
93
üzlet/iroda

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

5 év
5 év
5 év

1.000,1.000,1.000,-

GARÁZSOK

(garázs bejárata keskeny, csak kisméretű autó elhelyezésére alkalmas)

18

garázs

5 év

360,-

Széchenyi utca 2. 18. jelű
Vörösmarty tér 8. 2. jelű

16
16

garázs
garázs

5 év
5 év

400,400,-

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez
kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője – mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.
A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A pályázati felhívás közzététele:

2017. június 19.

A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje:

2017. július 7. 12.00 óra

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Francescóval. Felejthetetlen két
nap volt!
Fontos lenne, hogy megfogalmazz
egy üzenetet, miért érdemes hittel
élni, miért érdemes álmodni és azokat
megvalósítani!
Hirtelen egy közmondás jutott
eszembe: egy céltalan vitorlásnak
a szél sem kedvez. Célok nélkül

nem lehet boldognak lenni. Mindig
kell valaminek lennie, amiért az
ember minden nap lépéseket tesz.
Én így jutottam el Rómába: mertem
álmodni, és hittem magamban.
Nekem minden nap boldogság!
Egy meccsre sem úgy indulok el,
hogy ez egy a sok közül. Minden
mérkőzés végi sípszó a következő
kezdete!

FehérVár
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Közélet

A világ hozzánk jön

Huszonöt éves az állatotthon

Szabó Petra

Vakler Lajos

Idén augusztusban sem maradhat el
a Királyi Napok rendezvénysorozata,
ami azt jelenti, hogy újra lesz Nemzetközi Néptáncfesztivál! A jól bevált
programelemekre ismét számítani
lehet. Ezúttal tíz külföldi tánccsoport
mutatkozik be az érdeklődőknek.

Huszonötödik születésnapját ünnepelte a
HEROSZ Fehérvári Állatotthona. A jubileumot
nyílt nappal köszöntötték az állatvédők.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A fesztivál látogatói ebben
az évben az algériai, a bosznia-hercegovinai, a burját,
a finn, a grúz, a mallorcai,
a nepáli, az orosz és a török
tánckultúrából kaphatnak
ízelítőt. A nyitónapon egy
kínai csoport is a fesztivál
vendégszeretetét élvezi, ami
azt jelenti, hogy a fehérváriak távol-keleti táncokat is
láthatnak a Zichy színpadon.
A vendégek mellett a szervező Alba Regia Táncegyüttes
és az Alba Regia Alapfokú
Művészeti Iskola csoportja
is többször színpadra lép.
Hagyományosan felvonulással kezdődik a programsorozat, majd a meghívott
csoportok a Zichy színpadon
mutatják be nemzeti táncukat. A gálaműsorok, az esti
nemzetközi folkestek mellett
gasztronómiai bemutatók
és királyi gyermekjátszók is
várják a közönséget augusz- Különleges koreográfiák, színes népviseletek várják a
tus 13. és 17. között.
fehérváriakat augusztus közepén

Negyedszázada határoztak úgy
állatvédő önkéntesek és szakemberek, hogy a jogszabályi háttér
hiánya ellenére létrehoznak egy
olyan szervezetet, amely lehetővé
teszi, hogy szakmai segítséggel
egy egyesület vegye gondjaiba az

elhagyott, elűzött, megunt, utcára
került házi kedvenceket.
A nyílt napon a látogatók az
önkéntesek segítségével bepillantást nyerhettek az egyesületnél
otthonra talált állatok mindennapjaiba. Krepsz Gyöngyi zoológus, az
otthon szakmai vezetője bizonyos
abban, hogy az emberek – köszönhetően az egyesület programjainak,
felvilágosító tevékenységének –
egyre inkább felelősen viseltetnek
két- és négylábú barátaink iránt.

A nyílt napon lehetőség nyílt arra is, hogy a látogatók sétáljanak a menhely lakóival

Pályázatot hirdet a horvát önkormányzat
Novák Rita
Képzőművészeti pályázatot hirdet a Székesfehérvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat,
a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
és a Zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör és
Kisebbségi Tanács.

Gyerekek és felnőttek munkáira is
számítanak a szervezők. A Szent
László király köszöntése elnevezésű pályázaton korhatármegkötés
nincs, de mindenki csak egy munkával jelentkezhet. Az alkotások
a képzőművészet minden ágában
elkészíthetők, a téma pedig Szent
László király munkássága, ünnepei
és a hozzá köthető események,
népszokások.

A pályázatokat szeptember 24ig várják. A díjazott munkákat
városunkban és Zágrábban is
bemutatják majd. A szervezők azt
kérik, hogy az alkotásokon vagy
egy mellékelt lapon jól olvashatóan
tüntessék fel a munka címét, a pályázó nevét, a pontos postai címét,
telefonszámát, a pályázó születési
adatait valamint a diákok iskolájának nevét, címét és az osztályt. A
rajzok és a fotók digitális formátumban is beküldhetők. Az anyagokat a Székesfehérvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat nevére
a Székesfehérvár, Liszt Ferenc utca
1. szám alá kell küldeni. Az eredményhirdetés és a díjak átadása
októberben lesz.

Városszépítő fiatalok a Béke téren

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

Fotó: Lugosi Balázs

www.szepho.hu

Keresd és szeresd a teret! Ezzel a szlogennel indított országos akciót az Új Nemzedék Közösségi
Központ. A valamennyi megyei jogú várost érintő kezdeményezés célja egy minél kellemesebb
nagyvárosi környezet kialakítása a közösség erejével. Székesfehérváron a Béke térre vártak
önkénteseket szombaton a városszépítés jegyében.
L.B.

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

közéleti hetilap
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Kovács V. Orsolya

Negyven év alatt pedig száz
meg száz ember személyiségén hagy nyomot, akik közül
oly sokan aztán a gyermekeiket viszik vissza hozzá: tegye
emlékezetessé számukra is a
közösségben töltött első éveket!
Ilyen négy évtizedet tudhat
maga mögött Bisztriczné Macz
Éva, aki több kollégájával
együtt polgármesteri elismerő
emlékérmet vehetett át az idei
városi pedagógusnapon nyugdíjba vonulása alkalmából.
Éva néni – nem tudom őt
másként szólítani, mert nekem
is mindig az óvó nénim marad
– teljes pályafutását a Felsővárosi Óvoda nevelőtestületében
töltötte 1977. szeptembere óta.
Sőt ő maga is ebbe az óvodába
járt kislánykorában! „Felsővárosi születésű vagyok, a Móri úton
nőttem fel. Gyakoriak itt az olyan
családok, akik három vagy akár
négy generáció óta is az óvodá-

Fotó: Horváth Renáta

Meggyőződésem, hogy nem csak a két kezünkkel lehet maradandót alkotni. Ahogy
a fazekas alakítja az agyagot türelmes
mozdulatokkal, következetesen, úgy formálja a gyermeki lelket az óvónő – bölcs
törődéssel, szeretetteljes útmutatással.

Azt az óvodát vezette húsz évig, amelyikbe ő maga is járt

ba járnak. Úgy emlegetjük őket
egymás között a kollégákkal, hogy
jönnek az unokáink!”
Éva nénihez már tényleg jönnek az unokák, ez is az egyik
fő oka annak, hogy szeptembertől megválik szeretett
hivatásától: szólítják a nagymamai teendők! „Igyekszem most
az unokáimnak visszaadni azt az
időt, amit a gyerekeimnek a munka miatt nem tudtam megadni. A
lányom visszamegy dolgozni, a
kisebbik unokám, Emma most lesz
egyéves, én pedig örömmel segítek
nekik mindenben!”
Valahogy úgy képzelem, hogy
aki egész pályafutását olyan
korú kisgyermekek között
tölti, akik hisznek a mesékben,
a csodákban, a Mikulásban,
maga is jobban meg tudja őrizni lelkének tisztaságát, pozitív
életszemléletét. Szerencsére
Éva néni meg is erősít ebben.
„Személyiségem alapvető része a
feltétlen és megelőlegezett bizalom. Ezzel fordulok vezetőként a
kollégáim felé is. A gyerekekben
pedig nem lehet csalódni. Általuk
türelmesebbé váltam magánemberként is. A végtelen elfogadás,
a gyermek mindenekfelettisége
akkor csúcsosodott ki bennem,
amikor magam is édesanya lettem.
Akkor tudatosodott bennem
igazán, menyire igényli a gondoskodást, a testi közelséget az
a pici hároméves, aki óvodába
kerül. Minden gyermek egyedi
és megismételhetetlen, és a velük
töltött pillanatok is. Akkor és ott
kell helytállni, a megfelelő módon
visszajelzést adni a gyerekeknek,
mert amit elmulasztunk, bepótolni
már nem tudjuk.”

Negyven évvel ezelőtt, amikor
a székesfehérvári óvónőképző szakközépiskola elvégzése
után munkába állt Felsővárosban, óriási óvónőhiány
volt a városban, ugyanúgy,
mint most: „Aki szeretett volna
továbbtanulni főiskolán, csak
levelezőn tehette meg, azonnal
munkába kellett állni. Mély vízbe
ugrottunk, nem volt akkoriban
gyakornoki idő meg mentor óvó
néni… Hasonlóan fiatal társammal együtt egy nagy létszámú,
negyvenkét fős csoportot kaptunk. A mai gyerekekből negyvenkettővel már nem is biztos,
hogy elbírnánk. Sokat változtak
a gyerekek generációról generációra. Leginkább az ingerküszöbük
növekedett meg. A mai gyerekek
sokkal több információhoz jutnak,
több programon vesznek részt,
sokkal látványosabb eszközökkel
lehet csak lekötni őket. Másrészt
a családok nevelése is sokkal
liberálisabb a szabályok betartását illetően. Az óvodai nevelés
is sokat fejlődött, az individuum
tisztelete sokkal erőteljesebb, most
már minden gyereknek az egyéni
tempójához igazítjuk a tevékenységeket, párhuzamosan zajlanak
az események a csoportszobában.”
A gondoskodást és a figyelmet
a sok száz gyerek után Éva néni
tehát most már a saját unokáinak adhatja tovább, akikkel
igyekszik következetes nagymama lenni: „A családban én
vagyok a racionális beállítottságú.
Hagyom a gyerekeknek, hogy amihez már megvannak a képességeik,
azt igenis hajtsák végre egyedül.
A mama ráér kivárni, míg felöltöznek…”
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Kastélyok és életek – a Széchényiek nyomában

Sárpentele

Séllei Erzsébet
Kis templom áll Sárpentelén a mára már csak
volt Széchényi-kúriához vezető úton. Kertjében, a vadszőlővel átszőtt családi temetőben
nyugszik a pentelei Széchényi család a hűséges
szolgálóval, Steininger Karolinnal.

Gróf Széchényi Viktornak és
házastársának, Ledebur Karolinnak, a mileschaui kastély hajdani
grófkisasszonyának, az osztrák
földművelésügyi miniszter lányának zsebkendőnyi hely jutott a
vadvirágos, molyrágta puszpángos
temetőkertben, szerény kőlappal
fedetten. Valójában ez minden, ami
megmaradt a pentelei birtokból. Ez
a négy négyzetméter. A széthordott
udvarház mögött húzódó hatalmas
pince, a hajdan volt birtokhoz tartozó, mára lepusztult intézői ház, a
cselédházak, a majorsági épületek
jelzik, hogy élt itt egy család, nem
is akármilyen, a Széchényi nemzetséghez tartozó. Széchényi Viktor
lovaskapitány, majd Fejér vármegye és Székesfehérvár szabad
királyi város főispánja, az Országos
Tűzoltó Szövetség elnöke és nem
utolsó sorban Széchényi Zsigmond
világhírű vadász és aranytollú
író édesapja, a Nemzeti Múzeum
alapítójának dédunokája gyermekei akaratából örökre Sárpentele
lakója maradt.
A grófi címet és a vele járó birtokokat 1697-ben I. Lipót adományozta
a családnak. Széchényi (II.) György
érdemelte ki a török kiűzésénél
tanúsított vitézségéért, aki többek
között Székesfehérvár visszavételénél is kitűnt a védők között.
A Széchényi-címerben csőrében koszorút tartó fehér galamb
pipiskedik a kereszt és az aranyló
nap felé szárnyaló sas mellett.
Semmi oroszlán, kard, csak tiszta
lélek, az értéket létrehozó munkát
jutalmazó koszorú, az éltető nap és
a szárnyalás. A híres Széchényi-hitvallás. A címerrel összhangban
áll a család jelmondata: „Ha Isten
értünk, ki ellenünk?”
A sárpentelei temetőben két gránit
kőkereszt is áll. A szülőknek,
Széchényi Dénesnek és Hoyos
Mariettának sírkövei. A somogyvári kastélyból költöztek át a kisebb
pentelei birtokra, hogy a legidősebb fiuk, Imre szaporodó családja
számára kényelmet biztosítsanak
a somogyvári birtokon. Széchényi
Dénes gyönyörűen rajzolt, elsősorban lovakat. Munkáit album őrzi.
A fogathajtás terén új eljárásokkal
kísérletezett. A kettes és négyes
hajtási módnál alkalmazott technikát róla nevezték el. Ez az úgynevezett Széchényi-szár. Lovasbalesete
alkalmával sérülését gyógytornával
gyógyíttatta meg, amit publikált,
hozzájárulva a gyógytornák népszerűsítéséhez.
Széchényi Viktor Somogyvárból
indult el a hadapród iskolába, majd
szolgálati helyeire. IV. Károly, a
későbbi, egyben utolsó Habsburg
uralkodó édesapjának, Ottó főhercegnek kamarásaként kérte a szol-

A suhanc Széchényi Zsigmond családjával ott kukucskál a somogyvári kastély második szinten lévő ablakából 1895 táján

gálatból való felmentését és tartalékállományba helyezését, amikor
1902-ben családot alapított és
Sárpentelén letelepült az időközben megözvegyült édesanyja mellé.
Somogyvár ezután is különleges
helyet foglalt el az életében. Ez volt
a hajdani családi fészek, melyhez
visszatért feltöltődni, az ottmaradt
testvéréhez. Somogyvár szépségét
és izgalmát fia, a vadász Széchényi
Zsigmond is megörökítette könyveiben. Unokatestvérével, a tragikus
sorsú ifjabb Széchényi Imrével itt
szövögették felnőtt életükre készülve a nagy afrikai vadászterveket.
Aztán a gondtalan gyermekévek
után együtt vonultak be tizennyolc
évesen, frissen érettségizetten az
első világháború frontjára, szolgálták azt a másfajta vadászatot,
amelyet embervadászatnak hívtak.
A háború végeztével, amikor az
életben maradásukat és a testvérként szeretett unokatestvér boldog
házasságkötését ünnepelték, az
esküvő után két héttel a spanyol
nátha elvitte a közös álmokat. A
somogyvári ifj. Széchényi Imre 23
évesen a gyönyörű Nádasdy Ilonát
vette feleségül a nádasdladányi
kastélyból. Ilona tizennyolc évesen
friss menyasszonyból két hét alatt
özveggyé vált. Kilenc hónap múlva
kislánya született. A barátság a
Nádasdy családdal és Ilonával soha
nem szakadt meg.
Széchényi Zsigmond így búcsúzik el unokatestvérétől: „Ifjúkori
vadászcimborám ott pihen a
Bástya nevű dombon. A domb
alján csillámlik a csendes kerti tó,
ahol két szenvedélyes, rakoncátlan

kölyökvadász selyemtollú gémet
lesett valamikor, meg villogókék
jégmaradarat”.
Széchényi Viktor feleségének
családi fészke a mileschaui kastély.
Nyaranta látogatta a család, hosszú
vakációt töltve falai között. „A
szépséges Mileschaut, azt a titokzatos, szellemjárta várkastélyt ott a
sziklaorom tetején meg a körülötte

Széchényi Viktor gyermeke, a kicsi Tóni kétévesen hagyta itt a földi és sárpentelei életet

terpeszkedő, gyantaszagú, harangvirágos fenyveseket olyan szorosan
zártam gyermekszívembe, hogy képük, illatuk, varázsuk sohasem fog
belőle kikopni…” – írta emlékeiben
a nagy vadász.
Széchényi Viktor szerelemmel
házasodott és boldog házasságban
élt. „Békés, megelégedettségben
élő, aranyszívű szülőkkel áldott
meg a sors, és ennek következtében derűs, zavartalan gyermekkorral.” – fogalmazott az Ahogy
elkezdődött című könyvében fiuk.
„Anyám ízig-vérig vadászcsalád
sarja volt. Apám viszont – habár
tevékeny életének pihenő óráiban
szívesen elvadászgatott – a lovat
mindig előbbre valónak tartotta a
puskánál.”
Az I. Lipót király által adományozott birtokok közül a körös-hegyi
birtok sok-sok évtized múlva
Széchényi Viktor és testvérbátyja,
Széchényi Imre rendelkezése alá
került, és lett belőle Balatonföldvár fürdőtelep. Széchényi Imre –
akinek képmását megőrizte a Liszt
Ferenc ünneplését megörökítő
híres csoportkép – felparcellázta
a korábbi pusztát, és kertészeivel
szépséges parkot, sétányt hozott
létre a Balaton-partján. A fürdőtelep 1896-ban nyílt meg és az arisztokrácia kedvelt üdülőhelyévé vált
(a balatoni családi birtokon ma is
áll az utódnak, a vadász Széchényi
Zsigmondnak villája, a Kulipintyó).
1906-ban a Pentelén frissen letelepült Széchényi Viktort választói
meghívták a nyugállományba vonult báró Fiáth Pál főispán megüresedett székére. Ezzel megkezdte

közéleti hetilap
főispáni közszereplését. Megválasztása valódi, őszinte örömünnep volt. Személyében egy fiatal,
tenni – nem reprezentálni – akaró
modern főúr lépett be a megyeháza
kapuján, és foglalta el helyét kis
megszakításokkal majd negyedszázadra. Rendkívüli teherbíró képességgel, éleslátással megáldott, erős,
energikus, sportos, katonás alkat
volt, reális ítélőképességgel, mély
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pák sorakoztak: gyertya világította,
úgynevezett „nagymama lámpások”. Estenden ugyanis ezekkel
szoktunk átlátogatni nagyanyámhoz. Mindenkinek megvolt a saját,
egyéni jelzésű, féltékenyen őrzött
lámpása. Jaj annak, aki véletlenül
a másiké után nyúlt. Mihelyt tehát
megkondult az éjféli harangszó,
imbolygó lámpácskák hosszú sora
vonult a közeli kápolna felé. Oda

pentele a második világégés során
csak egyetlen találatot kapott, azt
még kiheverte volna. De a gazdátlan birtokot az utolsó tégláig
szétkapkodták a környékbeliek,
és nagyrészt beépítették házaikba,
még mielőtt a családot kitelepítették. Nagy úr a szegénység.
Idejét ezután emlékeinek rendezgetésével töltötte, az unokákkal
kibővült családjával, hűvösvölgyi,

A híres csoportkép az ötvenéves Liszt Ferenccel. Széchényi Imre (álló sorban balról a második) és Liszt Ferenc között az az Apponyi Albert ül, aki
1920-ban vezette a magyar delegációt a trianoni tárgyalásokon.

gyülekeztünk mindnyájan. Nemcsak házunk népe, a majorbeliek
is, a betlehemesek is, Sárpentele
apraja-nagyja egyaránt. Ott éreztük, hogy összetartozunk, hogy egy
nagy család gyermekei vagyunk. S
az ének is, akárhány torokból szólt
– de egy szívből.”
Isten házának padlója őrzi a bocskorok és fényes csizmák lépteit, az
elmúlt emberek imáit, leheletét,
sóhaját, esküjét és gyászát, zengő
énekét, a szentmisék hangulatát.
Majd három évszázad emlékét.
A keresztelőtál a kiindulópont, a
templom kertje az érkezés helye.
Az 1938-as utolsó békeévben,
mely Szent István halála kilencszázadik évfordulójának jegyében
telt el, a főispán még részese volt
az előkészületeknek, az ünnepi
rendezvényeknek, de már tudta,
hogy mire az esztendő egyet lép
az időben, végleg feláll a székéből, mert előre kiszámítható volt,
hogy ami utána következik, attól
el kell határolódnia. Az 1938-as
választások alkalmából az egyik
kormánypárti képviselő bejelentette, hogy nyilaskeresztes képviselőnek tekinti magát. Rakáts Lajos, a
Fejér Megyei Napló főszerkesztője
is kikezdte, ezért még megvárta a
Szent István-emlékév végét, majd
leköszönt. Utolsó közéleti szereplésének egyikeként Lőwy Károly
temetésén mondott beszédében
méltatta a hitközség elhunyt
elnökének a város törvényhatósági
bizottságában végzett kiemelkedő
munkáját, majd életkorára hivatkozva visszavonult. Nem sodródott, nem alkudott meg.
Leköszönése után elhagyta sárpentelei birtokát is. A tölgyesek
illatát a fővárosra cserélte. 1941ben Budapestre költözött, a várbeli
Úri u. 52. szám alatti házába és
Hűvösvölgybe, a Völgy utcai villájába. Munkája többé nem kötötte
Székesfehérvárhoz. Jól tette-e vagy
sem, nem tudjuk megítélni. Sár-

várbeli társaságával és Istennel osztotta meg. A hetvenes éveit kezdte
el taposni, a lobogó, tevékeny
évek után nyugodt, békés időskort
remélt magának.
Várbéli házukba 1944. december 24-én a Mennyből az angyal
eléneklésére és gyertyagyújtásra
érkeztek feleségével. Egy estére
tervezték vendégségüket lányuknál
és unokáiknál, de hét kemény hét
lett belőle. A teljes ostrom időszakában a ház pincéjében rekedtek.
Barlanglakóvá vált – ahogyan ő
fogalmazta. A budai vár ostroma
alatt Nádasdy Ilona és második
házastársa, Jankovics Miklós – aki

Fotók: nzp

hittel és szilárd erkölcsi alapokkal.
Hűséggel a királyhoz, a nemzethez,
a becsületes, liberális, színmagyar
politizáláshoz. Tagja volt annak
a csapatnak, mely eredményesen
felkavarta városunk állóvizét. Mire
a Szent év eljött, a Csitáry-Hóman-Széchényi-féle hármasfogat
gyökeresen átformálta városunk
arculatát és szellemét. A főispánt
arisztokrata származása okán egy
szék megillette a felsőházban is,
az országos ügyekben való döntési
jogosultsággal. Mondják, időnként
gyalog jött át Penteléről a megyeházára. A székesfehérvári Kossuth
utcai palotáját értékesítette a város
számára, mert pentelei házának
közelsége nem indokolta a reprezentatív épület fenntartását. A
város továbbadta a palotát a Vörösmarty Kör és Úri Kaszinó céljára.
Az épület ma üzletház.
Széchényi Viktor gyermekei,
Zsigmond és három leánya mesebeli gyermekkorukat Sárpentelén
töltötték. Ez a hely volt a csodálatos közös családi fészkük utolsó
állomása, mielőtt a gyermekek
kirepültek és a szülők is másfelé
költöztek. Amikor pedig ez a mesebeli gyermekkor a családi birtokkal
együtt elmúlt, a világhírű vadász
keserűségében elfordította a fejét,
ha útja erre haladt el. Már nem
kereste tekintetével a tocsogókat
és pagonyokat, a bagolykunyhót,
a nyulak által lakott barázdákat, a
fácánkeltetőket, a vén tölgyeseket,
a kétkerekű kordét, mely reggelente a Főreálgimnázumba röpítette.
A pentelei kis templomról az
aranytollú író és vadász emlékezett
meg szívet melengető karácsonyi
történetében: „S amikor a sok
izgalomtól, örömtől – nem utolsósorban pedig a karácsonyfai
édességek legelésétől – kimerülten
ásítozni kezdtünk, nem az ágyba,
hanem bundába dugtak bennünket: éjféli misére indultunk. A
kijárat melletti asztalon kézilám-

Az öreg fák őrzik a templom kertjében a
vadász-író emlékkeresztjét, akinek földi
maradványa Budapesten, a Farkasréti temetőben nyugszik
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Székesfehérváron Széchényi Viktort követte a főispáni poszton – a
Táncsics u. (akkor Werbőczi u.) 3.
szám alól járt át naponta a Széchényi családhoz, összekapaszkodni
és támogatni egymást a világégésben.
A „barlang siralomházat” hét hét
után hagyhatta el a család. Visszatérhettek hűvösvölgyi otthonukba, amit a gyermekmentők által
odatelepített nélkülöző, menekült
gyermekek csoportjával osztottak meg. Naplójának sorai 1945.
február 26-án, egy mondat közben
hirtelen megszakadnak. „…a koszt
gyalázatos, a gyermekek fegyelmezése fölöttébb hiányos, a piszok…”
Vélhetően ekkor hurcolták el. Itt
kezdődött életének utolsó, szörnyű
fejezete.
Zsigmond fiát március 11-én
hurcolták el. Ezalatt az időszak
alatt találkozott édesapjával vagy a
Tisza Kálmán téri fogságban, vagy
a csömöri fogva tartása alkalmával,
szörnyű körülmények között. A
falnál állt, szürke hályog okozta
vaksága miatt nem ismerte fel a
fiát. Széchényi Zsigmond április
5-én megszökött, így módjában
állt két értékes vadászfegyverének
felajánlásával apja szabadulása
érdekében eljárni. A fegyverekkel
lekenyerezte a rabkórház vezetőjét,
aki április 13-án azonnal teljesítette
ígéretét. Megszabadult a betegtől,
az utcára tette, mielőtt a család érte
ment volna. Hogy meddig kóborolhatott lázasan az utcán, nem tudni.
Egy ismerős vette észre véletlenül
az egyik templom lépcsőjén üldögélve, mezítlábasan. Az Eszterházy-villába szállította, ahol a gondos
ápolás mellett sem maradt életben.
Április 19-én elhunyt. Egyes vis�szaemlékezések szerint az oroszok fogságában a földre, vékony
szalmára vetett ágya miatt hűlt
meg, és tüdőgyulladással került a
rabkórházba. Más leírások alapján
a történelem egy szerencsétlen
pillanatában agyonverték. Bárcsak
ne magyarok tették volna – mondta
halála előtt. Tevékeny, különleges
életének lángja tizenöt nappal a
háború befejezését követően hunyt
ki.
Sebtében kellett eltemetni jelölés
nélküli ideiglenes helyre. Exhumálás után Balatongyörökön
temette el az oda kitelepített fia, az
aranytollú vadászíró, majd ismételt
exhumálás után Sára nevű lánya
Sárpentelén, a templom mögötti
kis temetőben helyezte el korán
elhunyt kicsi fia mellé.
Ennyi fért bele egy sárpentelei
főrend hetvennégy évébe. Ezt a
hetvennégy évet és szép házasságát
fedi a hideg kőlap a sárpentelei
templom kertjében. A Városligetben áll Rudolf trónörökös szobra.
Ligeti Miklós szobrász modellt keresett a néhai trónörökös megmintázásához, és Széchényi Viktorban
találta meg az ideális helyettest,
aki igent mondott a felkérésre. Az
erdőkhöz, mezőkhöz való vonzódásukban, külső megjelenésükben
hasonlítottak egymáshoz. Ennek a
városligeti szobornak köszönhetően elevenedik meg előttünk alakja.
Ha elképzeljük köré a sárpentelei
erdő tölgyesét, ott látjuk sétálni
zöld kalapjában, távcsővel a nyakában.
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„Az ember csak a jóra emlékszik!”

László-Takács Krisztina
„Nem szeretek sokáig otthon maradni, betegszabadságra sem
igen megyek.” – hangzott el két köhögés között Halász István
operatőr kollégám szájából egy bolondos áprilisi napon. Pista
amolyan régi vágású úriembernek számít nálunk, de semmiképpen sem a nyugdíjas tempó miatt. Az a fajta ember ő, akinek
életszemlélete szilárd alapokon nyugszik. Csupán egyetlen
nagyobb csavarról tudunk, ami az elmúlt hét évtizedben
megváltoztatta életét, ez pedig éppen a Fehérvár Televízió
volt. Egy híradásipari technikus hol másutt talált volna állást a
nyolcvanas években, mint a környék összes műszaki irányultságú munkaerejét magához vonzó Videoton székhelyén? És itt
jön máris a csavar: Halász István 1986-ban gondolt egyet, és a
nagy múltú Videoton helyett a kis múltú Fehérvár Televízió munkatársa lett. Azt mondják, a média ingoványos talaj, de Pista az
élő példa rá, hogy meg lehet maradni rajta. Halász István most
ünnepli hetvenedik születésnapját, és még mindig nem találtak
rajta kívül olyan magyar férfit, aki jobban hasonlítana Richard
Gere-re. Talán nem is kell ennél több…

Egészséges vagy, szereted a munkádat, és mindig jó a
kedved. Mi a titkod?
Azok közül, akikkel együtt érettségiztem, már
sokan elmentek, alig maradtunk néhányan. Én
nem iszom, nem dohányzom, csak egészséges
dolgokat eszem, a vércsoportdiéta szerint élek.
Emellett szerintem az a normális, ha az ember
csak a jóra emlékszik. A rossz élményeket általában elfelejtem.
Ennek fényében kíváncsi vagyok, vajon emlékszel-e
arra, hogyan kerültél a tévéhez?
Dolgoztam a Videotonban, aztán a Köfémben is,
de a műszaki kihívások mellett mindig is vonzott
a mozgókép. Volt egy ismerősöm, Szentgyörgyi
Tamás, aki segített az éppen induló városi televízió műszaki hátterét megteremteni. Ő ajánlott
be Baranyi Palinál, a tévé akkori vezetőjénél.
Baranyi igent mondott rám, így 1986 márciusának végén a televízió munkatársa lettem. Nagy
Zoltán Péter, a tévé mostani vezetője előttem
egy hónappal kezdett ugyanitt. A Koch László
utcában volt a stúdió, ami tulajdonképpen egy
ház tetőtere volt, majd egy év múlva kezdték
el kialakítani a Jókai utcai székházat, ahonnan
csak néhány éve költözött ki a tévé a mostani
székhelyünkre, a Szent Vendel utcába.
Mennyire láttál bele ebbe a munkába? Mi fogott meg
benne?
Akkor én már amatőrként forgattam egy-két
dolgot, olyan régi típusú kamerával, amit ma
már csak gyűjtőknél vagy múzeumban látni. Az
még filmszalagra rögzített, és a felvétel után elő
is hívtam a képeket.
A saját kamera akkor még kuriózumnak számított. Te
hogy jutottál hozzá?
Már diákként érdekelt a filmezés, ezért érettségire kaptam egy filmfelvevőt. Először csak a
családról forgattam, később futballmeccsre is kimentem, aztán természetfilmeket is készítettem.
Melyek a legkedvesebb felvételeid?
Apám vadász volt, és gyakran vele tartottam a
természetbe – ezeket a felvételeket szeretem
a legjobban. Még ma is megvan néhány. A
szépsége ennek az volt, hogy nagyon meg kellett
gondolni, mit rögzít az ember, hiszen egy szalag
kétszer öt perc volt.
Most vagy hetvenéves, ami azt jelenti, hogy 1986ban harminckilenc voltál.
A Nagy Bumm óta az idő csak halad. Néha jó
lenne kicsit megállítani…
Szerintem neked ez is sikerült, mert ha most nem
beszélünk róla, biztosan nem gondolnám, hogy ennyi
idős vagy.
Az a helyzet, hogy nagyon szeretem a technikát,
és annyira kíváncsi vagyok arra, hogy hova tud
még fejlődni ez a világ! Ez a kíváncsiság éltet és
ad új és új lendületet. Amikor iskolába jártam,
akkor még csak hallottunk a lézeres technikáról,
ma pedig ez már az élet minden területén fellelhető. Kíváncsi vagyok, hova tud fejlődni a digitális
technika!

Mennyire jelenthet hosszú távon szakmai karriert,
ha az ember a városi televízió keretei között dolgozik
évtizedekig?
Először az is nagy szám volt, hogy kiírták a
nevemet a műsorok végén vagy a híradóban.
Persze a legfontosabb, hogy az ember igényes
munkát végezzen, bárhová is sodorja az élet.
Évekig dolgoztam a Magyar Televízió Ablak
című műsorában, de közben hétvégente a városi
tévében is.

Folyamatosan utánanézek, ha valamit nem
tudok azonnal, és természetesen én is számítógéppel élek, ez óriási segítséget jelent! A
közösségi oldalak viszont már nem az én világom. Az embert megmérgezi, hogy állandóan
azt lesi, adott pillanatban kivel mi történik. A
lényeg elveszik abban a dömpingben.
Mi a lényeg?
Az a lényeg, hogy az ember szeresse, amit csinál! Nekem a televízió már a véremben van,

Fotó: Kiss László
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Halász István, a fehérvári Richard Gere harmincegy éve a Fehérvár Televízió munkatársa

Mi az, ami miatt ragaszkodsz a Fehérvár TV-hez?
Ezen még sohasem gondolkodtam. Talán az,
hogy látható, hallható, kézzelfogható az ember
munkája. Nem mindig úgy sikerül, ahogy szeretném, de törekedni kell a jóra!
Jó pár generációt kineveltél a tévében...
Igen, ezek a kapcsolatok a mai napig megvannak, és ha kell, bárkinek segítek!
Ha meg kell javítani egy kamerát vagy bármit bütykölni kell a tévében, téged találnak meg a feladattal.
Ez a szoba, ahol beszélgetünk, és ami tulajdonképpen
a te irodád, a kameratár mellett van. Ugyanakkor a
te generációd még nem a digitális világban szocializálódott. Mennyire tudsz lépést tartani ezzel a
technikai rohanással?

nem tudom elképzelni, hogy egyszer úgy kelek
fel reggel, hogy többször nem jövök be.
Én úgy tudom, keltél már úgy fel.
Sajnos igen, de nem saját döntésből. Néhány
éve, amikor a tévé alapjain megalakult a
Fehérvár Médiacentrum, több vezetőváltás
is volt. Az egyik ilyen váltás során az akkori
vezetők úgy döntöttek, létszámleépítés lesz,
és engem is elbocsátottak. Egészen két napig
voltam munkanélküli, még kétségbeesni sem
volt időm. Két nap múlva ugyanis az adáskiadó
képvágója hirtelen elromlott, és senki nem
tudta megcsinálni, viszont sürgős volt, mert az
adást ki kellett adni. Visszahívtak, megcsináltam. Azóta is itt vagyok.

Minden idők legsikeresebb
Nemzeti Konzultációja.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából
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Az ötödik királyság

Somos Zoltán

Fotók: Simon Erika

Utólag már könnyen mondjuk, de valóban
az egész szezonban úgy tűnt, hogy ezt a
bajnokságot nem nyerheti más, csak a fehérvári
kosárcsapat. Az a csapat, amelyik a szezon
legelején élre állt, európai meccseket is nyert,
kupagyőzelmet könyvelhetett el, kibírta a
sérüléshullámot, és több hazai vereség után
mindig tudott javítani.

Ismét mindenki itt volt. A szurkolók, akik közül sokan már 1998-ban
ott tomboltak a régi, szűkös csarnok mobil lelátóján az első bajnoki
cím idején. És most semmivel nem
maradt el a hangulat az akkoritól,
remegtek a sokat látott falak. Itt
voltak a régi legendák: Farkas Sándor, Góbi Henrik, Halm Rolland,
Matus Gábor – más-más minőségben, de abban a közös tudatban,
hogy csaknem húsz évvel ezelőtt a
pályán átérezhették azt, amit a mai
bajnokcsapat tagjai.
És persze itt volt a főszereplő, az
Alba Fehérvár, melynek egy hazai
siker kellett a szombathelyi Falco
ellen a fehérvári kosártörténelem
ötödik bajnoki címéhez. A negyediket 2013-ban Dzunics Braniszlav
irányításával szerezte a csapat, a
mester mellett egyetlen játékos
maradt az akkori gárdából. Pontosabban Keller Ákos – akár maga
Dzunics – visszatért Fehérvárra,
hiszen a négy évvel ezelőtti aranyérem után szinte azonnal elmentek.
Azóta Keller háromszor volt arany-

2017. június 22.

A mestert olykor a gutaütés kerülgette...

számító Alhaji Mohammed a
legfontosabb meccseken, így a
döntő vasárnapi, ötödik találkozóján is megoldhatatlan feladat elé
állították az ellenfelet.
A 78-71-es Aba-győzelem végső
pillanatában ez a csapat ugyanúgy
bevonult a kosártörténelembe,
mint az 1998-as, 1999-es, 2000-es és
2013-as fehérvári bajnok. A koronázóvárosban megint koronáztak, és
ismerős koreográfia szerint ismét
pezsgőben tocsogtunk a parketten,
kiabáltunk a Városház téren és
hajnalig ünnepeltük a bajnokcsapatot. Alba csávók – ez lett a neve egy
szezon közben kiépített brandnek, nos, ez az az eset, amikor a
csávók egyben királyok is. Ez volt
az ötödik fehérvári királyság – de
megunhatatlan!

érmes a Szolnokkal, most tehát
ötödik(!) bajnoki címét szerezte,
ezzel messze kiemelkedik a magyar
mezőnyből. Neki bőven volt döntős
rutinja a spanyol és olasz ligában is
kiváló csapatokban szereplő Lóránt
Péterrel együtt.
A mester és a két rutinos magyar
center adhatta a támaszt a Dzunics által kiválasztott, zömében
fiatal, atletikus, európai rutinnal
nem rendelkező tengerentúli
kosarasoknak, és ez az elegy
tökéletesen működött. Brandon
Taylor, Justin Edwards, Winston
Shepard, James Farr és a velük
ellentétben már öreg rókának

...de mámorosan ünnepelte játékosait a döntő végén

Dobogó sok személyre: bajnokok lettek az Alba csávók

Keller Ákos itt még rendeltetésszerűen használja a gyűrűt...

...hogy aztán királyként segítsen öccsének, Ivánnak levágni a hálót róla
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Pletykák, edzőmeccsek, sorsolások

Kaiser Tamás

Talán a legfontosabb, hogy
Máltán kezd a Videoton az Európa-liga selejtezőjében. Hétfőn
Nyonban, az UEFA főhadiszállásán a Balzan FC-t húzták ki a
Vidi mellé. Az első meccset hazai
pályán – vagyis hát Felcsúton, a
Pancho Arénában – rendezik június 29-én, csütörtökön 20.45-től.
A visszavágóra kevesebb mint egy
héttel később, július 4-én kerül
sor. A párharc esélyese egyértelműen a Videoton, de semmiképpen sem szabad lenézni a máltai
gárdát, nehogy úgy járjanak
Juhász Rolandék, mint a válogatott néhány hete Andorrában!
Amennyiben a Vidi jut tovább,
akkor az észt Nõmme Kalju vagy
a feröeri B36 Tórshavn lesz az
ellenfél az Európa-liga második
selejtezőjében.
Azt is tudjuk már, hogy Felcsúton
kezdi az NB I-et a Videoton. Sőt a
bajnoki ezüstérmes az első három
forduló mindegyikében a Pancho
Arénában játszik. Az első körben,

Fotó: vidi.hu

Nyár van, tehát ezeket már megszokhatták a
Videoton szurkolói. Az ezüstérmes gárda túl
van első felkészülési meccsein, hírbe hozták
jó néhány játékossal, utazik Máltára, és
„itthon” kezdi a bajnokságot.

A felkészülési meccseken jól teljesít a Vidi, jövő héten élesben is kiderül, mit tudnak a piros-kékek

július 16-án a Balmazújvárost
pályaválasztóként fogadja a Vidi,
míg a második körben a Puskás
Akadémia fogadja Juhászékat
Felcsúton. A harmadik játéknapon Videoton–Újpest-meccset

rendeznek. Nem kell sokat várni a
szezon első Vidi–Fradi-találkozójára sem: augusztus végén, a hetedik
fordulóban Felcsúton kerül rá sor.
A Videoton eddig egy játékos
érkezését jelentette be: Tamás

29

Krisztián Gyirmótról tette át
székhelyét. Azóta azonban több
pletykát is lehetett hallani. Szerb
lapértesülések szerint a Vidiben
folytatja pályafutását a ghánai
Richmond Boakye, aki az előző
szezonban a Crvena zvezda csapatát erősítette. Boakye szerepelt korábban Olaszországban,
Spanyolországban és Hollandiában is, és nem mellesleg U20-as
vb-bronzérmes játékosról van
szó.
Szerdán az is „kiderült”, hogy
a Videoton olyan ajánlatot tett
Nagy Dominikért, amilyet magyar klub még nem tett, igaz, az
ex-fradista kijelentette: jól érzi
magát a Legiánál, és egyelőre
nem kíván hazatérni Magyarországra.
És persze túl van első edzőmec�csein is a Videoton. A hétvégén
a rózsahegyieket verték: Scsepovics és Lazovics góljaival 3-0-ra
nyert Marko Nikolics együttese
felvidéki ellenfele ellen.
Szerdán 17 órától a horvát Inter
Zaprešić volt az ellenfél Stiegersbachban, a Vidi pedig Kovács és
Marić találataival ismét győzött,
ezúttal 2-0-ra. Június 22-én,
csütörtökön pedig az orosz FK
Rosztov lesz az újabb edzőpartner Dietersdorfban.

Nagy siker minifutballban
Németh Krisztián

Már a tavalyi székesfehérvári Eb-n
is emlékezetes volt a magyarok
menetelése, amelyen ezrek szurkoltak a helyszínen: akkor a legjobb
tizenhat között a későbbi győztes
Kazahsztán búcsúztatta fiainkat.
A brnói Európa-bajnokságnak már
Nagy Lajos vezetésével vágott neki
a címeres mezes csapat. A Vidihez
ezer szállal kötődő negyvenkét éves
szakember idén februárban vette át
a válogatott vezetését, a tizenöt fős
Eb-keretben pedig négy fehérvárinak, Bánfalvi Balázsnak, Cseszneki
Richárdnak, Horváth Zsoltnak és
Somogyi Szabolcsnak adott lehetőséget.
„Szeretnénk a legjobb négy között végezni!” – mutatott rá a helyszínen a csapat céljára Tibor Dávid, a kontinentális és a magyar szövetség elnöke
az egygólos magyar győzelmet hozó
törökök elleni nyolcaddöntő után. –
„Az a csapat, amelyik száz százalékos
mérleggel zárja a csoportmeccseket,
nehéz helyzetben van, mert nagyon felkészül rá az ellenfél.” Kvartettünkben
a házigazda cseheket 1-0-ra, Izraelt
6-0-ra, majd a letteket 2-1-re vertük.
A brnói Eb-aréna a negyedszázada
üresen tátongó ötvenezres Lužánky

Fotó: Országos Minifutball Szövetség

Története legnagyobb sikerét aratta a magyar
minifutball-válogatott, miután bronzérmet
szerzett a csehországi Európa-bajnokságon. A
sikerben oroszlánrészt vállalt Nagy Lajos szövetségi kapitány és négy fehérvári játékos is.

Három a magyar igazság – harmadik Európa-bajnokságán bronzérmes a magyar válogatott

Stadion szomszédságában épült
fel, és míg az ötvenes éveket idéző
építmény lelátóin bokrok nőttek,
addig az Eb-tribünön egyre sokasodtak a magyar zászlók. Többek
között Juhász László, a Videoton
Baráti Kör oszlopos tagja révén, aki
Székesfehérvár feliratú trikolorját
Franciaország után a csehekhez is
elvitte: „Brnóban több száz felvidéki
magyar tanul, akik a TV-közvetítésből

tudták meg, hogy itt játszik a magyar
csapat. Ők egyre többen csatlakoznak
hozzánk a tribünön.”
A lengyelek elleni negyeddöntőn
már (végre) igazi meccshangulat
kerekedett, és talán ez volt az a
derbi, amely meghozta a magyarok
önbizalmát, akik végül büntetőkkel
jutottak a legjobb négy közé.
„Az utolsó pillanatban sem adtuk
fel!” – értékelt Nagy Lajos. – „Az

utolsó percben egyenlítettünk, a
büntetőknél is nehéz szituációba
kerültünk, de egyenlítettünk, majd
nyertünk. A magyar szív társult a
magyar finesszel”.
Az elődöntőben sajnos a későbbi győztes oroszok három góllal
jobbnak bizonyultak, de a drámai
bronzmeccs alighanem kárpótolta
a csapatot, melyen Magyarország
büntetőkkel legyőzte Romániát.
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Kész és papíron jó a keret

2017. június 22.

Kaiser Tamás

Hogy került képbe ismét Jeff LoVecchio?
Jeff LoVecchiót nem kell bemutatni a hokit szerető közönségnek.
Elég viharos körülmények között
távozott annak idején Székesfehérvárról, de letette a névjegyét akkor
rendesen! LoVecchio nemcsak
közönség kedvenc, de nagyon
eredményes játékot mutatott be
itt akkor, az utóbbi években pedig
– ha megnézzük a statisztikáit –
nem kopott. A játékos részéről is
volt érdeklődés a visszatérés iránt,
és a klub részéről is. Egy góllövő
csatár mindig elfér a csapatban!
LoVecchio a Fehérvár AV19 utolsó
igazolása, ezzel kész a keret. Mennyire
elégedettek az igazolásokkal? Mennyire lesz ez a mostani valóban Benoit
Laporte csapata?
Annyiban mindenképpen, hogy
ez a mostani keret közös munka
eredménye. Szerettük volna, ha a
vezetőedzőnek is van ráhatása, van
véleménye. A cél az, hogy csináljunk egy más jellegű projektet itt,
hogy kicsit frissítsük fel azt, ami itt,
Fehérváron az elmúlt tíz évben volt.

Fotók: Soós Attila

Jeff LoVecchio személyében régi-új játékossal
erősödött a Fehérvár AV19 EBEL-kerete. Az
amerikai csatár érkezésével lezártnak tekinti
a klub menedzsmentje az idei átigazolási
szezont. Szélig Viktor, a Fehérvár AV19 SC
menedzsere szerint jól sikerültek az igazolások, papíron jól néz ki a csapat, de ezt majd
elsősorban a jégen kell megmutatni.

Szélig Viktor eltökélt és optimista – papíron jól sikerültek az igazolások

ban. Amikor tíz évvel ezelőtt a
Fehérvár belevágott az EBEL-kalandba, akkor országszerte
Debrecentől Szegeden át Győrig
mindenki magáénak érezte ezt a
csapatot. Bízom benne, hogy most
sikerül egy olyan érdekes gárdát
összerakni, amely újjáéleszti ezt
a tüzet a magyar emberekben!
Szeretnénk, ha sokan követnének
minket Székesfehérváron kívülről
is!
Az elmúlt években nem nagyon volt
edző, aki igazán hosszú időt töltött
volna Fehérváron. Fontos kérdés:
Benoit Laporte hosszú távra tervez-e,
illetve milyen hosszú távon tervez
Benoit Laporte-tal a klub?

A következő szezon végéig szól
Benoit Laporte szerződése. Mi
úgy tervezzük, hogy vele fejezzük be a szezont – persze hogy
is máshogy terveznénk? Ahogy
korábban említettem, most neki
is komoly ráhatása volt a keret kialakítására. Biztos vagyok benne,
hogy Benoit Laporte is egy remek
szezont szeretne produkálni, és
megmutatni, hogy nem véletlenül edzősködött nagyon komoly
helyeken. A bajnokság végeztével meglátjuk, hogyan tovább,
először csak a mostani, előttünk
álló idényre koncentrálunk. Ha
jól sikerül, akkor bármi megtörténhet!

A Fehérvár AV19 új igazolásai
Név
Kóger Dániel és Stipsicz Bence szerint is a jégen kell bizonyítani, és nem ígérgetni!

Többé-kevésbé sikerrel is jártunk,
de beszélhetünk itt most bármiről,
hogy papíron milyen jól néz ki ez a
mostani keret, a dolgok úgyis a jégen
dőlnek el! De nagyon optimista vagyok, mert talán sikerült megtalálni
azt a megfelelő arányt a játékoskereten belül, ahol a fiatalok, az idősebb
magyar játékosok és a külföldiek
remek elegyet alkotnak majd!
Igazi célkitűzés nem hangzott el a
sajtótájékoztatón. De azért csak van
valami a fejekben, hol is kéne végezni
a szezon végén! Mire lehet elég ez a
mostani keret?

A rájátszásba kerülés a cél! De
ez volt az előző szezonban is.
Ez az első lépcső: ha bejutunk
a rájátszásba, onnantól kezdve
már bármi megtörténhet! Jó lenne
először odáig eljutni, és ez már a
tíz év alatt sikerült is jó párszor.
Nagyon remélem, hogy a következő szezon lesz az, amikor a
szurkolóink ismét ott lehetnek
velünk a rájátszásban, és jó hangosan tudnak minket buzdítani!
Célkitűzés az is, hogy továbbra is
megőrizzük vezető, zászlóshajó
szerepünket a magyar jégkorong-
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Visszatérő világklasszisok a Bregyóban
Somos Zoltán

A szervezők emlékeztettek rá,
hogy a kenyai futó tavaly a világ
akkori legjobb eredményével
(1:43.35 p) nyert 800 méteren
a Székesfehérvári Regionális
Atlétikai Központban, s megkapta
a Dr. Spiriev Bojidar-trófeát, amit
a legjobb teljesítményt nyújtó
induló vehet át. A világcsúcstartó
a riói olimpián 1:42.15-ös idővel
védte meg címét, aminél 2016-ban
senki sem futott jobbat a kétkörös
távon. Minden idők nyolc legjobb
ideje közül hat Rudisha nevéhez
fűződik ebben a számban.
Az olimpiai bajnok és a világbajnok lesz az Európa-bajnoki ezüstérmes Baji Balázs ellenfele 110
méter gáton. A riói aranyérmes
Omar McLeod már kétszer indult
a Gyulai Memorialon, de még
nem tudott győzni. A jamaicai az
egyetlen sprinter a világon, aki

Kaiser Tamás

Fotó: Kiss László archív

A tavalyi verseny legnagyobb sztárja, David
Rudisha újra elindul a Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíjon július
4-én Székesfehérváron. Mellette ott lesz
a rajtvonalon az olimpiai bajnok 100 gátas
Omar McLeod valamint a világbajnok Szergej
Subenkov. De ismét Fehérvárra érkezik a
háromszoros olimpiai aranyérmes Veronica
Campbell-Brown is.

David Rudisha tavaly nagyszerű idővel nyerte a kétkörös távot

110 m gáton 13 másodpercen, 100
méteren pedig 10 másodpercen

Újabb győzelemre tör az Enthroners
Samu Miklós

Játékos, edző, masszőr, klubvezető, szóval mindenki örült az
Alba ötödik bajnoki címének.
De talán legjobban a szurkolók!
És hát maradjunk annyiban,
leginkább értük, miattuk van
a kosárlabda, minden sport. A
sport pedig sok egyéb mellett
szól a közösségről, egészségről,
tiszteletről, kitartásról. Sok
olyanról, amire szükség van a
hétköznapi életben is. Aki ott
volt vasárnap este és átélte,
látta, az tudja: hihetetlenül fontos és nagy élmény egy bajnoki
cím megnyerése illetve annak
megünneplése. Ebből meríthet
erőt a szürke hétköznapokra a
gyári munkás, a pék, az orvos, a
tanár, az újságíró. De mindezeknél sokkal fontosabbak a gyerekek! A gyerekek, akiknek aztán
egy ilyen esemény valóban
életre szóló élmény. Már maga
a győzelem ízének megízlelése is
az. Aztán ott van a fotózkodás a
példaképekkel vagy egy jó szó…
A gyerekek, akik közül – biztos
vagyok benne – sokan át akarják
ugyanezt élni, később, amikor
nagyok lesznek – akár játékosként, akár klubvezetőként, akár
újságíróként. Ezért kellenek az
ilyen esték, és őszintén mondom: elsősorban a gyerekek
miatt! Hajrá, Alba! Köszönjük!

Lassan a végéhez közeledik a FEZEN Divízió I-es
bajnokság, a Fehérvár Enthroners azonban nem
lassít! Pál Tibor Kornél alakulata makulátlan
mérleggel menetel a végső diadal felé a pontvadászatban. A Fehérvári Koronázók vasárnap
délután a Budapest Eagles ellen lépnek pályára.

A bajnokság legutóbbi fordulójában
a Fehérvár Enthroners a Miskolc

Renegades ellen aratott magabiztos,
55-0-s sikert. Ezzel a győzelemmel
pedig végérvényesen eldőlt, hogy
a tavalyi Divízió II-es döntő után
idén a Divízió I-ben is finalista lesz
a csapat, ahol már a magyar kiemelt
osztályba, a HFL-be jutás lesz a tét. A
Koronázók teljesítményének értékét tovább növeli, hogy a legutóbbi
három mérkőzésükön még pontot
sem kaptak, ráadásul a támadóegység

140-nél is több pontot szerzett ezeken
az összecsapásokon.
A remek menetelést vasárnap este hat
órakor folytathatja Pál Tibor Kornél
legénysége, amely a Budapest Eagles
ellen növelné győzelmei számát. A
két csapat márciusi találkozója 48-20as Enthroners-győzelemmel ért véget.
Igazi amerikaifutball-délután vár tehát mindenkit a First Fielden, melyre
ezúttal is ingyenes lesz a belépés.

Fotó: Bácskai Gergely

A gyerekekért...

belüli eredménnyel büszkélkedhet. McLeoddal ellentétben az

orosz Szergej Subenkov 2015-ben
megnyerte a versenyt, abban az
évben a világbajnoki címet is
begyűjtötte.
A nőknél visszatér minden idők
egyik legeredményesebb atlétanője, Veronica Campbell-Brown. A
jamaicai versenyző háromszoros
olimpiai és háromszoros világbajnoki aranyérmes, s a Gyulai
Memorial háromszoros győztese.
Mindezen szupersztárok mellett a
verseny legnagyobb szenzációja a
férfi 100 méteres síkfutás csúcstalálkozója lesz. A Bregyó közi rekortánon egymás mellett sprintelhet Asafa Powell és Justin Gatlin,
akik külön-külön részt vettek már
Közép-Európa legjelentősebb atlétikai viadalán, de egymás elleni
csatájuk még ebben a fantasztikus
mezőnyben is igazi kuriózum lesz.
Hogy a világ negyedik (Powell) és
ötödik (Gatlin) legjobb idejével
büszkélkedő atléta ezúttal tud-e
tíz másodpercen belül futni,
kiderül július 4-én. De nemcsak
az ő idejüket mérik majd a Gyulai
Memorial keretében, hiszen az
érdeklődők idén is részt vehetnek
a nagy sikerű Te mennyit futsz
100-on? versenyen.
A program már július 2-án elkezdődik a fehérvári belvárosban rendezendő női rúdugróversennyel.

Pályán az Enthroners – ez eddig mindig győzelmet jelentett ebben a szezonban
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2017. 6. 24. SZOMBAT

2017. 6. 25. VASárnAp

2017. 6. 26. Hétfő

2017. 6. 27. Kedd

2017. 6. 28. SZerdA

2017. 6. 29. CSüTörTöK

2017. 6. 30. pénTeK

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: Németh
Zoltán. Vendég:
Oroszi Zoltán
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Halász István
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szijj Levente
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: KaczúrSzollár Beatrix
14:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Zemlényi Eszter
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7 – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A Széna téri történetek
– dokumentumfilm
17:20 Verstábor 2014
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Hüseyin Kaygusuz
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
20:40 Verdi – életrajzi
sorozat 6. rész (12)
22:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Szilvia.
Vendég: Hüseyin Kaygusuz
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Németh
Zoltán. Vendég: Oroszi Zoltán
11:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Halász István
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári látogatás
Hradec Královéban
14:00 Mits Jazz Band
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán
Vendég: Szijj Levente
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7 – ismétlés
15:45 Seuso – 2016/3. rész
17:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bíró Zsolt
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Verdi – életrajzi
sorozat 7. rész (12)
21:10 Portrék a Királykúton
– ismétlés
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 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 – közéleti magazin
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Épí-tech – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Vendég: Bíró Zsolt
16:40 Épí-tech – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
K. Szűcs Dorina
18:30 Rönkfesztivál 2017
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Együtt – családi magazin
20:10 Hírek
20:15 Fehérvár Enthroners
– Budapest Eagles
amerikaifutball-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:45 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:15 Képes hírek

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: Látrányi
Viktória. Vendég:
K. Szűcs Dorina
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Poórné Tünde
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Paletta – kulturális
magazin
20:10 Hírek
20:15 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 2014/8. rész
21:20 Tarbay J. Gábor:
Kincsleletek a
késő bronzkorból –
Tudományos esték
21:50 Verstábor 2015 – 1. rész
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Paletta – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Poórné Tünde
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Damniczki Balázs
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Kéklámpások –
magazinműsor
benne: Honvéd7 –
honvédelmi magazin
20:10 Hírek
20:15 Verstábor 2015 – 2. rész
21:00 Fehéredő múlt –
Kereszttől a félholdig
– dokumentumfilm
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 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7
– ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Damniczki Balázs
17:00 Kéklámpások – ismétlés
benne: Honvéd7
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Koszti András
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:10 Hírek
20:15 Verstábor 2015 – 3. rész
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 Bajnokok városa
– ismétlés
11:10 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Koszti András
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Janota Zoltán
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Turisztikai Magazin
20:30 Hírek
20:35 Havasi Bálint: A
titokzatos kelták régészeti
hagyatéka Zalában –
Tudományos esték
21:00 Koronázási
szertartásjáték –
Könyves Kálmán
22:10 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 26. 20:15 Fehérvár Enthroners – Budapest Eagles amerikaifutball-mérkőzés közvetítése felvételről

