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Június 1-jéig tart
a lezárás a Bregyó-köznél
Az előzetesen meghirdetettnél tovább, június 1-jéig tart
a Ligetsor Bregyó-köz felőli
csomópontjának teljes lezárása. A közműkiváltások során
felmerült újabb – előre nem
látott – nehezítő körülmények
miatt tartanak hosszabb ideig a
munkálatok. Mindezek ellenére
már befejezéséhez közeledik
a nagyfelújítás. A Ligetsor új
aszfaltburkolata a szakemberek
legfrissebb tájékoztatása szerint
június közepére elkészül. Addig
is a közlekedők további türelmét
kérik!

Feloldották a zárást
a Budai úton
Ismét a megszokott rend szerint lehet közlekedni a Budai
út Várkörút - Vörösmarty tér
közötti szakaszán. A tervezettnél korábban befejeződött
a csőtörés utáni hibaelhárítás.
Az autóbuszok és az autók
számára is megnyitották a
lezárt útszakaszt, feloldották
az ideiglenesen bevezetett
forgalmi rend változásokat.
Köszönik a közlekedők türelmét.

Földereklye az
Országzászló talapzatában
Bácskai Gergely
Május 21-én, Pünkösdhétfőn ünnepélyes keretek között helyezték el a befejezés előtt álló
fehérvári Országzászló emlékmű talapzatában
a történelmi Magyarország 64 vármegyéjének
földjét, amit Nyárai-Horváth István plébános
áldott meg.

Boór Ferenc a Fejér Szövetség társelnöke mellett Róth Péter Fehérvár alpolgármestere köszöntötte
az egybegyűlteket és Vidermann
Csaba a Magyar Királyi Kardforgatók Rendjének kapitánya beszélt az
ünnepségen a földereklyék eredetéről, amit a történelmi Magyarország
64 vármegyéjéből gyűjtött össze.
Vidermann Csaba többek között
arról is beszélt, hogy 2011-ben
született meg a gondolat a földereklye összegyűjtéséről, az utolsó,
hatvannegyedik darab éppen a
Szent István Emlékévben, 2013.
augusztus 8-án érkezett meg hozzá.
Sokan vannak a világban, akik úgy
gondolják, hogy a múltba révedés
hóbortja járja be Kelet-Európát,
annak népeit, és úgy vélik, hogy ez
semmi jóra nem vezet. Én másképp
gondolom. Hiszem azt, hogy a 20.
század sötétségéből a gyógyulást
nem a feledés fogja elhozni. Sokkal
inkább az a gyógymód, hogy merünk büszkék lenni a gyökereinkre!
– mondta Róth Péter alpolgármester.
A megújult Országzászló teret
június 4-én délután avatják fel.
Az eseményre szeretettel várnak
minden érdeklődőt!
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Ingyenes parkolás és megújuló Virágóra
Gáspár Péter

A közgyűlés döntése értelmében az első órában
ingyenesen lehet parkolni a Székesfehérváron a
legtöbbek által használt kettes parkolóövezetben.
A kedvezményt júliustól lehet igénybe venni a
Városgondnokság parkolási csoportján kiváltható
NFC kártyával. Döntöttek arról is, hogy a Virágóra
kialakítására a fehérváriak is szavazhatnak jövő év
januárjától, a Városgondnokság több változatot is
elkészít, ezek közül lehet majd választani.

A közgyűlés legfontosabb napirendi
pontjaként a képviselők elfogadták,
hogy az első órában ingyenesen lehet
parkolni Székesfehérváron a legtöbbek által használt kettes, azaz sárga
színnel jelzett övezetben.
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Kórházfejlesztés és
parkolóbővítés
A közgyűlésen tájékoztató hangzott
el a Modern Városok Programról és
a kapcsolódó intézkedésekről. Az
egyik legfontosabb beruházás a Szent
György Kórház belgyógyászati és
onkológiai célú fejlesztése lesz.
A beruházáshoz a kormány a teljes
forrást biztosította a kórház számára,
a jogerős építési engedély is rendelkezésre áll. 2018. április 6-án kiírták
a közbeszerzési eljárást a kiviteli
tervek elkészítésére és a kivitelezési
munkák elvégzésére. A projekt részeként több mint 400 új parkolóhely
is épül.

A közgyűlésen átadták a „Székesfehérvár Közbiztonságáért” díjat, amit az idei évben Veigl
Péter rendőrőrnagy, a közlekedésrendészeti osztály osztályvezetője és Lantos Zoltán tűzoltó
főtörzsőrmester, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság beosztott tűzoltója
vehetett át.

megújult közösségi tere lesz a városnak. A
tervező ezzel összefüggésben alkotott egy
modern virágórát, amelynek tekintetében
megoszlanak a vélemények. Van akinek
tetszik, van akinek a hagyományos jobban
tetszett. Ahogy eddig is, ezután is minden
évben más lesz a virágóra. Várhatóan
jövő évtől több verzió közül választhatnak majd a fehérváriak.” - mondta el
Cser-Palkovics András polgármester.

kapcsolódó közbeszerzési eljárást is,
az út alatt a teljes közművezeték-csere
történik meg. Megépül a csapadékvíz
elvezetésnek az a nagy befogadója is,
ami lehetővé teszi utána azt, hogy az
Öreghegyen megvalósíthassák a belső
csapadékelvezetést és a belső utak
felújítását.

Modern vagy klasszikus?

Kiválasztották a kivitelezőt

Az Országzászló tér felújítása kapcsán
a közgyűlésen szóba került a Virágóra
új kialakítása is, amiről megoszlanak a
vélemények.
A kialakításra a fehérváriak is szavazhatnak jövő év januárjától. A Városgondnokság több változatot is elkészít,
ezek közül lehet majd választani.
„A tervező komplett koncepcióban gondolkodott és ez alapján készítette el a terveket
a teljes Országzászló térre, ami esztétikus,

A zárt ülésen meghozott döntések
közül Székesfehérvár polgármestere
kiemelte, hogy kiválasztották a Berényi úti felújítás II. és III. ütemének
kivitelezőjét, így hamarosan elkezdődhet a munka.
A polgármester elmondta, szeretnék, ha a felújításból minél nagyobb
rész még a nyáron megtörténne,
mert ilyenkor kisebb a forgalom.
A közgyűlés kiírta a Fiskális úthoz

Szintén a pénteki közgyűlés döntött
arról, hogy mégsem zár be a Vasútmodell kiállítás, mely az elmúlt
években több száz gyereknek és
gyereklelkű felnőttnek okozott
örömöt. Egy megállapodásnak
köszönhetően június 1-től a kiállítás
minden költségét az önkormányzat
vállalja magára.

Újból zakatolnak

Az ingyenes parkolásról bővebben
a Lendület rovatban, a 18. oldalon
olvashat!

Hamarosan kezdődik a „kis” Pozsonyi és a Dobsinai utca felújítása
A Pozsonyi út felső szakaszának („kis” Pozsonyinak) és a Dobsinai utcának a felújításáról tartottak lakossági tervbemutató fórumot kedden
kora este a Kossuth Lajos Általános Iskolában. A
Bajmóci utca mellett idén a Pozsonyi út, Pöstyéni utca és Nagyszombati út közötti szakaszának
a teljes felújítása, valamint a Dobsinai utca két
ágának, köztük a Kriványi és a Pozsonyi út közötti szakasznak a felújítása is megtörténik.

A Pöstyéni utca és a Nagyszombati
út között a „kis” Pozsonyit teljes
hosszában felújítják. Az útépítés
előtt 400 méter hosszan csapadékcsatornát építenek és új 5 méter
széles burkolat, illetve járda is épül
az utcában. A Pöstyénitől a Lőcsei
utcáig a jobb oldalon halad majd a
járda, onnantól a Nagyszombatiig
pedig a bal oldalon épül. Nagy Zsolt,
a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője elmondta,
hogy azoknál az ingatlanoknál, ahol
csapadékvíz-elvezetés szükséges, azt
bekötik majd az új csatornába, amit
a lakókkal a helyszínen egyeztet a
kivitelező. Május 31-én adják át a
munkaterületet és négy hónap áll
rendelkezésre a befejezésre.

A „kis” Pozsonyi felújítását három
nagyobb szakaszra bontják: az első
szakasz a csapadékcsatorna építése
– a Dobsinai utca és a Nagyszombati
út, majd a Pöstyéni és a Dobsinai
utca között –, a két csapadékcsatorna-szakasz elkészülte után építik a
burkolatot és a járdát.
A különböző munkafázisok alatt
minden ingatlan esetében lesz
néhány nap, amikor nem lehet majd
autóval megközelíteni a házakat –
emelte ki a fórumon Litvik István, a
kivitelező SHS Építő Kft. irodavezetője. Mint mondta, ütemterv szerint
szeptember végére lesznek készen
a munkával. Az utcában lakóknak a
postaládákba egy általános tájékoztatás mellett – amin az építésvezető
telefonszáma is rajta lesz – minden
ingatlan előtti munkavégzés előtt
külön értesítést is dobnak a postaládába.
Gyalogos-átkelőhely nem épül a Pozsonyi-kanyarban, mert nem biztonságos és a törvényi szabályozás sem
engedi. A megoldást a Zsolnai és a
Pozsonyi út felújításával együtt egy
körforgalom jelentené – emelte ki a

körzet önkormányzati képviselője.
A Dobsinai utca három ága közül
kettőt érint majd az idei felújítás.
A rövidebbik, zsákutca-szakaszon
és a Kriványi - Pozsonyi út közötti
szakaszon a csapadékvíz-elvezetéssel együtt építenek új utat. Ez utóbbi
180 méter hosszú szakasz 4,5 méter
széles szegéllyel épített burkolatot
kap, a zsákutca szakaszon pedig 3,5
méter szélességű új út épül.
Östör Annamária kiemelte, hogy
rövidesen kezdődik a Bajmóci utca
felújítása is az Öreghegyen, ami
azért lényeges, mert az iskolához tartó helyi forgalom jelentős része ezen
az utcán keresztül halad. Itt is épül
csapadékcsatorna és új járda. Az út
sajátossága miatt pedig megváltozik a forgalmi rendje is, melyről a
lakókkal külön egyeztetést tartanak
majd. A Túrózsáki út felújítása is
hamarosan kezdődik, és az utcán
az új szabadidőparkhoz parkolókat
is kialakítanak. Kiemelte továbbá,
hogy megtörtént a Kassai út végében
lévő játszótéren a homokozó befedése, ami apróságnak tűnik, de a
gyerekeknek nagyon fontos.
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Hagymásy András

Látrányi Viktória, Hagymásy András

Mi folyik itt?

Fotók: Horváth Renáta

Életeket tört ketté több mint huszonöt éve
a háború Bosznia-Hercegovinában. Ez a
vérzivataros múlt húzódik meg a közös országba
zárt horvátok, bosnyákok és szerbek viszonya
mögött. Ősszel választások lesznek, ami miatt
könnyen felborulhat az ingatag egyensúly.
Fontos, hogy látható legyen a nemzetközi
jelenlét. Érezzék a helyiek a figyelmet, lássák,
hogy az EUFOR, ha szükséges, képes gyorsan,
komoly erőt mozgósítani. A magyar katonák
évek óta teljesítenek szolgálatot, most is jelen
vannak Szarajevóban, a Butmir táborban. Székesfehérvárról, Szentesről vagy például Kaposvárról érkeztek a misszióba. Nekik és társaiknak
tolmácsolta a civilek, a székesfehérváriak
köszönetét a város polgármestere, Cser-Palkovics András, aki a magyar honvédelem napja
alkalmából érkezett Szarajevóba, a bázisra.

A fehérvári katonákat köszöntötte a polgármester

Tűzszerész-bemutató: az EUFOR egyik kiemelt feladata az aknamentesítés

A fehérvári Soltész Róbert köszöntötte az ünnepi állománygyűlés
résztvevőit

Ismerkedés Szarajevóval, Európa Jeruzsálemével

Nézze meg, hogy ünnepelték a magyar honvédelem napját a Butmir táborban, ismerje meg a fehérvári katonákat a pénteken 19.30kor kezdődő Köztér magazinunkból!

Több éves hagyomány Székesfehérváron, hogy a Magyar Honvédelem Napja alkalmából a fehérvári és más helyőrségekben szolgáló
katonák kitelepülnek a Belvárosba, ahol különböző programokat,
bemutatókat tartanak.
G. P.

Fotó: Simon Erika

Köszöntötték a katonákat

Fotó: Simon Erika

Belvárosi honvédelem

A Vörösmarty Színházban rendezett „Fehérvár köszönti katonáit” gálaműsor
keretében átadták a Gyuricza Béla emlékgyűrűt Husonyicza Gábornak, a
kazincbarcikai Vajányi Lajos Bajtársi Egyesület elnökének és Bernáth István
Jánosnénak, a HTBK táborfalvai elnökének. A Székesfehérvár Önkormányzata
által alapított Sipos Gyula díjat posztumusz Jobbágy Antalnak ítélték oda. G.P.

Gavrilo Princip lába nyomát tapodtam az imént. Ahol egykor vér folyt.
A fiatalkorú gyilkos golyóinak tulajdonítjuk az első világháborút, bár jól
tudjuk, hogy bármi lehetett volna az az
utolsó csepp: a gyarmatosító és abból
kimaradó hatalmak növekvő bírvágya
a diplomácia eszközeivel már rég nem
volt kezelhető 1914-ben. Bosnyák kísérőnk szavaiból ki is derült: Ferenc
Ferdinánd halálát ugyanaz a hihetetlenül tragikomikus monarchikus bénázás
okozta, ami Jaroslav Hašeknek és hősének, Švejknek elhozta a világhírnevet,
és egyébként is a monarchia bármely
jó tollú írójának kimeríthetetlen témát
jelentett. Gondoljunk csak a száguldó
riporterre, Egon Erwin Kisch-re, aki
Redl ezredes lebuktatásának sztoriját göngyölítette fel ama hétköznapi
eseményből, hogy prágai focicsapata
balhátvédje – aki civilben lakatosként
ténykedett – nem jelent meg egy edzésen. A jámbor balbekk éppen a monarchia kémelhárító főnökének lakását
törte fel rendőrök kíséretében, miközben a többiek tengóztak, hogy kiderüljön: a főelhárító maga is orosz kém.
Hogy miért jutott mindez eszembe, miközben polgármester úrral és Mihócza
tábornokkal az EUFOR keretében Szarajevóban szolgálatot teljesítő magyar
– köztük számos fehérvári – katonát
látogattunk meg a butmiri táborban?
Térjünk erre vissza pár sorral lejjebb!
Magam nem voltam katona, amire
nem vagyok büszke, mint ahogy arra
sem lennék, ha lettem volna. Az erővel szemben mindig az ész hatalmát
hirdettem – dinoszauruszként nyilván
az elsők között haltam volna ki. Amit
azonban az uniós katonai táborban láttam, elgondolkodtatott.
Ne értse félre senki: abszolút profizmus, szervezettség, erő és határozottság mutatkozik, az egész légkört átjárja
azonban egy kis monarchikus báj: jójó, fenntartjuk itt a békét a forrongó
szerbek, horvátok és bosnyákok között, de azért jól elvagyunk a zömében
magyar, osztrák és török (EU?), továbbá lengyel, román, szlovák és ki tudja
hová valósi kollégák körében, képviseljük a nemzetközi szigort, de közben
a jól megszokott közép-európai kiskapukon is be-benyitunk, ha nem látja
senki. Fenntartjuk a béke látszatát,
holott tudjuk: a daytoni egyezmény
semmit nem oldott meg, a délszláv
háború nem ért véget, nincs győztes
és vesztes, csak átmenetileg abbamaradt a népirtás. Az uniós politikusok
megnyugodtak, lehet pljeszkavicát és
Sarajevsko sört kapni – a szerb területeken Jelent, mert ők bosnyák sört
nem isznak – reggel felkel a nap, este
lenyugszik, de hogy mikor borul vérbe az ég alja, azt senki nem tudja. A
törökök persze ötszáz évig egész jól
fenntartották a rendet, meglátjuk, az
ugyanannyira kedvelt uniós válogatott
meddig tudja. Gyanítom, hogy addig,
amíg a németek meg nem unják mindennek a finanszírozását.
De inkább ne jöjjön el ez a pillanat,
mert nemcsak Ferenc Ferdinánd óta,
de a kilencvenes évekből is tudjuk:
a puskaporos hordó nagyot szól, ha
robban!
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Kérdések és válaszok a szelektív hulladékgyűjtésről

né eladni, netán eladományozni,
elhelyezheti a ruhagyűjtő konténerekben.

Kurucz Tünde, László-Takács Krisztina
Miért nem lehet beledobni az ásványvizes palackot a zöld vagy szürke kukába? Bele lehet-e
tenni a már nem használt ruhákat a szelektívbe? Mihez kezdjünk a levágott fűvel? És mi lesz
a sorsa a szemétnek, ha elviszi a kukás autó?
– csak néhány kérdés, amelyre választ kaptunk
a Depónia Nonprofit Kft. csalai hulladéklerakó
telepén, ahol mellesleg megnézhettük hogyan
válogatják a szemetet.

„A háztartási szemét fele csomagolási
hulladék. A szelektív gyűjtőedény
alapvetően ennek a gyűjtésére szolgál.
Sajnos rengeteg háztartási kukában
van PET-palack, fém, vagy másfajta

Kátai Noémi:

Fotó: Kiss László

Mi a történelmi
belvárosban
lakunk, régóta
szelektíven gyűjtjük a szemetet,
és rendszeresen
elcipeljük több
irányba. Kettő
fiam van, nálunk ez a tudatos nevelés
része. Figyelünk arra, hogy lehetőleg ne vegyünk műanyag flakonos
dolgokat, de ezt nehéz kikerülni. Ha
összegyűlik, akkor megkeressük az
első szelektív kukát, és abba dobjuk
az összegyűlt szemetet. Nem tudtam
róla, hogy lehet igényelni kék kukát,
így nyilván macera jönni-menni az
üvegekkel és a műanyag palackokkal. Óvodában dolgozom, ahonnan
az ovisokat rendszeresen kivisszük a
hulladékfeldolgozóba. Elég félelmetes
hely, mindenkinek ajánlanám, főleg a
felnőtteknek! Látni azt a holdbéli tájat
– számomra annyira ijesztő és sokkoló,
hogy az ember ezek után kétszer is
meggondolja, hogy miként szemetel.
Mi külön gyűjtjük az üveget, külön a
műanyagot, a komposztnak van egy vödörke, az ebben összegyűjtött szerves
hulladékot a virágok részére tesszük
félre, vagy elvisszük a mamának a
kertbe. Ezenkívül a papírhulladékot is
külön gyűjtjük.

Kép: Tar Károly

újrahasznosítható anyag. A jelenség
hátterében egyrészt az információhiány állhat, másrészt pedig sokan
a két kukás rendszert úgy fogták fel,
hogy eddig volt egy szemetesünk,
most meg lesz kettő. Ebből fakadóan
a szelektívbe, ha éppen úgy adódik,
bármit beletesznek a rossz fúrógéptől
kezdve a wc-ülőkén keresztül egészen a
hamuig. Pedig ezeknek nem itt lenne a
helyük.” – emelte ki az üzemeltetési
osztályvezető.

A kékben nem lehet ruha sem!
Polónyi Dóra hangsúlyozta, a saját
tulajdonú kukába a kommunális
hulladékot lehet dobni. Ide tartozik például a lejárt szavatosságú
élelmiszer, a krumplihéj. Januártól
ebben kell gyűjteni többek között
az ételmaradékkal, zsírral szennyezett dobozokat, zacskókat. A kék
kukába pedig a papír-fém-műanyag
csomagolási hulladék, többek
között a PET-palack, sörös doboz,
mosószeres flakon, illetve szórólap,
könyv, újság kerülhet. Akkor sincs
probléma, ha valakinek több szelektív szemete van. Ilyenkor nincsen
más dolga, mint egy áttetsző zsákba
beletenni a felesleget, és kirakni
a kék gyűjtőedény mellé, mert a
kukások elviszik.

Jutka néni:
Nem sok szemét
van nálunk, de
azt szelektíven
gyűjtjük. Aki nem
tartja be, annak
szólunk! Tetszik is
nekik, meg nem is,
de mindig mondjuk, hogy ezt azért találták ki, mert így
hasznos. Az a bosszantó, hogy egyesek
kocsival jönnek, hoznak négy-öt
szemeteszsákot, és beöntik a kukákba.
De nem ám a papírt a papírgyűjtőbe, a
műanyagot a műanyagtárolóba, hanem
mindent össze-vissza! Így aztán mi
hiába gyűjtjük, ha valaki meg ilyen
módon szennyezi a szétválogatott
hulladékot. Nem volt nehéz átállni
a szelektív gyűjtésre, mert én olyan
nyugat-európai országban jártam, ahol
évtizedek óta ez a rendszer. Nekem
eddig az volt furcsa, hogy nálunk miért
nem vezetik ezt be. Örülök, hogy most
már itt is van lehetőség szelektíven
gyűjteni. Ezt legalább hasznosítják,
ennek örülni kéne!
2018-től ruhaneműt és hungarocellt már nem lehet a szelektívbe
tenni, de erre is van megoldás: a
régi ruhákat ha valaki nem szeret-

Fotó: Bácskai Gergely

Egy kuka helyett kettő

A szelektív hulladékot kézzel válogatják, ezért is fontos, hogy senki ne tegyen például üres
üveget a kék kukába!

Fotó: Kiss László

Már-már szinte mesebeli dombok
között bújik meg a csalai hulladékkezelő. A távolban jól kivehető az
öreghegyi víztorony, és a várost
körülölelő erdő. A kerítés mellett
pipacsok lengedeznek a szélben.
A háttérben pedig folyamatosan
dolgozik a markoló, a rostáló, kesztyűs kézzel válogatnak a munkások
és folyamatosan járnak ki- és be a
kukásautók. Czentár Ottó, a Depónia Nonprofit Kft. üzemeltetési
osztályvezetője és Polónyi Dóra, a
cég PR vezetője már várt bennünket a bejáratnál.
„Gyertek! Menjünk kocsival hátra a
komposztálóhoz! Kicsit messze van!”
– mondta Ottó, majd kinyitotta a
hátsó ajtókat. Ahogy elhaladtunk
a válogatás előtti hulladékhalmok
mellett, még mi is észrevettük,
hogy nem mindig az újrahasznosítható szemét került a kék kukába.

Lomtalanítás évente egyszer
ingyen

A cél, hogy a kommunális hulladékba ne kerüljön újrahasznosítható anyag

A PR vezető szerint gyakori probléma, hogy a kék kukában rendszeresen találnak oda nem illő műanyag
tárgyakat például rossz kerti
széket, olajos kannát, műanyag
játékot. Ha valaki ezektől szeretne
megszabadulni, akkor a műszaki
cikkekhez és a veszélyes hulladékokhoz hasonlóan vagy lakcímkártya ellenében elviheti a Palotai úti
hulladékudvarba, vagy pedig kérhet
lomtalanítást.
„A lomtalanítást külön kell megrendelni, amely három köbméterig évente
egyszer minden fehérvárinak ingyenes.
Ilyenkor ki lehet tenni a régi bútort, a
rossz szőnyeget vagy a sokat emlegetett
műanyag széket is.” – folytatta Dóra.
A kukások, még mielőtt elvinnék
a szemetet, szemrevételezik, hogy
a kukában a megfelelő hulladékot
gyűjtöttek-e. Ha valami kirívó
dolgot találnak, akkor nem fogják
elvinni. Ilyenkor a lakó kap egy
matricát, hogy miért nem ürítették
ki az edényét, és legközelebb mire
kell figyelnie.

Csabai Dorina

Parkőrök rendje
„Fűre lépni tilos! Rohangálni tilos!
Motorbiciklit behozni tilos!” –
kiabálta Riminyák bácsi, a reszkető
fejű parkőr Oriza Triznyáknak
és Mirr Murrnak Csukás István
meséjében.
A hetvenes-nyolcvanas években
gyerekeskedők mind emlékeznek
még a parkok őrére, aki szúrós végű
botjával járta a bokros játszótereket,
és rámordult a rendetlenkedőkre.
Tartottunk is tőle rendesen! Ha
megláttuk, lapítottunk, s ha valamelyikünk hergelte azzal, hogy eldobta
a csoki papírját, akkor villámgyorsan futottunk hazáig. Addig kiabált,
amíg látott bennünket, utána
komótosan felszúrta a botja végére a
szemetet és kidobta a kukába.
Rettenetes lett volna, ha rámkiabál
a parkőr! Kislányként megborzongtam, ha felmerült bennem ez a gondolat. Akkoriban félelemből sétáltam
el a kukáig a parkban. Ma inkább
a táskámba gyűröm a felesleges
hulladékot, ha nincs hova kidobnom, de már más motivál. Valahol a
szívem mélyén érzem, hogyan is van
ez rendjén. Amit a környezeteddel
teszel, azt teszed magaddal is. A
Föld nem pusztul el, ha nem vigyázunk rá, csak az általunk ismert és
tapasztalt élet szűnik meg. Riminyák
bácsi, a mesebeli parkőr tudta ezt. A
mesék hősei ismerik, élik a REND-et,
tanulhatunk tőlük!

FEHÉRVÁR
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Mi panellakásban lakunk, és a lakásban
nagyon kevés helyünk van arra, hogy
minden típusú hulladéknak külön kukát
tartsunk fenn. Az is probléma, hogy a
társasházaknál kihelyezett hulladékgyűjtő edények hamar megtelnek,
ehhez képest ritkán ürítik, így sokszor
bele sem fér a szemét. Sokan nem
lapítják össze a műanyag palackokat,
de sokszor előfordul, hogy nem oda
való hulladékot tesznek bele.

Mészáros Jázmin:
Azért fontos a szelektív hulladékgyűjtés,
hogy ne szennyezzük a környezetet. Ha
szelektíven gyűjtünk, az állatoknak is
jobb, mert előfordul, hogy a vadon élő
állatokat is akadályozza a természetben
eldobott szemét. Ez akár az életüket is
veszélyeztetheti. Az iskolában sokat
beszélünk ezekről a veszélyekről.
„Sokan ilyenkor megkeresik az ügyfélszolgálatot, és fogadkoznak, hogy nem
ők rejtették el a hamut, vagy a fémcsövet. Természetesen ilyen is előfordulhat, hiszen a kitett kukákba bárki akár
egy rosszakaró szomszéd is beledobhat
bármit.” – fejtette ki a PR vezető.

Egy rakomány nyolc felé megy
„Bár a kék kukák bevezetése után
nagymértékben megnövekedett a
beszállított szelektív anyag, ennek
azonban jelenleg negyven-ötven
százalékos a szennyezettsége” – teszi
hozzá Ottó. Három műszakban,
vagyis éjjel-nappal, műszakonként
tizenöt ember szortírozza az otthonokban szelektíven gyűjtött hulladékot. Mindezt kézzel válogatják,
így fontos, hogy az üveget teljesen
elkülönítsék a lakók, külön gyűjtést és szállítást igényel, ugyanis a

Megéri?
A már szétválogatott anyagok
innen egyenesen a hasznosítókhoz
mennek, vagyis olyan partnerekhez, akiknek engedélyük van arra,
hogy újrafelhasználható anyagot
gyártsanak. „PET palackból is
rengeteg féle anyagot lehet készíteni.
Először granulátumot gyártanak belőle, ezt további anyagokká formálják:
esernyő, pulcsi, vagy akár újra palack”
– mondja Czentár Ottó. A Depónia
ebben az esetben csupán a közszolgáltató szerepét tölti be, ugyanis
2016 áprilisa óta az országos
koordináló szervezet (NHKV Zrt.)
vált a hulladék tulajdonosává, a
hasznosítható hulladékból származó bevétel is ebbe a kasszába folyik

Emma:
Családi házas
övezetben lakunk
a Felsővárosban,
helyeztek ki hozzánk kék kukát, és
teljes mértékben
szelektíven gyűjtjük a hulladékot.
A műanyagot külön, azt a kevés üveget
viszont, amit használunk, a kommunális
hulladék közé tesszük. Jelenleg három
kukánk van otthon, ugyanis a kommunális és a kék kuka mellett tartunk egy
komposztálót is. A komposzt nagyon jót
tesz a kertünknek. Nem nagyon értünk
hozzá, de azért működik.

Fontos tudni, hogy a házak elé
kihelyezett gyűjtőedények tartalma
az NHKV (Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.) tulajdona, így lopásnak
számít, ha kiszedik ezekből a
papírt vagy alumínium dobozt. Ha
valakit, a köznyelven szólva guberáláson kapnak, akkor feljelentést
tesznek ellene.

Több pénz, több szemét
„A 2008-as világválság idején észre
lehetett venni, hogy kevesebb a hulladék. Úgy látjuk, hogy nem a tudatosság, a szelektív gyűjtés határozza meg

válogatás során balesetveszélyes
lehet. Az üvegek egy elhatárolt
külön kupacban találhatóak.
Ugyanígy külön helyet kapnak
a tömörített PET palackok, a
papírbálák vagy az alumíniumkötegek – mindezek természetesen
csak miután keresztülhaladtak
a rendszeren, vagyis a kéziválogatáson. „Azért adtunk a szelektív
hulladék számára csak egy kukát,
mert így könnyebb az elszállítása.
Mindenképpen válogatnunk kell, a
tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon
ritka a szabályosan gyűjtött hulladék.
Amikor bejön ide egy szemetesautó,
annak a rakományát nyolc felé válogatjuk” – magyarázza a Depónia
üzemeltetési osztályvezetője.

be. A Depóniának csupán előirányzott, teljesítendő számai vannak,
amelynek meg kell felelnie az Európai Unió által előírt csomagolási
hulladékkibocsátási és összegyűjtési arányainak. Amiért valójában
megéri a gyűjtés és a szelektálás, az
a környezetünk tehermentesítése.
Erről sok szó esik, mégsem elég. Jelenleg a Depónia hulladéklerakójában mintegy héthektáros területen
található a nem szelektíven gyűjtött
szemét. Bár szakszerű szigeteléssel
látták el a területet, ami azt jelenti,
hogy a talajba nem juthat be a
szennyeződés, és naponta tömörítik, takarják, kezelik, a szemét
nagy része műanyag, amelynek
lebomlási ideje beláthatatlan. Ami
lebomlik, az magas metán tartalmú
gázt termel, és egy erőmű segítségével villamos áram lesz belőle.

Elszállítják a zöldhulladékot, de otthon is
lehet komposztálni. A Depónia Nonprofit Kft.
a megszokott módon kéthetente továbbra is
összegyűjti a zöldhulladékot, azonban sokkal
környezetkímélőbb, ha mi magunk komposztálunk otthon.

Az otthoni komposztálás nem sokkal telik több időbe, mint zsákolni
és összekötözni elszállításra a
kertben keletkezett zöldhulladékot, ráadásul az elszállítással tovább terheljük a környezetünket.
A Depónia Nonprofit Kft. hatvannégy településen látja el a közszolgáltatási feladatokat, ehhez hozzátartozik a zöldhulladék gyűjtése
is. A hulladékszállítási napokon a
kuka mellé helyezett zöldhulladék,
a begyűjtés után ide, a csalai telepre
kerül, ahol felaprítják, és komposztálják az egészet. „Ezt követően
ebből olyan anyagot készítünk, melyet
tápanyagutánpótlásra lehet felhasznál-

ni” – mondta el lapunknak Czentár
Ottó üzemeltetési osztályvezető.
Azonban a zöldhulladék elszállításának is vannak szabályai - tette
hozzá. Az üzemeltetési osztályvezető arra hívja fel a lakosság
figyelmét, hogyha ágakat helyeznek
ki elszállítás céljából, akkor azt
kötegelve tegyék, és lássák el az
ehhez tartozó matricával, melyet a
Depónia küld ki a lakók részére. A
zöldhulladékot egyébként áttetsző
zsákba kell kihe- lyezni, és ellátni
zöldhulladék matricával. Czentár
Ottó hozzátette, sokkal környezetkímélőbb, ha mi magunk is komposztálunk otthon. Ez a folyamat
ugyanis nem sokkal telik több időbe, mint zsákolni és összekötözni a
kertben keletkezett zöldhulladékot.
Akár komposztláda vásárlásával
vagy raklapokból, esetleg dróthálóból is lehet készíteni saját felhasználásra otthon olyan keretet, ládát,
amelyben mi is komposztálhatjuk a
zöldhulladékot.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Bácskai Gergely

Guberálni tilos!

A csomagolási hulladék gyakran erősen
szennyezett

Zsákoljunk vagy komposztáljunk?
Dávid Renáta

Túl a szeméthegyen...

Kép: Tar Károly

Csörgő Eszter:

a mennyiséget, hanem a fogyasztás.
Ha kevés a pénz, az emberek jobban
meggondolják, mit vesznek, és mit
dobnak ki. Ha ezzel arányosan elkezdünk tudatosan szelektálni, akkor nem
lesz nagyobb a kommunális hulladék
mennyisége” – magyarázza Czentár Ottó, a Depónia üzemeltetési
osztályvezetője. Míg Székesfehérváron 2015-ben mintegy háromszázezer kilogramm szelektív
hulladékot szállított el a Depónia,
addig 2016-ban több, mint egymillió kilogrammot. Tavaly az egy év
alatt begyűjtött szelektív hulladék
mennyisége meghaladta a másfél millió kilogrammot. Vagyis
mondhatjuk, hogy egyre többen
figyelnek a tudatos szemétgyűjtésre. A zöldhulladéknak, a vegyes
hulladéknak, a PET palackoknak,
a papírnak, az alumínium dobozoknak, sőt, a szerves hulladékból
nyert komposztnak is helyük van
a Depónia csalai hulladékkezelőjében. Hatvannégy településről
szállítják ide a szemetet, köztük
Fehérvárról.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A HETILAP

A Depónia évente több ezer tonna zöldhulladékot gyűjt be hatvannégy településről
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Kultúra

Háromszázharminc éve szabadon
Szabó Petra
A török uralom alóli felszabadulás háromszázharminc éves évfordulója alkalmából
tartottak megemlékező ünnepséget a Nemzeti
Emlékhelyen, ami a Szent László Parkban néma
koszorúzással ért véget.

19-én véget ért Székesfehérvár
száznegyvenhárom éves török
fennhatósága. A megemlékezésen
a város polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Cser-Palkovics
András beszédében felvetette hogy
Székesfehérvár történelme miként
alakulhatott volna, ha a török nem
foglalja el, emellett kihangsúlyozta,
hogy napjainkban is szükség van a
város védelmére, kulturális értékeinek megőrzésére. A megemlékezés
néma koszorúzással ért véget. A
résztvevő diákok, önkormányzati képviselők és megemlékezők
közösen rótták le kegyeletüket a
Középkori Romkert külső falán
található emléktáblánál.

Kép: Megyeri Zoltán

Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérvár háromszázharminc éve szabadult fel a török
uralom alól. Buda 1686-ban történt
visszafoglalását követően Székesfehérvárt is ostromzár alá fogták
a császári csapatok. A hosszas
blokád éhínséget eredményezett,
s a kilátástalan helyzetben lévő
törökök tárgyalásokat kezdtek a
vár kapitulációjáról. 1688. május

2018.05.24.

Ki tud többet II. Andrásról?

A HETILAP

A városvezetők közösen koszorúztak

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

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

Értékesítésre:
• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám
alatti 1010 m 2 területű ingatlan.
Irányár: 28 M Ft;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energia tanúsítását!

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

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.

II. András király címmel hirdetett szellemi vetélkedőt idén az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület.
A csütörtöki elődöntőben négy csoportban, huszonegy csapat mérte össze tudását a Lövölde úti
Nyugdíjas Szolgáltatóházban. A résztvevőknek harminc kérdésből, illetve két táblázatból álló
feladatlapot kellett megoldaniuk. Az egyesület évről-évre megrendezett megmérettetésének
célja, hogy méltóképpen emlékezzenek meg királyainkról, valamint városunk, Székesfehérvár
történelmi múltjáról. A II. András királlyal kapcsolatos kérdések mellett Székesfehérvár története a török uralma alatt (1543-1688), Székesfehérvár utcáinak fehérvári kötődésű névadói és
a 2018. Barokk év is szerepelt az elődöntő feladatainak tematikájában.
G. P.

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

Telefon:

22/541-307

www.szepho.hu

e-mail:

info@szepho.hu;
uzemeltetes@szepho.hu

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

Corvinus: egyre többen jelentkeznek Fehérvárra
Gáspár Péter
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Ázsiai országokban
fejleszt a GEO

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Geoinformatikai
Intézete két európai uniós finanszírozású nemzetközi projektre is sikerrel pályázott a tavalyi évben, amelyek keretében a
fehérvári GEO a távérzékelés és térinformatika területén több
évtizedes tapasztalataival járulhat hozzá egy geoinformatikai
doktori iskola kialakításához Üzbegisztánban.
Fotó: Simon Erika

Dr. Zoltayné Dr. Paprika Zita
szólt arról is, hogy a pesti campus
elérte a növekedési határait, fizikai
korlátai vannak a további terjeszkedésnek. Ehhez az ország legdinamikusabb régióját célozták meg, és
bíznak abban, hogy hosszú távon
felvevő piaca lesz Székesfehérvár
és környéke a corvinusos hallgatóknak. 2016-ban 276 jelentkezőjük
volt 59 első helyessel, 2017-ben
360-an jelentkeztek, 95-en első helyen jelölték meg a fehérvári campus
képzéseit. 2018-ban már 599 jelentkezőt és 166 első helyes jelentkezést
regisztráltak Fehérváron.
A szakmai vezetői reggelin Mészáros Attila alpolgármester is köszöntötte a résztvevőket, kiemelve, hogy
a Corvinussal kötött együttműködési megállapodás a város jövőjének záloga. Az alpolgármester szólt
arról is, hogy komoly munkaerő
problémákkal küzd a város és
környéke, kimerült a munkaerő-po-

A HETILAP

Bácskai Gergely

Középiskolák vezetőit látták vendégül kedden a
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán,
hogy bemutathassák az intézmény képzési
kínálatát és a duális képzés tapasztalatait.

A szakmai vezetői reggelin a székesfehérvári középiskolák képviselői megismerkedhettek a
szakfelelősökkel és a Corvinus Egyetem vezetőivel

tenciál 80-100 km-es körzetben. A
város számára fontos megoldandó
kérdéssé vált a felsőoktatás és a
duális képzés.
„Az a munka, amit a város a Corvinusszal közösen végez, kezd beérni,
örömmel fogadtuk a jelentkezési
számokat. Fehérvár az ország egyik
legfontosabb gazdasági erőcentruma,
sok hazai és multinacionális cég dolgozik itt, ezért a mérnökök mellett fontos,
hogy olyan gazdasági szakemberek is

legyenek, akik az ő munkájukat segítik.
Sok multicég pénzügyi központja
Székesfehérváron van, ezért is fontos,
hogy tudjunk olyan fiatalokat biztosítani, akik magas szinten képzettek,
ezen a téren a Corvinus a legjobb
megoldást nyújtja.” - fogalmazott
Székesfehérvár alpolgármestere,
aki köszönetet mondott a részvevő intézményvezetőknek, hogy
segítenek eljuttatni a legfontosabb
információkat a diákjaikhoz.

A rendezvényen résztvevőket Dr. habil. Földváry
Lóránt, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kar Geoinformatikai Intézetének kutatási
dékánhelyettese köszöntötte, majd Mészáros
Attila tartott angol nyelvű prezentációt a városról. Székesfehérvár alpolgármestere bemutatta
Székesfehérvár történelmét, gazdasági szerepét,
oktatását és a felsőoktatási intézményekkel való
együttműködését.
A DSinGIS (Doctoral Studies in GeoInformation
Sciences) projekt távlati célja Üzbegisztán fenntartható fejlődésének segítése. A projekt hároméves futamidejű, melynek eredményeképpen a
programban résztvevő intézmények közreműködésével járul hozzá a célkitűzés megvalósításához, vagyis a fenntartható fejlődést segíti. Az
Üzbegisztánt sújtó környezeti hatások – mint
éghajlatváltozás, talaj degradáció, szárazság (pl.
Aral-tó helyzete), levegőszennyezés – következtében komoly kihívásokkal kell szembenéznie
az országnak. A megoldások keresésében kulcsfontosságú segítséget jelent a geoinformatika.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
(Székesfehérvár)
József Attila u. 2/C 3/1.
Kígyó u. 12. fsz. 1.
Toronysor 7. 9/2.

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

53 m2
63 m2
52 m2

1+2
2+1
2

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

29.150,42.525,28.600,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt
(munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az
együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó
összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte
meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a
meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001
számú számlájára kell
- átutalni,
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00
óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül,
kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár
a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://
lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

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

Terület
(m2)

Megnevezés

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

Kelemen B. u. 14. 2. jelű
Munkácsy M. u. 1. 2. jelű
Munkácsy M. u. 1. 3. jelű
Széchenyi u. 2. 14. jelű
Vörösmarty tér 10. 6. jelű

14
14
14
16
17

GARÁZS
garázs
garázs
garázs
garázs
garázs

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

360,360,360,400,400,-

Ányos P. u. 2.
Kelemen B. u. 9.

62
36

RAKTÁR
raktár
raktár

5 év
5 év

310,310,-

Királysor 14/C

73

LÉGÓPINCE
légópince

5 év

50,-

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
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, önkormányzati
adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt 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 pályázati hirdetmény közzététele: 2018. május 18.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 4. 16.00 óra
Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.
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

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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egészség

Példaértékű egészségfejlesztés

2018.05.24.

A HETILAP

Szabó Miklós Bence

Székesfehérvár városa 1988-tól alapító
tagként vesz részt a WHO Egészséges
Városok Mozgalom munkájában –
ennek is köszönhető, hogy a szövetség
egyik bástyájaként beszéltek a mai közgyűlésen a városról. Mint az Egészséges
Városok Magyar Nyelvű Szövetségének
főtitkára, De Blasio Antonio elmondta,
az itt zajló egészségfejlesztési munka
sokak előtt példa is lehet. „A fehérvári
ilyen irányú munka előrébb jár, mint jó
néhány városunkban, itt van egy olyan
egészségfejlesztési terv, mely nem csak végrehajtódott, hanem a hatástanulmánya is
elkészült. Nagyon jó tapasztalatok vannak,
amik azt jelzik, hogy az egészséges városok
tevékenység milyen pluszt tud adni egy
város munkájában.”
Székesfehérvár 2011-ben fogadta el az
első egészségfejlesztési tervét – melyet
a WHO-s alapelvekre épített fel. Az
idei évben ezt az egészségfejlesztési
tervet meg kell újítani – ezzel párhuzamosan pedig pályázati pénzből egy
egészségfejlesztési irodát is létrehoz az
önkormányzat.

Fotó: Simon Erika

Fehérváron tartotta pár napja éves közgyűlését és
koordinátori értekezletét az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége. A kétnapos tanácskozáson
többek között szó esett a 2017. évi beszámolóról, a
2018. évi programokról, költségvetésről, valamint a
székesfehérvári egészségfejlesztési programokról is.

Az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége idén ünnepli fennállásának 30. évfordulóját. A szervezetnek jelenleg 23 tagja van, ebből négy
határon túli.

Egészségre nevelés játékosan
Rába Henrietta
Öko-társasjátékot szervezett a Széna Téri
Általános Iskola az ötödik osztályos diákoknak
a Menő Menza Program keretében. Az Egészségfutam elnevezésű játékban az egészséges
táplálkozással kapcsolatos feladatokat kaptak
a gyerekek.

A társasjátékot az iskola előtti festett falon játszották a csapatok. A
Menő Menza Program keretében az
egészségfutamban kvízkérdésekre
válaszolhattak az ötödik évfolyamos diákok. A helyes megoldásokkal minél hamarabb kellett a játék
során a táplálékpiramist képekkel
felépíteni. A társasjátékból az is
kiderült, hogy az egészséges életmódról sokat tudnak már az ötödik
osztályosok.
A „Menő menzák az iskolában”
című pályázat keretében a peda-

Fényre sötétedő lencsék és napszemüvegek

gógusok január óta még inkább
próbálják felhívni az egészségtudatos életmódra a gyermekek
figyelmét. Kolatné Kovács Viktória,
a Széna Téri Általános Iskola alsó
tagozat igazgatóhelyettese elmondta, nagyon sikeres a Menő Menza
Program az intézmény diákjai
körében. „Azt látjuk, hogy nagy-nagy
lelkesedéssel, izgalommal, kíváncsisággal vesznek részt a programokban.
Lezajlott már gyógyteák, lekvárok hete.
Kóstoltak az első és második évfolyamosok, nagyon nagy sikere volt. Egészséges receptgyűjteménnyel készülhettek, ez is egy verseny volt az osztályok
között, ahol a szülőket és kollégákat is
természetesen bevontuk.”
A társasjátékban az iskola mindhárom ötödik osztálya versenyzett,
több mint 70 diák mérte össze az
egészséges életmóddal kapcsolatos
tudását.

A legújabb generációjú fényre sötétedő lencsék minden vásárlói igényt
kielégítenek már.
Gyorsan reagálnak a napfényre, azaz sötétednek be, amint kültéren
használjuk őket és gyorsan világosodnak ki, beltérben, amint nem éri őket
UV fény. Viselőjük csak azt veszi észre, hogy élesebben lát és élénkebbek a
színek, de a lencse színárnyalatának változását nem. Mindenkinek ajánlom,
aki sokat van szabadban és beltérben egyaránt és nem akarja cserélgetni a
szemüvegeit. Barna, szürke és zöld színre sötétednek a lencsék a vásárló
választása szerint.
Szintén egy régi vásárlói igényt elégít ki egy másik fejlesztés miáltal a lencsék
nem csak a szabadban, hanem az autó szélvédője mögött is sötétednek, és
a vezetéshez kellemes sötét árnyalatot vesznek fel. Akár 90 %-os sötétedést
is elérhetnek, ez meg is haladja egy napszemüveg sötétségét. Mindenki
használhatja, aki nagyon sötét szemüveglencsét szeretne kültérben,
napfényben, illetve akit autóvezetés közben zavar a napfény. Természetesen
mindkét típusú szemüveglencse 100%-ban kiszűri a káros UVA és UVB
sugarakat.
Azokra is gondoltak a lencse fejlesztők, akik a mai divatos tükrös lencséjű
szemüveget szeretnének. napfényre sötétedő opcióval. Ezek a lencsék
napfényre nem csak sötétednek, hanem a lencse felületén előjön egy divatos
tükrös réteg is.
Akinek nincs szüksége dioptriás szemüvegre, hogy távolra élesen
lásson, annak széles napszemüveg kínálatunk van. Üzleteinkben vásárolt
napszemüvegek garantáltan 100% UV szűrő tulajdonsággal rendelkeznek,
és torzításmentes lencsével vannak ellátva. Ne feledje, ne csak a bőrét védje,
hanem a szemét is a káros UV sugárzástól!
Üzleteinkben a hét minden napján szemvizsgálatot is végzünk, hogy a
szemüveg a legújabb dioptriáknak megfelelően készüljön el.

Polarizált napszemüvegek és napfényre sötétedő dioptriás lencsék
tavaszi 30%-os akcióval kaphatók üzleteinkben.
Kép: Zsiday Ádám

Az ajánlat 2018.05.04-07.31-ig tart. Bejelentkezni a vizsgálatra és részletek:

A gyerekeknek egészséges táplálkozással kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk

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

• Távírda u. 25.
Tel.: 22/507-360

Cserta János

optometrista, látszerész
mester

Közéleti hetilap
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Négy ősbemutató lesz az új színházi évadban
A HETILAP

Gáspár Péter

Szikora János igazgató elmondta, hogy mint önálló társulattal
rendelkező színház, az ország
legfiatalabbjai közé tartozik a
Vörösmarty Színház, de ha a
történelmi igazságot nézzük, Székesfehérvár a magyar színjátszás
szempontjából az egyik legrégebbi színjátszóhely.
Az új évadban négy magyarországi
ősbemutató várja a közönséget.
Köztük olyan különlegességgel
is találkozhatnak a nézők, mint
a 2010-ben elhunyt fehérvári író,
tanár és festőművész Sobor Antal
történelmi drámája, a Perelj, Uram!,
amelyet Szikora János rendezésében láthat a közönség. Az 1848-as
szabadságharc leverésének utolsó
időszakában játszódó darab a Fejér
megyei Csákberény maroknyi,
hősies népének küzdelmét eleveníti
fel a császári zsoldosok rémuralma ellen, a szabadságuk és jogaik
megőrzéséért.

Fotó: Gáspár Péter

A 2018-2019-es színházi évadban négy
magyarországi ősbemutató is várja a közönséget a Vörösmarty Színházban. Köztük olyan
különlegességgel is találkozhatnak a nézők,
mint a 2010-ben elhunyt fehérvári író, tanár és
festőművész Sobor Antal történelmi drámája, a
„Perelj, Uram!”.

Kétszáz éves jubileum jegyében indul a Vörösmarty Színház 2018-2019-es évada

Szintén Szikora János rendezi a
másik ősbemutatót, Esterházy
Péter Mercedes Benz című utolsó
darabját.
Magyarországi ősbemutató lesz
a Titkos SMS-ek című darab is
Hargitai Iván rendezésében. Az
ősbemutatók mellett két óriási
klasszikus is lesz a 2018-2019es színházi évadban. A Chicago
című világhírű musicalt Horváth

Csaba rendezi. Különleges vállalkozás a színház részéről Madách
Az ember tragédiájának bemutatása a színház rendezőinek
koprodukciójában, a drámai költeményt Bagó Bertalan, Hargitai
Iván, Horváth Csaba és Szikora
János közösen viszik színre. A
premier előtt egy közadakozást
szolgáló előadás is lenne, amelynek bevételéből a Pelikán színház

bejáratának felújításához járulnának hozzá.
A nagyszínházban láthatjuk jövőre
Mohácsi János rendezésében a
Black Comedy-t és Lendvai Zoltán
rendezésében a 80 nap alatt a Föld
körült is. A Pelikán Kamaraszínházban is lesz ősbemutató, hazai
színpadon először Fehérváron látható majd Az én kis hűtőkamrám,
Novák Eszter rendezésében.
A Kozák András Stúdióban Szabó
K. István rendezi a Közeleg az
idő című abszurd komédiát, Bagó
Bertalan pedig Tenessee Williams
darabját, a Vágy villamosát viszi
színre. A Pelikán Kamaraszínházban Horváth Csaba két tanítványa
mozgásszínházi eszközök felhasználásával mutatja be Az arab éjszaka és a Caligula című darabot.
Az új évad kapcsán Matuz János,
a színház művészeti intendánsa a
koronázási szertartásjátékok sikereiről és folytatásáról beszélt.
A Nemzeti Emlékhelyen ezúttal
II. András alakját támasztják fel.
Matuz János elmondta, hogy tíz
évre szóló ciklust terveztek, ennek
2021-ben lesz vége III. Andrással,
2022-ben az Aranybulla kiadásának
800. évében pedig az Árpád-házi
királyok életének összefoglaló,
nagyszabású és különleges felmutatására készülnek.

Izgalmas bazilikatörténet új felfedezésekkel
Gáspár Péter

Az építészettörténész olyan hatalmas
munkára vállalkozott, amely példaértékű és egyedülálló megvilágítást
és rekonstrukciókat eredményezett
a székesfehérvári királyi bazilika
építéstörténetében. A könyv több
téves nézetet módosít, és új, kissé
megdöbbentő megvilágításba helyezi
a bazilika történetét és a Magyar Királyság korai székhelyeinek rangját.
„Meghatott az az elkötelezettség, ami jellemzi a szerzőt, hiszen három évtizedig
nem lehet valamit véletlenül csinálni,
kell az adott témához valami olyan
plusz, ami belülről jön és ez nála csak
erősödött az évek alatt.” - fogalmazott
Székesfehérvár polgármestere, aki
kiemelte, szimpatikus a szerzőnek az
az attitűdje is, hogy nem azt kereste,
hogy ez a hely „mi nem volt”, hanem
azt, hogy „mi volt” ez a hely, mi volt
a jelentősége, mit üzen a mának és a
döntéshozóknak, arról, hogy hogyan
folytatódjon a Nemzeti Emlékhely
fejlesztése.
Buzás Gergely régész-művészettörténész a chartres-i gótikus katedrális
látványához hasonlította a Boldogságos Szűznek szentelt székesfehérvári

Fotó: Molnár Artúr

A székesfehérvári királyi bazilika építéstörténetéről, az Ecclesia Beatae Mariae Virginis Albaeregalis sorozat keretében megjelent új kötetet
mutatták be szerdán a Városháza Dísztermében.
Szabó Zoltán építészettörténész műve több téves
nézetet módosít, és új, kissé megdöbbentő megvilágításba helyezi a bazilika történetét.

Szabó Zoltán, Kralovánszky Alán egykori kollégájaként és szellemi örököseként a középkori építészetnek és Szent István Bazilikájának avatott szakértője

bazilika ötszáz évvel ezelőtti hatását,
ahogy a monumentális, lenyűgöző
épület kiemelkedhetett az akkori
épített környezetből. Hangsúlyozta,
hogy a székesfehérvári bazilika egész
Közép-Európát uralta, és a középkori
magyar állam szimbóluma volt.
Buzás Gergely előadásában a kötet
legfontosabb megállapításait is összegezte. Ezek közé tartozik, hogy előkerültek a bazilika alatt és körül olyan
periódusok, amelyek korábbiak a

bazilika épületénél, nagy valószínűséggel a római korra keltezhetőek.
A szerző szerint Szent István 1018
után nem újonnan építette, hanem
átépítette és háromhajóssá bővítette
ki a templomot. A főhajó helyén állt
egyhajós, abszisos lezárású tér, amely
valószínűleg késő császárkori aula lehetett. A könyv fontos megállapítása
az is, hogy a bazilika nyugati építménye nem egykorú az egyhajós térrel,
az aulával, szintje és építéstechni-

kája attól eltér, továbbá bizonyosan
korábbi a háromhajós bazilikánál.
A nyugati építmény bontása után, a
templom nyugati homlokzatának középrészére egy, a homlokzat síkjából
erősen kiugró épületrész, valószínűleg egy nyugati szentély létesült. Érdekes a könyv azon megállapítása is,
hogy a déli mellékhajóban 1848-ban
feltárt királyi és királynéi sír korábbi
a bazilika 12. század közepére keltezhető átépítésénél.
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A szellemi honvédelem is elismert tevékenység
A HETILAP

Vakler Lajos

Gratulálok a fehérvári irodalomkedvelők
nevében az elismeréshez és ahhoz is,
hogy a Magyar Művészeti Akadémia a
nem köztestületi tagok sorába fogadott.
Jósika Miklós írta: Aki bízik magához, az
szemébe tekint mindennek, ami az életben kínálkozik, aztán választ kénye-kedve szerint. S ez a szabadság! Azt hiszem,
bármilyen nagyívű egy pedagógus,
irodalomtörténész pályája, minden egyes
elismerés pozitív megerősítést jelent.
Ez így van. Azt szokták mondani, és
én is azt vallom, hogy nyilván nem
a díjakért dolgozik az ember, de
nagyon jólesik, ha elismerést kap. A
három évvel ezelőtti József Attila-díj
után egy újabb országos elismerésben részesültem, ez kétségtelenül
nagyon jóleső érzés számomra.
Jósika Miklósról, a 19. század író-,
újságírójáról, a magyar romantikus
regény megteremtőjéről keveset tudunk.
A honvédelmi miniszter által létrehozott
kitüntetés nem is az írónak állít emléket,
sokkal inkább annak a hazafinak, aki a

Fotó: Simon Erika archív

Magyarország honvédelmi minisztere kiemelkedő
irodalmi tevékenysége, a honvédelmi nevelést
támogató szolgálata, nemzeti sorstragédiáink irodalmi eszközökkel történő művészi megjelenítése
elismeréséül, a Honvédelem napja alkalmából,
Jósika Miklós-díjat adományozott Bakonyi
Istvánnak.

Bakonyi István három évvel ezelőtt József Attila-díjat is kapott

48-as szabadságharc Honvédelmi Bizottmányának tagjaként sokat tett a hazáért.
Kíváncsi lennék, milyen gondolatokkal
fogadtad az értesítést.
Nagyon meglepődtem, nem gondoltam volna, hogy a honvédelmi
miniszter kezéből vehetek át kitüntetést. A hadsereggel ugyanis a katonai
szolgálaton túl sosem volt kapcsolatom. A honvédelem egy gyönyörű

szó, és a magyar nyelvben, mint
minden teremtő szónak, óriási jelentősége van. Ez számomra egy tágabb
értelmet is megmutat. Az ünnepség utáni fogadáson Jákob János, a
Magyar Honvédség református tábori
püspökével váltottam néhány szót, és
azt mondta ugyanerre a mondatomra, hogy a honvédelem lehet szellemi
honvédelem is, és a szellem embe-

rének ezt kell igazából művelnie.
Úgy gondolom, hogy azok az írók és
költők, akikkel az elmúlt évtizedekben foglalkoztam, egyrészt ennek
a szellemi honvédelemnek kiváló
letéteményesei, másrészt pedig olyan
írók is vannak közöttük, akik konkrétan foglalkoztak a történelemmel,
a katonasággal, a honvédelemmel,
mint Sobor Antal és Bella István.

A Vörösmarty Rádió műsora május 26-től júnuis 1-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 5. 26. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
08:40 Céljaink megtalálása –
ugorj előre az időben!
Vendég: Garai Orsolya
09:10 Mi az a természetes
mozgásminta tréning?
Vendég: Sándor Tünde
10:10 Egészséges és gyors
megoldások a konyhában.
Vendég: Antal Vali
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Filmkocka. Vendég:
Kalmár Ádám
18.10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
19:10 A lélek iskolája – Tornyai
Gábor előadássorozata
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 5. 27. Vasárnap
00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak.
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Nagymama receptje
11:40 A mesemondó szolga
(magyar népmese).
Elmondja: Németh Ákos
12:10 Tisztújítás a NoéHegyi Szent István
Borlovagrendnél
13.10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 5. 28. Hétfő

2018. 5. 29. Kedd

2018. 5. 30. szerda

2018. 5. 31. CsütörtöK

2018. 6. 1. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
18:10 A bor szerintünk.
Vendég: Fáncsi Viktória
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08.10 Sport
09.10 Gábor Atya
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
18.10 Diákkedd
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
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:
Schéda Zoltán
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Agenda – Kormányhivatali
műsoróra
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva
20:10 Nyitány – klasszikus
zenei magazin - Mits
Márton műsora.
21:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Bóna Éva

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:
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08:40 Kresz percek. Vendég:
Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Bóna Éva
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Szőllősi Attila
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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:
Schéda Zoltán
08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Műsorvezető:
Cseke András
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
18.10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna

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

Közéleti hetilap
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Réber újrainstallálva

A Török Ignác utcai játszótéren rendezték meg a Csalai Majálist május 19-én, szombaton.
Örökzöld dallamokkal, sztárfellépőkkel és színes programokkal várták az érdeklődőket.
A Pitypang zenekar a legkisebbeket szórakoztatta gyermekdalaival, de igazi örökzöld slágerek
is felcsendültek Sipos F. Tamás vagy Bokányi Zsolt előadásában. A gyerekek körében a vattacukros bódé és Andi bohóc voltak a legnépszerűbbek, de a majálison Wolf Kati is fellépett. A
rendezvény utcabállal zárult.
Sz. P.

„Felelősek vagyunk a világ formálásáért”

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Bohóckodás és örökzöld slágerek a Csalai Majálison
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Május 18-án, pénteken az újrainstallált Réber László emlékkiállítás megnyitójára került sor a
Hetedhét Játékmúzeumban, ahol a csodálatos rajzokat izgalmas terekben, igényes megoldásokkal mutatták be a látogatóknak. A kiállítás szakmai megnyitóján Tettamanti Béla grafikusművész idézte fel Réber László alakját, aki a magyar grafika aranykorának meghatározó
alkotójaként tevékenykedett.
G. P.

Fesztivál a fesztiválban

A Székesfehérvári Egyházmegye tizenkét esztendős hagyománya már, hogy Pünkösdhétfőn
családi napra hívja valamennyi, a területén élő közösséget. A találkozónak harmadszor otthont
adó Bregyó-közi Ifjúsági- és Szabadidő Központban ezúttal is püspöki szentmisével kezdődött
a nagyszabású esemény, majd lelki és játékos programokkal, vásárral is igyekezett a családok
minden tagját megszólítani. Összesen több mint ezren érkeztek, hogy Pünkösd örömét közösségben éljék át.

Fotók: Kiss László

„Nem tartozunk azzal a világnak, hogy
igazodjunk hozzá. Felelősek vagyunk
viszont a világ formálásáért. A gyerekeknek nemcsak testi egészségéért felelünk,
hanem a lelki egészségükért is, szellemi
környezetükért is. Azokért a nemzeti
értékekért, melyeket nekünk is átadtak a
szüleink. Ezeket nekünk is át kell adnunk
az utánunk jövőknek, hogy majd ők is
átadhassák azt gyermekeiknek, unokáiknak. Rajtunk múlik, milyen lesz a világ”
- hangsúlyozta szentbeszédében Spányi
Antal megyéspüspök.
L-T. K.

Fotó: Kiss László

A kicsiknek játszóházat, kézműves foglalkozásokat rendeztek óvó nénik vezetésével, a nagyobbakat körhinta, lovaglás, légvár és népi fajátékok is várták. Az egyházmegye iskoláinak
gyermekműsorai mellett a Családpasztorációs és az Ifjúsági Iroda előadásai, valamint az
Egyházmegyei Hittanverseny döntője várta a látogatókat.

Fényfestés, zenei performanszok és tűzzsonglőrök – május 19-én rengetegen voltak kíváncsiak
a Jam-Bory-Vár kisfesztiválra, ami évek óta a Kortárs Művészeti Fesztivál része. Az idei program egyik érdekességeként egyfajta hidat képeztek a kultúrák között. Kiderült többek között,
hogy lesz a csángó népzenéből világzene, a világzenéből pedig elektronikus psy trance. K.T.

FEHÉRVÁR
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Futóverseny és summer jam

A HETILAP

Gyereksarok
Mesekuckó-meseföldrajz
Május 25. 18 óra, Vörösmarty Mihály
Könyvtár Széna téri Tagkönyvtár
Csóka Judit meseterapeuta német
meséket mond.
Gyermeknapi zenés kastélykaland
Május 26. 10 óra, Kápolnásnyék,
Halász-kastély
Bartek Zsolt klarinétművész és a
CrosSstrings gyermeknap alkalmából
az ifjúságot hívja zenés KastélyKalandra. A Levendula Játszóház a
kalandozáshoz varázslatos díszleteket
és játéklehetőséget kínál.

Látogatható kiállítások
Deák Péter kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Fényképész tárlat. Megtekinthető
május 27-ig.
Fedezzük fel újra Arany Jánost!
Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterem
Arany János tiszteletére összeállított
vándorkiállítás. Megtekinthető: május
31-ig.

programok május 25-től június 3-ig

Szabó Petra
Május 26.
I. Feketehegy-Szárazrét Kupa
9 óra, Bébic utcai műfüves sportpálya
A csapatokba tizenkét játékos nevezhető. A nevezett létszámban maximum két fő lehet az igazolt
játékosok száma, és minden csapatban legalább
hat főnek feketehegy-szárazréti lakosnak kell lennie. Az alsó korhatár tizenhat év. Mindenki a saját
felelősségére léphet pályára. Nevezés: május 23.,
szerda 19 óráig személyesen a Feketehegy-szárazréti Közösségi Házban vagy a 30 678 3789-es
vagy a 30 451 9585-ös telefonszámon. Nevezéskor
le kell adni a teljes csapatnévsort. Technikai
értekezlet május 24-én, csütörtök 19 órakor a
Feketehegy-szárazréti Közösségi Házban.

Feketehegy-szárazréti majális
14 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központ
A programok 14 órakor kezdődnek. Fellépnek
a helyi óvoda és iskola gyerekei, az Alba RG,

Május 27.
Német nyelvű szentmise
15 óra, Nagyboldogasszony Ciszterci templom
Celebrál: Újfalussy Ottó atya.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

MOST
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága
tematikus kollektív fotótárlata. Megtekinthető: június 8-ig.
Csobaji Zsolt festőművész kiállítás
Öreghegyi Közösségi Ház
Az alkotásokon kalotaszegi tájak és
templomok elevenednek meg. Megtekinthető: június 15-ig.

„Hóbortos ultramodernek” a Műkertben
Városi Képtár - Deák Gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19 a
Deák Gyűjteményben. Megtekinthető:
november 4-ig.

Ezer lámpás éjszakája
17 óra, Alba Plaza előtti tér
Családi- és gyermekprogramokkal, valamint a
hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplőinek fellépéseivel várják az érdeklődőket. A
civilsátrakban a gyermekeltűnésekkel kapcsolatos felvilágosító programokra és látványos
rendőrségi bemutatókra kerül sor. Az est fénypontjaként húszezer világító lufit engednek a
magasba, hogy megmutassák az eltűnteknek
a hazavezető utat. Fellépők: Szabyest, Cserpes
Laura, Csondor Kata, New Level Empire.
Május 28.
A Zenei Nevelésért Alapítvány Hangversenye
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
A rendezvényen átadják a 10. Zenei Nevelésért
díjat is.
Hazai madarainkról
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Ivanits István Viktor biológus előadása.
The 3Dom Factor koncert
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Jazz az USA-ból.

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

Molnár Renáta fotókiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtár
A székesfehérvári fotográfus tárlata
június 2-ig tekinthető meg.

III. Béla király (1172-1196) – „Teste
Fehérvárott nyugszik”
Szent István Király Múzeum, Rendház
Megtekinthető június 30-ig, hétfőtől
vasárnapig 10-től 18 óráig.

Plüssállat-sétáltatás
14 óra, gyülekező a Vörösmarty Színház előtt
Azokat a gyerkőcöket várják, akik szívesen kivinnék kedvenc plüssállatukat a napsütésbe.
A rendezvényen szívesen fogadnak bármilyen
felajánlást, játékokat, könyveket, ruhát. A
Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti
Központ közreműködik az adományok
szétosztásában, hogy biztosan jó helyre
kerüljenek.
Happy Vesak
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Megemlékezés a Buddha születése, megvilágosodása és parinirvánába térésére, különféle
kiegészítő programokkal.

Nagy Károlyné hobbi agyagozó szobrai
és dísztárgyai
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai
utcai Tagkönyvtár
A kiállítás május 31-ig látogatható.

Mátyás László kiállítása
A Szabadművelődés Háza
A szárazréti hobbifestő kiállítása június
17-ig látogatható.

Grasics Anita és Bokányi Zsolt, a Magyar
Királyi Kardforgatók Rendje, Horváth Elemér
és Horváth Péter, a Band of Streets, Szili és
a Jazztelen, majd 20 órától Republic-koncert
várja az érdeklődőket. A belépés díjtalan.

A fenomén – filmvetítés
10 óra, Művészetek Háza
Bruno Göring életét bemutató dokumentumfilm.

Ragadozó madarak
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtár
Lendvai Balázs fotókiállítása. A tárlat
május 31-ig látogatható.

VárosKép – Székesfehérvár a 20.
században
Szent István Király Múzeum Országzászló téri kiállítóhelye
Fotók, képeslapok, térképek, tervek, a
főszereplőkhöz és az ünnepekhez kapcsolódó relikviák jellemzik a különböző
korszakokat. Megtekinthető június 17ig, szerdától vasárnapig 10-től 18 óráig.

2018.05.24.

Helyszín:

Székesfehérvár Vásártér
Május 24 és 25-én 18 óra
Május 26-án 15 óra és 18 óra
Május 27-én 11 óra és 15 óra
www.hungarianagycirkusz.hu

GÁBOR ESZMERALDA

műgyűjtőnő - múzeumok számára
is - készpénzért vásárol festményeket,
bútorokat, ezüsttárgyakat, evőeszközöket,
aranyakat, szobrokat, porcelánokat,
teljes hagyatékot.

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693
+36(30)398-5720

“Molycsapdák het
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db
Keleti gyümölcsmo
Almamoly: 18 db”

Molycsapdák fogási adatai 2018.05.22-én:
Szilvamoly: 160 db Rajzás! Védekezés szükséges!
Keleti gyümölcsmoly: 60 db
Almamoly: 7 db

Május 29.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Balogh Béla: Teremtő nyelv és teremtés című
előadása.
Furcsaságok
19 óra, Művészetek Háza
A Székesfehérvári Balett Színház előadása.
Szatíra, börleszk, dinamika és humor jellemzi
az előadást.
Május 31.
Zeneovisok év végi mesebemutatója
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
A zeneovisok a tanév során tanult dalokkal,
mondókákkal gazdagított kis történetet mutatnak be az érdeklődőknek.
A család: ÉRTÉK, a gyermek: KINCS
18 óra, Hiemer-ház
Kozma-Vízkeleti Dániel előadása. Címe: Magas
faktorszám, mentálhigiénés védőfaktorok
családban és más közösségekben.
Mozart in the castle
20.30, Bory-vár
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar megújult
Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozata. Esőnap: június 3.

FEHÉRVÁR
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Június 1.
Európai Dísznövény és Kertművészeti Napok
14 óra, Fehérvárcsurgó, Károlyi Kastély
A rendezvény lehetőséget biztosít csemetekertészek, növénynemesítők, dísznövénytermesztők és -terjesztők, szökőkutak és kerti
kiegészítők gyártói, vállalkozások, tájrendezők, tájépítész hallgatók és szakemberek
találkozójára, emellett sor kerül botanikai
sétákra és gyermekprogramokra is. A program
szombaton és vasárnap 09 órától is várja az
édeklődőket.
Látható hangok
17 óra, Szent István Művelődési és Hitoktatási
Ház
Dr. Antal-Lundström Ilona előadása a látható
hangok zenei-esztétikai oktatási programról.
Kerek világ
18 óra, Soproni Kiss Sándor festőművész
kiállítása
Az eseményt Bakonyi István irodalomtörténész
nyitja meg, közreműködik Cseke Szabolcs
hangdrum-művész. A tárlat június 30-ig
látogatható.
Bernáth Gábor fotókiállítása
19 óra, Ady Bár és Galéria
Bernáth Gábor fél éve kezdett rendszeresen
amatőr fotózni és azokat szerkeszteni.

XV. TŰZZEL-VASSAL FESZTIVÁL

Június 2.
Gyakorlati Akupressszúra tanfolyam
09 óra, Köfém Művelődési Központ
Egy napos tanfolyam az egészségért. Jelentkezés: Földi Viktória 06 20 5727 244 vagy
kapcsolat@foldiviktoria.hu.
Csaba napi hagyományőrző rendezvény
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Íjászbemutató, népi hangszer bemutató, lovagoltatás, vetélkedők, játékok és ügyességi próbák, madár- és méhészbemutató, hagyományos
ételek és termelői áruk várják az érdeklődőket.
I. Feketehegyi Summer Jam
19 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi
Központ
Színpadra lép Tkyd, a Hősök és Sub Bass
Monster.
Garami Richárd Emlékest
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Kiállítás, emlékezés, performansz és koncert.
Június 3.
7. TESZ futóverseny
17 óra, Rákóczi út
Az Alba Regia Atlétikai Klub Székesfehérvár
Önkormányzatával és a Depónia Nonprofit
Kft-vel közösen hetedik alkalommal szervezi
meg a TESZ futást a környezetvédelem világnapja alkalmából. Részletes információk és
nevezés: www.arakatletika.hu/tesz

2018. június 23.
szombat
10-18 óráig
óráig
10-18

a Fehérvári Kézművesek egyesülete szervezésében • www.fehervarikezmuvesek.hu

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

SZÉKESFEHÉRVÁR • BELVÁROS

2018. MÁJUS 26-27.
SZÍNPADI PROGRAMOK
MÁJUS 26., SZOMBAT
10.00 Megnyitó – a gyerekeket Cser-Palkovics András polgármester és
a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar köszönti. Könyvátadás az
óvodák képviselőinek
11.00 Pulcinella és a varázskút – a Vaskakas Bábszínház előadása
13.00 Bolba Éva és a JAZZterlánc zenekar koncertje
15.00 Vitéz László a világ végén – Fekete Dávid bábelőadása
17.00 Horgászni tilos! – a Tintaló Társulás előadása
MÁJUS 27., VASÁRNAP
10.00 Altatok – Palya Bea családi koncertje
11.00 Ördögszántotta hegy – a Bóbita Bábszínház gólyalábas előadása
12.00 Kerkay Rita, Váradi Eszter Sára és Keller János, a Vörösmarty
Színház művészeinek műsora
13.00 A háromágú tölgyfa tündére – Fabók Mancsi Bábszínháza előadása
15.00 Dobronka Cirkusz, Világszám! – a Mesebolt Bábszínház előadása
17.00 Klárisok – családi koncert

MINDKÉT NAPON

Hétpróba és utcai játékok a Városház téren és a Fő utcán.

www.fehervariprogram.hu | facebook.com/fehervariprogram

A Barátság mozi műsora
Senki sem tökéletes
Május 25. 18 óra, május 29. 20 óra
Feliratos francia vígjáték.
Genezis
Május 25. 20 óra
Magyar dráma.
Jönnek a kacsák
Május 26. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai-kínai animációs
film.
A hely
Május 26. 18 óra, június 1. 20 óra
Feliratos olasz vígjáték.
Téli fivérek
Május 26. 20 óra
Feliratos dán dráma.
Veszett vidék
Május 28. 18 óra
Feliratos ausztrál thriller.
Kutyák szigete
Május 28. 20 óra
Feliratos amerikai animációs film.
Igaz történet alapján
Május 29. 18 óra
Magyarul beszélő francia-lengyel-belga
thriller.

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S
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Az igazi csoda
Május 31. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai családi film.
Szaffi
Június 2. 16 óra
Magyar rajzfilm.

A HETILAP

Kurucz Tünde
Kerek füzérhinta és liliomos hölgy - a pünkösdi
hétvégén ismét virágba borult a Belváros.
A nevezetességeket ünnepi díszbe öltöztető
installációk a barokk korszakot idézték meg.

A hagyományokhoz híven a profi
és a tanonc virágkötők alkotásaira
idén is lehetett szavazni. A kompozíciókra a rendezvény programfüzetében található szavazólapon
voksolhattak a fehérváriak, majd a
szavazatokat a Szent István Király
Múzeum Rendház épületében, illetve a Városháza bejáratánál elhelyezett urnákba dobhatták be hétfőn
délután három óráig.
A voksok alapján a profik között a
Püspöki Palotát feldíszítő Budai 66.
Virág-Ajándék üzlet diadalmaskodott.

Kultúra

A barokk virágai
Második helyen a Virág-Vár Virágüzlet végzett, alkotásuk a Tip-Top
üzlet előtt volt látható. A harmadik
dobogós helyet az Oázis Virágbolt
nyerte idén - a Mátyás király-emlékműnél készült díszítésért.
A meghívásos versenyre benevezett
iskolák diákcsapatai szombaton a Fő
utcán alakíthatták ki a maguk tervezte összeállítást a látogatók szeme
előtt. Az elkészült művekre online
szavazhattak az érdeklődők. Idén két
iskola – a Tóparti Gimnázium és a
móri Radnóti Miklós Általános Iskola
– három csapata vett részt a versenyen. A győztes a Tóparti Gimnázium
és Művészeti Szakgimnázium „babás”
kompozíciója lett. Tagjai: Csapi Dorka, Egyed Evelin, Fisli Blanka, Moharos Bence, Schekk Eliza, felkészítőjük: Schrenk Rita Anna. Jutalmuk
egy-egy Aquaworld-belépő.

2018.05.24.

Fotó: Simon Erika

FEHÉRVÁR
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Egy különleges automobilt is megcsodálhatott a közönség

Kesztyű és kalap virágba foglalva

A virágfüzérhintán a város színei is visszaköszöntek

A megnyitóról nem hiányozhatott a néptánc sem

A liliomos hölgy

Három, még ismeretlen ember rongálta meg a Belváros gyönyörű virágkötészeti
alkotásait. A kamerák rögzítették az esetet és tanúk is vannak. Az eset kapcsán
Cser-Palkovics András polgármester a Facebookon arra kérte a fehérváriakat, hogy az
alkotásokról készült fotókkal tiltakozzanak a vandalizmus ellen.

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Kultúra

A kortárs irodalom ünnepe
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Vakler Lajos

Bobory Zoltán költészetében kézenfogva járnak az Isten, haza, család fogalmai

Fotó: Kiss László

„Nagy öröm mindig az embernek,
amikor azt, amit gondol az életről, a
világról, azt közreadhatja azzal a céllal,
hogy olvassák, ismerjenek meg engem,
és ismerjék meg magukat is a verseink,
a versek által, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy nem csak az olvasó olvassa
a verset, hanem a vers is olvassa az
olvasót.”
A kiváló hírlapíróból nagyszerű novellistává avanzsált Borbély László
sokadik székesfehérvári látogatása
sem tartogatott meglepetést. A kortárs novellafüzérek mestere ezúttal
két kötettel köszönt be a Kossuth
utcába. Vége a komédiának hirdeti
első elbeszélés füzérében az író.
Fajsúlyos mondandókat görgetve,
egyfajta Krúdy varázslattal tárja elénk mondanivalóját. Míg a
Feszület a ring felett című novellás

Kép: Megyeri Zoltán

A Kortárs Művészeti Fesztivál programjaihoz
kapcsolódva mutatták be a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai dísztermében Bobory Zoltán
Ima című verskönyvét. A költő istenes verseit
P. Maklári Éva egy beszélgetés keretében
tolmácsolta a lírakedvelő vendégeknek. Bobory
Zoltán költészete, érzelmi és gondolati szélsőségektől mentes lírája, a keresztény, hittel élő
közösségi mintát, a család mindenekfelettiségét hirdető, mélységesen emberi történeteket
tár elénk.

Lukácsy József, a kötetbemutató
moderátora irodalomértő barátként
fogalmazta meg gondolatait László
Zsolt lírájáról.
„Meggyőződésem, hogy az egységes
Kárpát-medencei kortárs magyar irodalom egyik legkiválóbb alakja. Költészete
mind a két alapvető elemet tartalmazza,
amelyről a költészet kapcsán beszélhetünk. Egyrészt a metafizikai összefüggéseket, tehát a valódi, a valóságoson
túli transzcendens firtatását, másrészt
a magyar lírára mindig is jellemző
elkötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy történelmünk, hagyományaink, kulturális
hagyatékunk alapján a társadalmi, történelmi valóságot kutatja és értelmezi.”
A tetten érhető kiadói szándék
Székesfehérvárra is elkísérte Balázs
F. Attilát, az AB-Art kiadó vezetőjét,
aki népszerű sorozata, a legszebb

versek sorába Saitos Lajos költeményeit választotta. Azt a Saitos
Lajost, aki a Vörösmarty Társaság
tagjaként az egyik legtermékenyebb
szerző, a míves líra mestere. A
kötetnek különleges ívet ad, hogy
Saitos Lajos mindig újat és jót akaró, koronként változó, de kiérlelt
stílusa jelenik meg a válogatott
versekben, s az eltelt idő tükrében
megállapíthatjuk, az 1971-ben induló versfolyam ma is friss és hiteles.
„Amikor kézbe vette a legszebb verseim kötetét, jó érzés fogott el. Nem csak
én válogattam, hanem Bakonyi István
tanár úr is, aki az utószót is írta hozzá,
és hadd áruljam el a titkot: Attila, a
kiadóm is kicsit belenyúlt az anyagba.
Volt, amit félretett, örültem neki, és
még kért újabb verseket, hogy kerek
legyen és egész.”

kötetben nekünk, rólunk mesél.
Dóka Andrea varázslatos tolmácsolásában megérthettük, hogy
a nagyon is emberi köznapjaink
terelő útjait együtt kell vigyáznunk.
„Ezeknek a történeteknek a megírásában nagy segítségemre volt a fehérvári
irodalmi közösség két tagja: Bobory
Zoltán költő, illetve Arató Antal. Ők
Gyurkovics Tiborhoz, Hernádi Gyulához hasonlóan biztattak arra, hogy
merjek a hírlapírás küszöbén átlépni és
embereket ábrázolni, emberi történeteket mesélni.”
Három esztendő után új kötettel
jelentkezett László Zsolt is. Román
Károly írta róla, hogy legjellemzőbb
tulajdonsága az örökös hiányérzet.
A Hajnal a fényben címet viselő

kötetben is tetten érhető az igazságkeresés, melynek megannyi csodája
várja az olvasót a pokoljáró költő
útkereső verseiben.
„Úgy hiszem, hogy egy könyv
megjelenése, aminek papírszaga van,
aminek nyomtatott íze és illata van, az
továbbra is egyfajta nevelő szerepet
tölt be. Ez pedig igazán hiányzik ebből
a társadalomból manapság. Az internet
világa tele van információkkal, de
ezek az információk nem válogatottak.
Költőnek vallom most már magam, a
költészet és a költő pedig a mindenkori
társadalomnak a lelkiismerete. Lelkiismeret nélkül a társadalom nem létezik,
így találkozik a könyv, a költészet meg
a társadalom. A mai nap arról szól,
hogy találkozzunk.”

Kép: Megyeri Zoltán

László Zsolt lírája egyszerre földi és földöntúli

A Borbély László novellák hiteles előadója Dóka Andrea a szerzővel
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Kert, krimik és kendőzetlen vélemény
A HETILAP

Egy éve dolgozunk együtt az fmc.hu szerkesztőségében, és őszintén szólva örülök, hogy a Papp
Brigittából nem közgazdász lett, ahogy eredetileg
elképzelte. Szókimondó és frappáns stílusa hiányozna az írásaink közül, lendületes és bohókás
személyisége pedig a mindennapjainkból.

Brigi, Janka, Gergő és Zsigmond

Olvasóként milyen műfajok vonzanak?
Mindenevő vagyok, az utolsó
összetevőt is elolvasom a vécépapír
csomagolásán. De a viccet félretéve: olvasmányként is egyértelműen
a krimik a kedvenceim, Agatha
Christie pedig a non plus ultra.
(Jó)néhány éve a férjem anyukájának köszönhetően elmerültem a

Az otthoni dolgozósarok

Nem csak cikkeket írsz, hanem
novellák, regények is kikerültek már a
„tollad alól”. Ezek milyen témájúak és
hol lehet elolvasni őket?
Regényben egyértelműen a krimi
az én műfajom, bár még csak az út
elején járok, és csak remélem, hogy
a mostani kéziratommal már arra a
szintre juthatok, ahova szeretnék.
Volt néhány novellapróbálkozásom,
itt belekóstoltam a fantasy-be is.
Bár nem reklámozom, hiszen még
kalapálgatom az oldalt, de minden
eshetőségre készen csináltam egy
pappbrigitta.hu-t, ahova a kedvenc
írásaimat töltögetem fel. Hátha
egyszer szükség lesz rá…

Fotó: Horváth Renáta

Milyen szakmai utat jártál be a médiacentrum előtt, honnan kerültél ide?
Huszonegy évesen, amikor elérkezett az első nagy választás pillanata, hirtelen két út állt előttem: vagy
megindulok az eredeti szakmám,
vagyis a közgazdaság irányába, és
jelentkezem az APEH veszprémi
kirendeltségének állásajánlatára
vagy bepróbálkozom a Várpalotai
Televízióba (Várpalotán születtem),
ahol éppen szerkesztő-riportert kerestek. Mivel addigra már ismertem
magam annyira, hogy a kötöttségeket, a nagyon szabályozott dolgokat nehezen viselem, így gyorsan
eldőlt a kérdés, és belecsaptam a
média világába. Később dolgoztam
rádióban, magazinnál és napilapnál is, majd 2008-ban hirtelen egy
teljesen más világba csöppentem:
a Videoton FC-hez. Bár kezdetben
nem a kommunikáció területén
dolgoztam, első gyermekünk,
Zsigmond születése után már abba
a szekcióba tértem vissza. Végül –
kis megszakításokkal – kilenc és
fél évet dolgoztam ott. Hogy milyen
volt? Ha ma a Vidiről beszélek, még
mindig azt mondom: nálunk. Nem
szakadtam el mindenkitől és persze
remélem, hogy idén a bajnokavatóra is mehetek, de be kellett
látnom, hogy mint újságírót, engem
bezárt, hiszen a szertornás múltammal nem voltam túl erős szakmailag a fociban. Így tavaly júniusban
átigazoltam az fmc.hu-hoz.
Kacérkodtál más pályával is? Vagy
egyértelmű volt a választás?
Kacérkodtam, sőt, egyszer bele is
kóstoltam. A főiskola vége felé már
nézegettem az álláshirdetéseket és
rettenetesen tetszettek a területi
képviselői pozíciók. Sok évvel
később aztán, amikor egyszer besokalltam a médiától, jelentkeztem az
egyik sörös céghez képviselőnek.
Az ő és az én szerencsétlenségem-

re fel is vettek, kicsit több mint
fél évig bírtam, közben volt egy
vakbélgyulladásom is. Egyébként
nagyon pozitívan és támogatóan
álltak hozzám, de hamar egyértelművé vált a kép: ez nagyon nem az
én utam. Persze valahol jó is volt
ez a félév, mert így bizonyosságot
kaptam arról, hogy „hol a helyem”.

Fotó: Bácskai Gergely

Kovács V. Orsolya

szépirodalomban is, és rákaptam.
Rajongok Szabó Magdáért, de szeretem Grecsó Krisztiánt, és nagyon
imádtam Száraz-Miklós György Lovak a ködben regényét. Jane Austen
is a kedvencek kategóriában van, a
Büszkeség és Balítéletet megszámlálhatatlanul sokszor olvastam.
Két kisgyermek édesanyja vagy.
Tapasztalatom szerint az anyaság hatékonyabbá, tudatosabbá teszi az embert
a munkavégzést illetően. Te hogy
érzed? Sokat változtatott a gyermekeid
érkezése azon, ahogyan a munkádról
gondolkodsz, vagy akár a módszereiden, a témaválasztásaidon?
Rengeteget köszönhetek a gyermekeimnek, a jobbik énem egyértelműen az ő érdemük. Azt, hogy ös�szeszedettség, nem merem kiejteni
a számon. Néhány évvel ezelőtt
anyukám azon viccelődött, amikor
megismerkedtem a férjemmel,
hogy olyan szétszórtak vagyunk,
hogy tuti néhányszor otthagyjuk a
gyereket majd az oviban. Szerencsére ilyen még nem történt, de
próbáltunk már bejutni nevelés
nélküli munkanapon a zárt kapun.
Szóval az időpontok és a dátumok
örökre a gyengéim maradnak.
Ami a munkahatékonyságot illeti,
tény, hogy logisztikában sokat
kellett erősödnünk, hogy mindent megoldjunk, hiszen Gergő
(Bácskai Gergely, a szekesfehervar.
hu felelős szerkesztője) napjai
is hektikusak, és azért én igyekszem megteremteni a hátországot,
hiszen ő kapja a nagyobb terhelést.
Szerencsére, már nagyok a bébik

(5 és 9 évesek), így megértik, ha
adódik olyan délután, amikor
nekem félórára-órára le kell ülnöm
a gép elé. Ahogy a mindennapjaink alapvetően egymásról szólnak,
úgy persze a munkában is kicsit
mindig anya vagyok, így azok a
témák, amelyek mellett 15 évvel
ezelőtt biztosan elmentem volna,
most már gondolatokat ébresztenek bennem.
Lendületes és nyílt személyiségnek
ismertelek meg az elmúlt egy év során,
akinek - ahogy mondani szokás - ami a
szívén, az a száján. Gondolom, ennek
tapasztaltad előnyét és hátrányát is
már a munkád során. Te magad szerencsés tulajdonságnak érzed ezt?
Hú, párszor már jól megszívattam
magam azzal, hogy kendőzetlenül
mondok véleményt. Valószínűleg
már nem fogok változni, de nekem
szükségem van az egészséges
énképem megtartásához arra, hogy
ne alakoskodjak. Aztán persze
legalább ugyanannyiszor nincs
igazam, mint ahányszor van, és
biztos beszélek hülyeségeket is, de
ez ezzel jár.
Az, hogy a férjed is újságíró, hogyan
hat a mindennapjaitokra?
Néha nem egyszerű a matek,
de szerintem jól belejöttünk,
és olajozottan tudjuk működtetni a családot. Mivel az fmc.
hu alapvetően magazinos oldal,
így kiszámíthatóbb is, mint egy
javarészt hírekkel foglalkozó.
Szerintem sok múlik azon, hogy
mennyire támogatjuk a másikat,
mert lehet ezt művelni morogva,
hogy közben megeszed a társad
lelkét, meg békében. Próbáltuk
mindkettőt, és az utóbbi mellett
tettük le a voksunkat. A támogatás persze visszafele is működik,
hiszen például decemberben,
amikor a regényem véghajrájában
voltam, Gergő többször összeszedte a brigádot és elvitte valamilyen
programra, hogy öt percig is
tudjak anélkül egyhuzamban írni,
hogy felharsanna: anyaaa!
Aktív, mozgalmas életet élő, sportos
családnak ismertelek meg benneteket:
bicikliztek, sátoroztok, mindig mozgásban vagytok. Hogyan telnek a munkán
kívül a mindennapjaitok?
Tényleg zizegősek vagyunk, de
legalább ennyire otthonülősek
is. Bár ezt nálunk nem úgy kell
elképzelni, hogy leülünk a tévé
elé egész napra (mondjuk Janka, a
kisebbik gyermekünk értékelné),
hanem kertészkedünk, bútort
felújítunk, társasozunk. Én a szent
kiskert felett uralkodom, imádom
a virágokat, de van veteményesem
és szőlőlugas is, amit én metszek.
Gergőé a szent fű, ahova vigyázó
szemeit veti. Ha éppen néhány milliméterrel magasabbra nyurgulnak
a szálak, mint az optimális, akkor
finoman, de rendszerint megjegyzi: ha nem muszáj, ne lépjünk rá,
amíg le nem nyírja. Persze ilyenkor kiakadok, hogy nehogy már
mi legyünk a gyepért, de azonnal
visszavág, hogy akkor én meg ne
„jajistenkedjek”, ha gyerekek a paradicsomaim közé rúgják a labdát.
Szóval, így vagyunk mi otthon.
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Velence – a Meszleny család
Séllei Erzsébet

1694-ben a tó körül birtokokkal rendelkező tolnai
Festetics Pálék szépséges leányát, Festetics Máriát
meszleni Meszleny János nemes ifjú választotta
hitvesül. Meszleny János vagyonát marhakereskedelemmel kereste. Erdélyből szervezett marhahajtást Bécsbe. Ebből a jövedelemből, valamint
házastársa hozományából vásárolta ki a velencei
birtokos családok (Nagy Kaszap János, Kutas
István, Ferenczy György, Dezső Katalin) földjeit.
A később királyi tanácsossá lett Meszleny János
tekintélyét növelte az alispáni hivatalban eltöltött
negyed század színvonalas munkája, amiért III.
Károly királytól (Mária Terézia apjától) Velencét
és Gárdony felét örökösei számára megkapta. A
Meszleny család lett a Velencét újratelepítő, egyik
meghatározó família. (A másik család a velencei szőlőhegy szőlővel történő első betelepítője,
Bencze István, akiről a hegyet később Bence-hegynek nevezték el.) Meszleny János élete folyamán
háromszor házasodott, menyasszonyai révén
bravúros ügyességgel növelve gazdaságát Tolna,
Veszprém, Győr megyékben is. Végrendelete
így rögzíti birtokszerzését: „Fehér vármegyében,
Tolna vármegyében a magam véres verejtékével
szereztem jószágaim….” Nem volt talán olyan
véres az a verejték.
Meszleny János birtokszerző nevéhez kötődik
az 1723-ban lezajló két boszorkányper. Jogászi
tehetségét elismerték, fontosabb országos döntőbíróságba delegálták, a lőcsei fehérasszony felett

A Farádi Vörös lányok kastélya teljesen felújított állapotban
van, valódi dísze a településnek

Fotók: Séllei Erzsébet

Fertő volt a tó eredeti neve, a mellette fekvő települést Fertőfenéknek nevezték. Ha fentről láthatnánk, valójában két tó vize
csillog a nádas között, egymásba mosódva. A színük is más. Az
egyik szürke, a másik kékebb. Az utolsó Árpád-házi királyunk, a III.
András kíséretében érkezett velencei betelepülőkről kaphatta szép
nevét. A király édesanyja az egyik legelőkelőbb velencei család
leánya, Tommasina Morosini. A „velencei királlyal” együtt számos
itáliai polgár is települt a fehérvári királyi székhely külső kapuja
köré. Ez a hely volt akkor az egyik legjobb adottságokkal rendelkező terület. Az északi oldalon az erdők a tóig húzódtak le, és ezen
az úton volt megközelíthető Buda. Egy másik elképzelés szerint a
német Wellen (a víz hullámai ) és See ( tó ) szavak összekapcsolódásából ered a név. Mindenesetre 1516-ban, amikor először jelent
meg a dokumentumokban a település neve, Velence alakot öltött.

Kégl lányok kastélya

ítélkező bíróságnak is tagja volt. A boszorkányperek Székesfehérvárt sem hagyták érintetlenül. A
vízbefullasztásra, lefejezésre, tűzhalálra nálunk
is akadt volna közönség. Városunkban azonban
egy bölcs törvényszék ítélkezett akkor, melynek
elnökét úgy hívták, hogy Meszleny János alispán.
Miatta nem égettek Székesfehérváron boszorkányt. Nem kell tehát pirulnunk a szégyentől.
Történt ugyanis az úrnak 1722. esztendejében,
hogy Luttor Kata, özvegy Nagy Jánosné és özvegy
Ravasz Istvánné született Horváth Orsolya cseszneki lakosok – akik illetékesség szempontjából
a mi vármegyénkhez tartoztak – a rédei erdőben
helytelenkedtek. A két asszony ide csalta a lányt,
ott ének- és zeneszóval mulattak valamennyien,
majd az egyik asszony késsel léket vágott a fába,
és onnan egy nagy kancsó bort vett ki. Borozgattak, majd Luttor Katát felvették a boszorkányok
közé, a szokásos jelet odasütvén bal combjára.
Ezt követően az éretlenül leszedett körtét éretté
változtatták. A Luttor Kata nevű lányka még többre vetemedett. Szent György napján Csesznekbe
ment, hogy szolgáljon, ahol egy ifjú legényt, bizonyos Losy nevűt megszeretvén, aki pedig nem őt,
hanem egy másik lányt vett feleségül, boszorkány
hatalmánál fogva társaival úgy megrontott, hogy
„sokáig kínlódni kölletett szegénynek belé.”
A fantáziadús ügyészi indítvány, mely magyar
nyelven íródott, iparkodott bebizonyítani a
boszorkányság vádját, és indítványozta a méltó
büntetési nemet. Dr. Lauschmann Gyula, városunk jeles krónikása találta meg a levéltárban
az alábbi gyöngyszemet: „A personaliter adstans három vádlott ebbéli gonosz és istentelen
cselekedetéért és boszorkányságért iuxta leges
patrias magának ugyan megérdemlett büntetésére, másoknak pedig rettendő példájokra tűzre
ítéltessék és megégettessék, úgy mindazonáltal,
hogy előbb másrendbéli gonosz cselekedetének
és elkövetett boszorkányságainak megvallására,
úgyszintén több hasonló társainak kinyilatkoztatására megcsigáztassék.”
Ez már Meszleny János tanácsának is sok volt.
1723. január 8. napján Könyves Kálmán királyunk
szellemében kinyilatkoztatta, hogy boszorkányok
márpedig nincsenek. Ezután a szemtelen fruskák
bátran cimborálhattak az ördöggel meg a fekete
macskákkal, igézhették a férfiakat és a szomszéd
tehenét. Az érett asszonyok pedig ihatták az erdő
fájának odvába rejtett borukat, teliholdnál.
A bölcs Meszleny János úgy rendelkezett, hogy második felesége, Miskey Anna Julianna mellé, a győri
öreg templomba temessék. Temetése 1736. évben
volt a győri káptalan katedrális templomában.

Meszleny tulajdont képezett a mai Velence tóparti
részének teljes területe. A család építette ki a
fürdőtelepet is. Ritka különlegességként épített
emlékeik ma is állnak. Kevés olyan település van
megyénkben, ahol egy családtól négy kastély,
kúria áll szép állapotban, megőrzött parkjaiktól
körülvéve. És még további kettő, amelyek nem
a Meszleny családhoz kötődnek. Velence a
megkímélt, hasznosított kastélyok gyöngyszeme,
felújított, eredeti parasztházaival igazi látványosság, sétatér. Fürdőjét, strandját látogatva, utána
érdemes elidőzni utcáin is.
Az Országút 23. szám alatti birtokrészt a rajta
lévő kúriával közbenső tulajdonosától 1913-ban
a magyar eklektika legnagyobb mestere, Hauszmann Alajos műépítész vásárolta meg. A hajdani
kúriát kastéllyá alakította át, melyet nyaralóként
használt. Hauszmann az általa átépített budavári
királyi palota Mátyás király kútjának bronz kutyaszobrai közül kettőt duplán öntetett ki, és ezeket
a velencei kastélyparkban állította fel. Síremlékére a velenczei Hauszmann Alajos nevet vésték
fel. A kastélyt a megye egyik legszebb parkja
övezi, 200 éves védett hársfákkal, gesztenyékkel,
törökmogyoró fával betelepítve. A park még a
Meszlenyek idejéből nőtte ki magát. A hagyomány szerint az egyik melléképület igen mély
pincéjéből alagút vezetett át a tó alatt, amelyet
mára befalaztak.
A Tópart u. 52. sz. alatti kastélyt a Velence-tavi
vadásztársaság elnöke, Meszleny Benedek és felesége, a csalai Kégl Irma számára a csalai kastély
ura, Kégl György építtette. Csodás parkját Meszleny Pál telepítette, kerti tavat, vízesést, öt hidat,
sziklakertet, fenyves-csoportokat létesítve benne.
A kastély ma könyvtár, épületében rendezvényeknek ad helyt, egyik termében helytörténeti
kiállítás nyílt.
A Bágyom patak melletti dombtetőn, a Széchenyi
út 3.sz. alatt, Meszleny János alispán unokája,
Meszleny Antal emeltetett kastélyt a XVIII. század második felében. Az épület felújításra vár. A
kastély körüli angol park egészen a tópartig nyúlt
le. Egy részéből közpark lett.
Emlékszünk még Vörösmarty Mihály „Két szomszédvár” c. költeményének főszereplő családjára,
a pentelei-úrhidai Farádi Vörös famíliára? Meszleny Pál Anna nevű leánya Farádi Vörös Ignáchoz,
Rozália nevű leánya Farádi Vörös Antalhoz ment
feleségül. A Régiposta utcában ma is áll a feltűnő,
cifra kastély, igaz, nem eredeti formájában, de
frissen felújítva, teljes szépségében.
Legközelebb a további két értékes, szép kúriáról
teszünk említést.

FEHÉRVÁR
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lendület

Mielőtt útnak indulnánk

László-Takács Krisztina
Hogyan érdemes felkészíteni autónkat egy-egy
hosszabb útra? Mire figyeljünk, ha gépkocsival
nyaralni indulunk? Íme néhány hasznos tanács,
hogy ne kerüljünk bajba!

Pótkulcs és pótkerék
Fontos, hogy gondoljunk arra az
esetre is, ha nyaralás közben elhagynánk az autókulcsot. „Van egy pár

től. Sok esetben megfelelő lehet a
téli kerékhez tartozó csavar is.

Ne engedjük túlmelegedni!
Ha hosszú útra indulunk – pláne a
nyári melegben – győződjünk meg
róla, hogy az autó hűtőrendszere
megfelelő állapotban van. „Az ékszíj,
a vízpumpa, és magának a hűtőrendszernek a szennyeződése befolyásolhatja az autó működését” – mondja

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 motort.

A korszerű dízelmotorok védelmében
Az úgynevezett adblue folyadék
nélkülözhetetlen a korszerű dízel-

2018.05.24.

motorral rendelkező autókban. Ez
egy olyan adalékanyag, amelynek
hiánya esetén nem indul az autó. A
2016 januártól gyártott dízelautóknál már kötelező kellék, lényege,
hogy semlegesíti a nitrogénoxidokat a kipufogórendszerben – környezetvédelmi szempontból ez ma
már elengedhetetlen.
„Egy feltöltés egy átlagos gépkocsi
esetében húszezer kilométerig elég. A
gond akkor kezdődik, amikor az ember
nem ellenőrzi a feltöltöttség állapotát,
és hosszú útra indul. Itt már nagyobb a
rizikó” – mondja Slezák Péter.

Érdemes kiváltani az NFC kártyát

Hosszú utazás előtt érdemes átvizsgáltatni az autót

telefonunk nyaranta, kérdezik, hogy tudunk-e új kulcsot csináltatni. Ez azonban
több hétig is eltart, így ha nincs meg a
pótkulcs, az ügyfél kénytelen hazahozatni trailerrel az autót, és ez többszázezres
kiadást is jelenthet” – magyarázza Slezák Péter. A szervízvezető ugyanígy
nélkülözhetetlen útitársként említi a
pótkereket is. Ez 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 leállósávjában? Amellett, hogy a leállósávban való várakozás rendkívül balesetveszélyes, az
autómentő költsége sem elhanyagolható, 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, amelyekhez más
típusú csavarok tartoznak, mint a többi
kerékhez” – tudtuk meg Slezák Péter-

szakértőnk. Ennek karbantartása
rendkívül egyszerű: a szervízben kiszedik és kitisztítják a hűtőradiátort.

Mindig legyen nálunk motorolaj
és hűtővíz!
A hűtővíz segíthet, ha 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

Időben vizsgáltassuk át az autót!
Tapasztalatok szerint nyaralási a
szezonban telítettek az autószerelő
műhelyek, és sokszor csak egy-másfél
hétre előre adnak időpontot, bár maga
a vizsgálat pár órán belül lezajlik.
Indulás előtt két-három héttel érdemes
betervezni egy átvizsgálást. Annyit
biztosan megér, hogy nyugodtan
induljunk útnak.
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

Jelentős könnyebbséget hozhat a belvárosba
érkező autósoknak július 1-től, hogy az első
órában ingyenesen lehet parkolni a legtöbbek
által használt kettes, azaz sárga színnel jelzett
övezetben. NFC kártyával lehet majd júliustól
igénybe venni a kedvezményt, amivel a napi
ügyintézést, a belvárosi intézmények felkeresését és a bevásárlást szeretné megkönnyíteni a város.

Az NFC kártyának nincs lejárati
ideje, egyszer kell kiváltani és a
feltöltött pénzt is korlátlan ideig
lehet felhasználni!
Az egy óra ingyenes parkolás egy
adott napra vonatkozik, amit több
részletben is fel lehet használni.
Rendszám alapú a fehérvári parkolási rendszer, így egy kártyát akár
többen is használhatnak, de fontos,
hogy egy kártyával csak egyszer
egy óra ingyenes parkolás vehető
igénybe.
A parkolás kezdetekor az NFC
kártyával a parkoló automatánál,
a rendszám beírásával elindíthatunk egy virtuális mérőórát, majd
amikor befejeződött a parkolás a
parkoló óránál leállítható, vagy
véget ért a napközbeni díjfizetési
időszak, leáll a díjfizetés. A 2018.
július 1-től bevezetésre kerülő egy
órányi ingyenes parkolás esetén,
ami a II., azaz a sárga övezetben

Horoszkóp
május 24. – május 30.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten nagyon határozott lesz, döntésében semmi
és senki sem ingathatja meg. Nem vár senki segítségére, egymaga valósítja meg az elképzeléseit. Azért
ne zárkózzon el teljesen a környezetétől, és nem árt,
ha meghallgatja mások meglátásait, jó tanácsait.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Meglepődve fogja tapasztalni, hogy most olyat is megtesz a párja kedvéért, amiről korábban elképzelni sem
tudta volna, hogy képes lenne rá. A kapcsolatuk robbanásszerűen fejlődni kezd és végre akár a jövőjükről is
képesek lesznek beszélni és akár meg is tervezni azt.

található parkolókra érvényes,
csak az első óra után indul meg a
díjfizetés.
Az elektronikus kártyát a Városgondonság Parkolási csoportjának
ügyfélszolgálatán lehet kiváltani a
Szent Vendel utca 17/a alatt.
A fehérvári parkolási rendelet
szerint, aki Ősfehérvár kártyával
rendelkezik, feltöltésenként 10%
jóváírást kap. Az új kártyának
2500,- Ft az egyszer fizetendő díja,
azonban minimum 10 000 forintos
feltöltés esetén díjmentesen kapják
meg az ügyfelek.

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

SZERV IZ

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

Fotó: Bácskai Gergely
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Bácskai Gergely

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

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

ISO 9001

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Akár új munkahelyet keres, vagy az előléptetésért dolgozik, netán azért, hogy elérje bármely más kitűzött
célját, ne veszítse el a magába vetett hitet, még akkor
se, ha kisebb-nagyobb problémákba vagy elakadásokba ütközik. Tudjuk jól, hogyha igazán hisz magában
és belendül, akkor bármit képes lehet elérni.

Az élete hamarosan gyökerestül megváltozik és nem csak
a sorsszerű események okán, hanem tudatosan törekszik
majd rá. Érzi, hogy egy fejezet lezárul, és hogy nem folytathatja tovább a dolgokat úgy, ahogy most vannak.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A napokban könnyen a kollégái idegeire mehet.
Túlzásba visz bizonyos dolgokat, amiket már nem
bírnak lenyelni. Ne legyen olyan figyelmetlen, hogy
nem számol ezzel! Illetve azt se higgye, hogy nem
unják meg egy idő után a viselkedését, nem szólják
meg érte vagy babrálnak ki Önnel.

Mostanában javában csak önmagával volt elfoglalva. Persze nincs ezzel baj, hiszen elsősorban a saját élete a fontos,
de most már ideje lenne figyelmét szeretteire, barátaira
fordítania, akik nagyon várják, hogy velük is foglalkozzon.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bácskai Gergely
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Új présgépet avatott a Hydro
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Fotó: Molnár Artúr

Székesfehérváron a Megyeháza Díszterme
volt az első állomása május 17-én, csütörtökön annak az országos rendezvénysorozatnak, amely a TOP (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program) projektjeinek
eredményes megvalósítását segíti elő.

A fehérvári cég által fejlesztett és gyártott elemekkel az Audi, a Porsche vagy a Jaguar új
modelljeiben is találkozhatunk majd

hiszen a közel 22 millió eurós beruházás, a közös jövőben való bizodalmat
is jelenti. Vannak közös kihívásaink
is, amiket közösen kell megoldanunk,
legyen az akár a munkaerő vagy az
energiaellátás terén jelentkező feladat.
Bízom abban, hogy további Hydro
beruházások is lesznek Székesfehérváron.”– emelte ki Cser-Palkovics
András polgármester.
A Hydro székesfehérvári üzeme a
beruházással nemcsak a speciális
beszállítói státuszát erősítette a pré-

mium márkák tekintetében, hanem
kifejezetten erre a célra fejlesztett
ötvözetek és egyedülálló tudásuk
kihasználásával Európa kiemelkedő
szakértőjévé válik az elektromos
autók egyedi szerkezeti elemeinek gyártása terén. A prés sikeres
beüzemelésével párhuzamosan
az is fontos volt a Hydro számára,
hogy az értékesítésben is sikeres
legyen, és sok hosszú távú rendelést nyerjen el, melyek az új présen
valósulnak majd meg.

Robotika és gyártásautomatizálás

Bácskai Gergely

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Merjen az érzéseire hallgatni. Kivételesen inkább a szívét
kövesse, és merje kimutatni, kimondani partnerének az
érzéseit! Mutassa meg neki az érzékeny, romantikus oldalát!
Amennyiben kiszemeltje van, vagy esetleg tartósan randizik
valakivel, abban az esetben is megéri bátrabbnak lennie.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy barátja vagy ismerőse csalódást okoz Önnek a napokban. Ha hagyja, hogy ez éket verjen Önök közé, hamar
elmérgesedhet a dolog. A napokban többször is próbára
teszik az Égiek a türelmét és az empátiáját, ezért ennek
tudatában érdemes lehet egy kis önkontrollt gyakorolnia.

Fotó: Simon Erika

Az Óbudai Egyetemen az Ipar Napján írta alá
az Alba Regia Műszaki Kar és az Arconic-Köfém a stratégiai partnerségi megállapodását.
A szakmai napon elsősorban az ipar 4.0-hoz
kapcsolódó olyan témák kerültek szóba, mint a
robotika vagy a gyártásautomatizálás, illetve az
egyetem és a vállalatok együttműködése.

Ipari Nyílt napokat az ipari vásárok
mintájára kezdtek el szervezni az
egyetemek. A fehérvári ipari nyílt
nap azonban egy kicsit más, hiszen
ha valahol, akkor Székesfehérváron
nem kell „eladni” az Óbudai Egyetemet – mondta dr. Nádai László az
Óbudai Egyetem kutatási és nemzetközi rektorhelyettese. Fehérváron
a valós piaci igények támasztotta kihívásokra tud az egyetem remélhetőleg jó választ adni – emelte ki köszöntőjében, majd hozzátette, hogy
a helyi gazdaság, az önkormányzat
és az egyetem közötti kapcsolat példaértékű, nem csak magyar, hanem
európai viszonylatban is.
Idén 10-12 százalékkal nőtt az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki

TOP-nap
a Megyeházán

Kurucz Tünde

Még tavaly szeptemberben jelentette be a
Hydro, akkori nevén még Sapa, hogy nagyszabású beruházást valósít meg, amelynek keretében egy új présgép telepítésére, épületbővítésre és megmunkáló kapacitás fejlesztésére
kerül sor Székesfehérváron.

Az alumínium sajtoló és megmunkáló cégcsoport székesfehérvári
üzeme 21,8 millió euró értékű beruházásának ösztönzésére Magyarország Kormánya több mint 1.15
milliárd forint vissza nem térítendő
támogatást, illetve a beruházáshoz
kapcsolódóan mintegy 1,5 milliárd
forintos fejlesztési adókedvezményt
ítélt meg.
A teljes beruházáson belül a május
17-én, csütörtökön átadott új prés
mintegy 16 millió eurós értéket
képvisel, ami időben elkészült, és
készen áll arra, hogy számos, új
fejlesztésű, és hamarosan piacra
kerülő elektromos autó számára
gyártson alkatrészeket. A fehérvári cég által fejlesztett és gyártott
elemekkel az Audi, a Porsche vagy
a Jaguar új modelljeiben is találkozhatunk majd – mondta Frank
Iepema a Hydro Extrusion Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.
„A városnak nagyon fontosak ezek a
beruházások, amik a jövőjét is jelentik,
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A műszaki felsőoktatásban különösen fontos
a naprakész tudás

Karára jelentkező halllgatók száma,
ami azt is mutatja, hogy az összefogás által egyre több fiatalt vonz a
város felsőoktatása – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András polgármester.
Dr. habil. Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki

Kar dékánja a pragmatizmus és az
adaptivitás fontosságát emelte ki a
kar működése kapcsán. A hallgatókról szól az egész, amiből az ipar
is profitál. Mint mondta, a műszaki
felsőoktatásban nagyon gyors az
„amortizáció” és ezért is nagyon
fontos, hogy naprakész tudást taníthassunk.
„Székesfehérvár felsőoktatására a
jövőben is szívesen fizetünk adót.”
– jegyezte meg beszédének elején
Horváth Tamás, az Arconic-Köfém
Kft. vezérigazgató-helyettese, majd
beszélt arról is, hogy az Arconic
komoly fejlesztésekbe kezdett idén
Fehérváron, amire a finanszírozás
rendelkezésre áll, de jóval több mint
kétszáz szakemberre van szüksége a vállalatnak, akik képzésében
nagyon fontos az egyetem. Kiemelte,
hogy az egyetem új robotika laboratóriuma nem csak a diákok oktatását fogja segíteni, hanem a jelenlegi
szakemberek továbbképzésére is
szolgál majd. Az egyetemi aláírt
együttműködés célja, hogy az ipar
4.0-hoz még hatékonyabb legyen az
Arconic.

A TOP Szakmai Nap a Regionális
Fejlesztési Operatív Programok
Irányító Hatósága, a Fejér Megyei
Önkormányzat és a Magyar
Államkincstár Fejér Megyei
Igazgatósága együttműködésében valósult meg. „A települési
önkormányzatokat segítjük abban,
hogy Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program keretében elnyert
pályázataik végrehajtását a lehető
leggördülékenyebben tudják menedzselni, amelyhez szükség van arra,
hogy úgy az Irányító Hatósággal,
mint az Államkincstárral, illetve a
Fejér Megyei Önkormányzattal is
aktív, napi szintű kapcsolatban tudjanak maradni, erre kitűnő lehetőség
a TOP Szakmai Nap.” – emelte ki
Oláh Gábor, a Nemzetgazdasági
Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes
államtitkár.
„Magyarország számára mintegy
1200 milliárd forint áll rendelkezésre terület- és településfejlesztési
célokra, ennek elköltése a megyei
önkormányzatokon keresztül a
települési önkormányzatok számára
áll rendelkezésre és helyi szinten
eldöntött projektekre fordíthatják.
Ezek a projektek várhatóan a következő esztendő közepére, illetőleg
második felére valósulnak meg, így
a viszonylag gyors döntéshozatal és
végrehajtási szakasz után mindan�nyiunk jólétét fogják szolgálni a következő időszakban.” – tette hozzá
az államtitkár.
„Helyi igényeken alapuló fejlesztésekről van szó, úgy mint például
felszíni csapadékvíz- elvezetés,
utak, járdák, közterületek felújítása, épületenergetikai beruházások,
óvoda, bölcsőde, egészségügyi
alapellátás-fejlesztés, amelyek az ott
lakók életét jobbá fogják tudni tenni.
Az induló 32 milliárd forinthoz
képest sikerült plusz forrást szerezni, – a hátrányosabb helyzetben
lévő déli térségek számára, közút-fejlesztésre, – így összességében
35 milliárd forint körüli forrással
tervezhetünk, amelyből 33.7 milliárd
forint lekötött, 264 projekt esetében
megszületett a támogatói döntés és
a szerződéseket is megkötötték.” –
hangsúlyozta Dr. Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Sajnos a kiadásai váratlanul megnőnek a héten. Fontos,
hogy részletes terveket készítsen és kézben tartsa az
irányítást, úgy könnyen átvészelheti a nehézségeket.
Akár ezzel kapcsolatban vagy más problémáit illetően
érdemes lenne szeretteihez fordulni és segítséget kérni.

Ezen a héten megmutathatja, hogy egy igazi akcióhős. Érje bármilyen kellemetlenség, akadály, szó nélkül állja a sarat és küzd. A környezetét szabályosan
meglepi a teljesítményével, hogy bármivel és bárkivel
képes megküzdeni.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha elégedetlen a fizetésével, a pozíciójával vagy egyáltalán a
munkájával, ajánlatos volna elgondolkodnia azon, hogy váltson, és végre megvalósítsa a vágyát. Amennyiben elhatározza
magát, rövid időn belül rá fog lelni az Önnek legmegfelelőbb
lehetőségre. Ne legyen lusta ahhoz, hogy változtasson!

Komplett érzelmi háború dúl Önben és különböző
érzések kavarognak magában. Egyfelől kísérti a múlt
és folyamatosan gondolkodik a jövőjén is. Próbálna
rendet tenni, de valószínűleg érzelmi felindulásból
cselekedne és így most rossz döntéseket hozna.
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A HETILAP

Legutóbbi feladványaink Fehérvár vizes kirándulóhelyei kapcsán születtek. Első kérdésünkben arra kerestük a választ, hogy melyik az a nagy
zöldterület, amit a közelmúltban újítottak meg, és nyáron vehetik birtokba a kirándulni vágyók. A helyes megfejtés: Sóstói Természetvédelmi
Terület.
Ehhez a területhez kapcsolódott második kérdésünk: Milyen átalakítást
végeztek a szakemberek a madarak védelme érdekében? A jó válasz:
költőszigeteket építettek.

Harmadik feladványunk megfejtése egy fontos vizes létesítmény volt,
mely a város közepén helyezkedik el, és újabban csónakázni is lehet rajta:
Csónakázó tó.
E heti rejtvényünk Réber László életével foglalkozik. Az első megoldásból
kiderül, mi volt a grafikus eredeti foglalkozása. A második megoldás egy
olyan újságot rejt, ahol Réber több évig grafikusként dolgozott. A harmadik rejtvény pedig két olyan szerzőt takar, akinek könyveit a művész
kizárólagosan illusztrálta.

Közéleti hetilap
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A HETILAP

Vakler Lajos

A Nemzet Művésze-díj átvételekor úgy fogalmazott: A szülőföld
jelent mindent. Ennek tükrében
azt kérem öntől, tegyünk egy sétát
Dél-Baranyában, menjünk el Somberekbe, a szülőfalujába!
Elsősorban németek és szerbek
éltek ott, magyarok kevésbé.
A háború idején a szerbek
nagy részét elköltöztették, s
bármilyen furán is hangzik,
1943-ban bukovinai székelyeket
telepítettek a helyükre Moldvából. Én tízéves koromig nem
beszéltem magyarul. Nehézséget okozott az is, hogy nem

Fotók: Simon Erika

Székesfehérvár vendége volt Kalász Márton, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas,
kétszeres József Attila-díjas költő, író,
műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia
rendes tagja. A Könyvnapok keretében,
a Vörösmarty Társaság meghívására
mutatták be a róla készült monográfiát,
amelyet Bartusz-Dobosi László jegyez.

1955-ben jelent meg az első kötete

felvette az enyémet, meglátta
a két strófát, s azt mondta:

1955 karácsonyára Pécsen voltam, s nagyon jó emberek kö-

Kalász Márton volt az újjáalakult Vörösmarty Társaság első elnöke

volt német nyelvet tudó tanár
sem. A tanárunk csodálta a magyar költészetet, legkedvesebb
költője Arany János volt. Kiállt
az osztály elé, és felolvasta a
Családi kört, mi hallgattuk és
érdekes módon, valamilyen formában sejtettük, hogy mit hallunk. A végén mindig feladta a
házi feladatot: a kérdés az volt,
mit csinál a családunk otthon.
Én otthon leültem és leírtam
két strófát: A Nap már lement,
a Hold az égen már megjelent.
Máig lehet csodálkozni, honnan vettem ezt, viszont mikor
Konrad Hartmayer tanár úr
megnézte a házi füzeteket,

gyerekek, itt ma valami történt.
Egyikőtök úgy gondolta, hogy
verset fog írni. Pécsen, a középiskolában a magyar tanárunk
egy fiatal ciszterci költő, az
egri Ágoston Julián volt, aki az
egyik nap azt mondta, elküldi a
Vigíliának Budapestre, a Rónai
szerkesztő úrnak. Ez volt az
első megjelenésem országos
szinten.
1955-ben jelent meg első kötete,
a Hajnali szekerek. Az érlelő
napok volt az első verse, idézem:
Nem a tavalyelőtti szitkok verik a
tisztuló eget, sűrű gubancos kertek
alján, cséplőgép zümmög, szem
pereg.

„A szülőföld jelent mindent.”

zött. Az igazi segítőm a kitűnő
Csorba Győző volt, ő és Szántó
Tibor a többiekkel együtt el
tudták érni az államnál, hogy
elindítsanak egy folyóiratot,
amelynek Dunántúl lett a címe.
Az első lapszámban egyszerre
hét versem jelent meg, köztük
volt az Érlelő napok is. Csorba
Győző segítségével sikerült ös�szeraknom annyi verset, hogy a
Hajnali szekerek kötet megjelenhetett.
Úgy tűnik számomra, hogy innét
egyenes útja volt.
1956 után úgy volt, hogy a fiatalok elindultak vidékről Pestre. Én is így tettem, jó szívvel
fogadtak bennünket. Kormos
István, a nagyszerű költő volt
a Móra Kiadó szerkesztője, aki
ellátott tanáccsal és munkával mindnyájunkat. Volt egy
Európa Kiadó, s mint a német
nyelvet ismerő ember, helyet
találtam magamnak. Először
korrektorként dolgoztam, majd
Vas István segítségével szerkesztő lehettem. Nem volt nagy
élet, de biztonságot jelentett,
később pedig az Új Írás folyóirat már rangot is adott.
Mi vitte Berlinbe?
Dunaújvárosba költöztünk,
ahol az volt az elképzelés, hogy
művészeket hívnak a szocialista város jelleg kulturális
megerősítésére. Onnét átjártam
Fehérvárra, ahol is nagyon kedves társaságot ismertem meg,
akik rábeszéltek, hogy költözzünk át Székesfehérvárra.
Kell, hogy érintsünk egy rendkívül
fontos időszakot. 1988-at írunk,
újjáalakult a Vörösmarty Társaság, és Ön lett az első elnöke.
Nagyszerű időszak volt az életemben. Itt volt a kiváló Sobor
Antal, Takács Imre és Román
Károly, és a fiatalabbak is bontogatták már a szárnyaikat.
Megjelent az önről készült
monográfia, amely egy kiemelten
fontos mű. Megtiszteltetés, hogy
Székesfehérváron is megismerhetjük.
Köszönöm a Vörösmarty
Társaságnak, hogy meghívtak.
Szeretem ezt a várost, szívesen
emlékszem és örömmel jövök
vissza. Nagyon sokat adtunk
egymásnak.
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Albás ezüst az első triatlon versenyen
A HETILAP

Kaiser Tamás

Újabb sportág, vagyis a triatlon
képviselői „mutatkoztak be” Székesfehérvárnak Pünkösd hétfőn.
Az eXtremeMan Székesfehérvár
elnevezésű versenyen háromszázan álltak rajthoz, és igazán
különleges látványt nyújtott,
amikor az indulók elrajtoltak a
Csónakázó-tóban. A résztvevőkre
a klasszikus olimpiai táv várt,
vagyis az ezerötszáz méter úszást
követően negyven kilométert
kellett kerékpározniuk, majd a
végén, tó körül öt, egyenként két
kilométeres kört teljesíteniük futva. A vízből elsőként a kaposvári
Szerecz Donát jött ki, őt követte
egymáshoz képest néhány másodperc különbséggel a fehérvári Lukács Levente, valamint a
bajai Flander Márton. A negyven
kilométer kerékpározás végén
már lehetett látni, hogy Lukács
és Flander versenyébe más nem
szólhat bele. Az Alba Triatlon SE

Fotó: Bácskai Gergely

Háromszáz triatlonista vágott neki a Csónakázó-tóban rendezett ezerötszáz méteres úszó
távnak Pünkösdhétfőn az első székesfehérvári
triatlonversenyen. Sokáig úgy tűnt, hogy
fehérvári sikert hozhat az eXtremeMan sorozat
első felvonása, az Alba Triatlon SE sportolója,
Lukács Levente végül második helyen ért célba.

Lukács Levente a mogyis Falnder Márton mögött lett második Fehérváron

sportolója a tíz kilométeres táv
első harmadában magabiztosan
vezetett, előnye meghaladta az
egy percet, a hosszú távú magyar bajnok Flander azonban
nem adta fel, és bár az előzéshez
kellett az is, hogy Lukács lába
begörcsölt, végül több mint
három perces előnnyel ért célba,
és nyerte meg az első fehérvári
triatlon versenyt. „Jót küzdöttünk

Leventével, kerékpáron erősebb volt
nálam, tizenhat kilométerig tartottam vele a lépést, aztán elfáradtam.
A futáson kicsit rosszul mértem fel
a hátrányomat, meg is lepett, amikor
egyszer csak ott volt előttem. Egy
darabig próbált velem jönni, így
kellett még egy erős kilométert futnom, hogy leszakadjon, a végén már
kicsit tudtam spórolni is. Jó verseny
volt!” – mondta a tavaly Nagyatá-

don hosszú távú magyar bajnoki
címet szerző Flander Márton. Lukács Levente kissé csalódott volt
a célban, és nem az ezüst miatt,
hanem mert a győzelemben egy
görcs akadályozta meg: „Kemény
volt! Az úszás nagyon jól ment, a
bicikli végére lett egy kis előnyöm,
ehhez a depóban még hozzá tudtam
tenni, a futás elejével sem volt gond,
aztán sajnos a combom begörcsölt.
Így annyira nem vagyok elégedett,
hogy önhibámon kívül, egy görcs
miatt nem jött össze az első hely!”
A hölgyeknél az úszás után élre
álló, és végig vezető, győri, Weinhardt Anna győzött. A pünkösdi
verseny – és ebben mindenki
egyetértett – remek főpróbája
volt az augusztus végi, fehérvári
Triatlon Európa-kupának.

Értékes pontok Asztanából
Rendkívüli hidegben, rövidített
úszás mellett rendezték szombaton,
Asztanában az olimpiai kvalifikációba
is beszámító triatlon világkupát. A
tizenkét fokos folyóban rendezett
úszást az Alba Triatlon versenyzője,
Dévay Márk nyerte, aki végül a tizenhetedik helyen zárta a vk-t, amivel
értékes pontokat gyűjtött a Tokió felé
vezető úton.

A Fehérvár Televízió műsora május 26-től június 1-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2018. 5. 26. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hetényi Zoltán
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kalász Márton
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: László Zsolt
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Saitos Lajos
15:15 Turisztikai magazin
– ismétlés
15:45 Fehérvár köszönti katonáit
2017 – a Vörösmarty
Színházban tartott gálaest
közvetítése felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Reich Szabina
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés
19:30 A szomszéd vár
20:00 Boogiefeszt 2015 1. rész
– a Győri Nemzetközi
Boogie Woogie Fesztivált
nagykoncertje
21:30 Mits Jazz Band
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 5. 27. VASárnAp

2018. 5. 28. Hétfő

2018. 5. 29. Kedd

2018. 5. 30. SZerdA

2018. 5. 31. CSüTörTöK

2018. 6. 1. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Reich Szabina
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hetényi Zoltán
11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kalász Márton
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések Extra
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ács János
14:30 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán
15:15 Balatoni barangolások
1-2. rész
16:10 „A csikidam örök és
megbonthatatlan!” – R-GO
koncert az Agárdi Popstrandon
16:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:10 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Lombos El Marci
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Boogiefeszt 2015 2. rész
– a Győri Nemzetközi
Boogie Woogie Fesztivált
nagykoncertje
21:20 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018 – Bobory
Zoltán vendége Szívós
István és Varga Péter volt
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
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Lombos El Marci
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Major István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Videoton – Budapest
Honvéd labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Major István
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Szabó Petra.
Vendégek: Varga-Márfy
Milán és Horváth Benedek
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Szombathely – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Irány a világűr! – Magyari
Béla emlékére
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szabó Petra.
Vendégek: Varga-Márfy
Milán és Horváth Benedek
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Tóth Gabi
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Balatoni barangolások
3-4. rész
Benne: a Művészetek völgye
és a Pécselyi-medence
21:05 Portrék a Királykúton 2018
Beszélgetőtárs:
Bakonyi István. Vendég:
Gáspár Ferenc
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég: Tóth Gabi
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Rovó Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Parlami d’Amore –
olasz nyáresti koncert
a belvárosban
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Rovó Tamás
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Csertáné Bohn
Judit, Ácsné Cserta Judit
és Mödlágl Cserta Kata
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Kéklámpások a
Köztérben, Turisztikai
magazin és Hírek
20:35 Alba Fehérvár – Szombathely
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:05 Híradó és Kéklámpások
a Köztérben – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 28. 20:15 Videoton – Budapest Honvéd labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

Söprés után elődöntő
Somos Zoltán
A lehető legrövidebb úton, három meccsel
jutott a bajnoki elődöntőbe az Alba Fehérvár
kosárcsapata. A Pécs után a négy között sokkal
nehezebbnek ígérkező ellenfél következik.

Hétvégén bajnok lehet a Vidi

el (77-58). A kettő között Pécsen
egy kiélezett végjátékban győztek
Lóránték. Jó jel mindez az Alba
harci szellemét, fizikumát, mentális
állapotát illetően is, amikre nagy
szükség lesz a továbbiakban is,
mert a hétfőn kezdődő elődöntőben
nagy feladat vár a címvédőre. A
tavalyi bajnoki döntőben legyőzött
Falco idén a Fehérvár előtt végzett
a középszakaszban, így övé a pályaelőny. Ráadásul otthon összesen két
veresége van az utóbbi két szezonból – márpedig a továbbjutáshoz
egyszer nyerniük kell a mieinknek
Szombathelyen. Méltó kihívás egy
címvédőnek!

A Harris (2) arcán látható elszántságra lesz szükség a Falco ellen is az elődöntőben

Németh Krisztián
Megállíthatatlanul menetelnek a fehérváriak
a labdarúgó NBI-ben, három pontos előnyben
várják az utolsó előtti fordulót. Ha vasárnap
a Honvédot is legyőzik, a Ferencváros pedig
harmadszor is belelép ugyanabba a folyóba,
Felcsúton bajnokot avatnak.

A Haladás után a Vasasnak is három gólt hintett a Marko Nikolics
vezette társaság, míg a zöld-fehérek
megint csak döntetlenre voltak jók
– ezúttal a Honvéd ellen.
Az angyalföldiek jóval nagyobb ellenállást tanúsítottak, mint a szombathelyiek, olykor zavarba hozva a
bajnokjelölt védelmét, de Sztefan
Scsepovics, az élénken futballozó

Kovács István és a bomba-csereember, a pályára lépése után tizenhét
másodperccel gólt szerző Tamás
Krisztián góljával simán, 3-0-ra
nyert a Vidi.
Aranycsata másképp – tavaly a
kispestiek és a Vidi csörtéje döntött
a bajnoki címről, de ezúttal csak a
piros-kékek előtt áll nyitva az ajtó,
igaz a Honvédnak sem megy babra
a játék, a tabella harmadik helyén
állva az Európa Liga lebeg a szemük előtt, de nincs mese, be kell
húzni a győzelmet a hazaiaknak.
Mire Felcsúton megkezdődik a 32.
fordulóra rendelt derbi, már tudni
fogjuk mit játszott a Ferencváros a
Diósgyőrrel. Ha a zöld-fehérek megint
csak ikszelnek, netán kikapnak...

A nyolcadik helyen zárta a bajnokságot az
Alba Fehérvár KC a női kézilabda NBI-ben. Deli
Rita együttese utolsó hazai derbijén parádés
diadalt aratott az Érd felett, a zárófordulóban
pedig bár kikapott Dunaújvárosban, megőrizte
nyolcadik helyét.

Bronzérmes kodolányis lányok

A szezon végére összeállt a csapat,
ezt mutatta az öt mérkőzésen
szerzett hét pont, de az utolsó
fordulóban a Dunaújváros otthonában nem nyújtott kiemelkedőt a Fehérvár. 30-27-es, tisztes vereséggel
zárta a szezont a szomszédvárban.
Viszont a szerencse - pontosabban
az MTK - az Alba mellé állt. Mivel a
fővárosiak legyőzték a Deli-lányokkal azonos pontszámmal rendelkező Debrecent, megtarthatta
nyolcadik helyét a Fehérvár.
„Küzdöttünk Dunaújvárosban, de nem
tudtunk olyan sebességgel játszani,
mint az előző mérkőzéseken. Ami a
szezont illeti, tudva azt, hogy milyen
nehézségekkel küzdöttünk a bajnokság
kezdetén, akár azt is mondhatom, reális
a nyolcadik hely, de ez egyáltalán nem
azt jelenti, hogy elégedett vagyok.”

Somos Zoltán
Az ország legjobb húsz középiskolás lány
focicsapata játszott szombaton és vasárnap
Székesfehérváron, a maroshegyi Mezővári
József Sportpályán, a leány labdarúgó diákolimpia döntőjében. A városunkat, illetve a Fejér
megyét képviselő Kodolányi János Középiskola
csapata tavaly elért eredményét megismételve
országos harmadik helyezést ért el.

A szombati játéknapon a Barcs, a
Tatabánya és a Debrecen elleni csoportmérkőzéseket makulátlan, száz
százalékos mérleggel tudták le a
Videoton színeiben is együtt játszó

kodolányis lányok, majd vasárnap
a legjobb nyolc csapat egyenes
kieséses rendszerben folytatta
a küzdelmeket. Itt a Pápa elleni
6-1-gyel folytatták a fehérváriak, az
elődöntőben azonban ugyanilyen
arányban alulmaradtak a nagyon
erős Győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia Gimnáziumával
szemben. A bronzmérkőzést aztán
sikerült megnyerniük, így a tavalyi
teljesítményt megismételve harmadik lett a Kodolányi. A döntőben a
győriek a budapesti Kölcsey Gimnáziumot legyőzve szerezték meg a
diákolimpiai bajnoki címet.

Jó csapatnak szerencséje is van. Bár a szezonzáró nem sikerült jól, az Érd elleni győzelem
bravúr volt a javából!

Fotó: Lugosi Balázs

Fotó: Alba Fehérvár KC facebook

„A szezon elején sokszor játszottunk egy gólos mérkőzéseket, amit
nehéz volt mentálisan kezelni, de
ebből tavasszal ki tudtunk lábalni,
sőt komoly skalpokat tudtunk szerezni” - utalt Deli Rita vezetőedző a
dunaújvárosi szezonzáró után többek között az utolsó hazai meccsre,
amikor végig koncentráltan játszva
21-18-ra legyőzték a bronzérmes Érdet, de ugyancsak a bravúr kategóriába tartozott a Siófokkal kiharcolt
döntetlen is.

Fotó: vidi.hu

Vasárnap este már a bajnoki címhez gratulálhatnak a szurkolók?

Bravúros és szerencsés szezonzárás
Németh Krisztián
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A HETILAP

Fotó: Simon Erika

Söprés – ezt a terminológiát használjuk, ha egy csapat vesztes meccs
nélkül lép túl ellenfelén a rájátszásban. Tényleg söpörtek a fehérváriak, a hazai találkozókon mindenképpen, amikor esélyt sem adtak a
szimpatikus Pécsnek. Míg az első
meccsen támadással, a harmadikon
védekezéssel nyertek, utóbbin a
PVSK a hatvan pontot sem érte

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

Harmadik hely utáni őszinte mosolyok a fehérvári lányok arcán

FEHÉRVÁR
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