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Minden gyereket 
hazavárnak!

Egy szobaasszony napjai

Visszavágás, bajnoki cím, mámor 
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Sport és gazdaság

Korunk nagy kihívása, hogy a sport megtalálja helyét a gazdasági palettán is

Vakler lajos

Választókerületi
programok

Polgármesteri online fogadóóra

Vörös Zsuzsanna olimpiai bajnok öttusázó, 
Marosi Katalin teniszező, Fekti István jégko-
rongozó és Dávid Kornél kosárlabdázó volt a 
Sport és gazdaság című kerekasztalbeszélge-
tés-sorozat második állomásának vendége. 

A sport és a gazdaság kapcsolatá-
ról tartottak kerekasztal-beszélge-
tést a Corvinus Egyetem székes-
fehérvári Campusán. András 
Krisztina, az egyetem docense, a 
témakör egyik első számú szak-
értője neves fehérvári sportolókat 
szólított meg: „A sportolók teljesít-
ményükkel, bármilyen is a gazdasági 
rendszer, mindig is kivívták a tiszte-
letünket. Az ő ikon voltuk a sporttel-
jesítményen túlmutathat, és annak 
nagyon komoly gazdasági ereje lehet. 
Ez az, amiről a beszélgetés szólt.”
Marosi Kata pályafutása során 
megtapasztalta, hogy a fehér 
sport milyen professzionális 
alapokat követel meg: „A profi 
tenisz egyértelműen a pénzről szól. 
Egy hivatásos teniszezőnek az a 
munkája, azzal keresi a pénzét, 
hogy szenvedélyének, játékának él. 
Amikor öt-hat éves korban elkezd a 
gyerkőc teniszezni, már ott a pénzről 
szól minden, mert a szülőknek kell 
megteremteni azt a lehetőséget, hogy 
a tehetség kibontakozhasson.” 
Napjaink egyik kiemelt figyelmet 
érdemlő, a szurkolók között is 

Felsőváros

Földi Zoltán

Fogadóórát tart Földi Zoltán 
június 7-én, csütörtökön 17 
órától a Királykút Emlékház-
ban. A képviselő 19 óráig 
várja a Felsővárosban élőket a 
Mikszáth Kálmán utca 25. szám 
alatti épület emeletén található 
irodájában.
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Faültetés a katonák emlékére

Online fogadóórát tart június 4-én, hétfőn Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics And-
rás Facebook-oldalán várja a fehérváriakat érintő bármely témában a megkereséseket. Hétfőn 
reggel 8 órától bárki posztolhatja kérdését, véleményét. A válaszadás 17 órakor kezdődik Bozai 
István városgondnok és a Polgármesteri Hivatal szakembereinek közreműködésével.

Főhajtás a háborúkban elesettek emlékére

A más nemzetek szabadságának és békéjének érdekében végzett munkájuk közben elesett hősök-
re emlékeztek és a jelenleg is szolgálatot teljesítő katonákat ünnepelték kedden, a békefenntar-
tók napján Pákozdon, a Katonai Emlékpark–Nemzeti Emlékhelyen. A rendezvényen Korom Ferenc 
altábornagy, a Magyar Honvédség vezérkari főnöke és Mihócza Zoltán vezérőrnagy, a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság megbízott parancsnoka adtak át elismeréseket.

Vasárnap a Hősök terén tartottak néma koszorúzást, ahol a katonai, a városi és a megyei 
elöljárók mellett a veteránok is tiszteletüket tették

A Székesfehérvári Püspökség kertjében egy díszkörtefát ültettek, amivel az Ültessünk fát 
az I. világháború emlékére a Kárpát-medencében! címmel indított akcióhoz csatlakoztak. 
Nemrégiben közös felhívást adott ki a Krajczáros Alapítvány, a Bársony István Alapítvány 
és a Honvédség és Társadalom Baráti Kör, hogy minél több helyen ültessenek fát az I. 
világháború centenáriuma alkalmából a háborúban elesettekért.

Május utolsó vasárnapján a háborúkban elesett katonákra emlékezik az ország. A hősök hivatalos, 
törvény által szentesített napja ez, melyet 1925. május 1-jén a honvédelmi miniszter nemzeti 
ünneppé nyilvánított. Az országos kezdeményezéshez hagyományosan csatlakozott Székesfehérvár 
városa: pénteken a katonatemetőkben tartottak néma koszorúzásokat, de a megemlékezések a 
hétvégén is folytatódtak.

Fo
tó

: M
ol

ná
r A

rtú
r 

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

népszerű látványsportága a jég-
korong. Fekti István, a Fehérvár 
AV19 jégkorongszakosztályának 
vezetője szerint a sportág alapja 
a kimunkált támogatási rendszer 
megléte: „Az utánpótlás-nevelés 
intézményében a TAO-s támogatá-
sok óriási lehetőséget nyújtottak a 
kluboknak. A felnőtt jégkorongban a 
klasszikus értelemben vett szponzo-
ráció egyre kevesebb, de azért van-
nak olyan támogatók, akik kitartanak 
mellettünk.” 

Első székesfehérvári olimpiai 
bajnokunk, Vörös Zsuzsanna 
számára a rendkívül munkaigé-
nyes öttusa szakmai és anyagi 
feltételrendszerének megteremté-
se ma is nehéz feladat: „Egy olyan 
sportágról beszélünk, mely nem 
tudja bemutatni megfelelőképpen a 
szponzorokat, amihez hozzá vannak 
szokva egy látványsportágnál. Így 
nagy részben rá vagyunk szorulva 
az önkormányzat, az állam támoga-
tására.” 
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Kovács Ferenc (1934–2018)

Szita Károly, Cser-Palkovics András és Pogácsás Tibor 

Kész a szabadidőpark! 

Folyamatosan bővül a városban a sportolásra, kikapcsolódásra lehetőséget nyújtó közösségi 
terek száma

NoVák rita

Teljes egészében elkészült a Túrózsáki úti 
szabadidőpark. Futópálya, műfüves sportpálya, 
mozgássérültek számára kondipark, fitneszpark, 
játszótér és akadálymentesített mosdó is várja a 
sportolni vágyókat Öreghegy lábánál.

Tömegek veszik igénybe nap mint 
nap a mostanra már teljesen elké-
szült szabadidőparkot a Túrózsáki 
útnál. Mint ahogy a város egész-
ségügyi és sporttanácsnoka, Östör 
Annamária mondja, itt minden 
korosztály megtalálhatja kedvenc 
szabadtéri szabadidős tevékenységét. 
A terület önkormányzati képvi-
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Együttműködés a fejlődésért
szabó Petra

Az új kormány megalakulását követően először 
a belügyminiszterrel tárgyalt a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége. A megbeszélésen szó 
esett a vidéki nagyvárosok biztonságáról és a 
feladatfinanszírozás kérdésköréről is. A szövet-
ség a kormány valamennyi tárcáját felkeresi a 
következő évek fejlesztési kérdéseivel.

Jól működő, stabil önkormányza-
tok nélkül nehezen lenne elkép-
zelhető egy jól, stabilan működő 
ország – hangsúlyozta Pogácsás 
Tibor. A Belügyminisztérium 
államtitkára bejelentette, hogy a 
minisztérium ezután is folytat-
ni kívánja együttműködését az 
önkormányzatokkal és az önkor-
mányzati szövetségekkel. Ennek 
érdekében találkozókat, tárgyalá-
sokat szerveznek. 
Elsőként a Megyei Jogú Városok 
Szövetségének vezetése fogalmazta 
meg felvetéseit. Szita Károly egy 
korábbi közvélemény-kutatás ered-
ményeivel támasztotta alá, hogy 
Magyarország biztonságos ország. 
A Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gének elnöke szerint enélkül nem 
jöhetnének létre különböző fejlesz-
tések, beruházások sem. 
A tárgyaláson az önkormányzato-
kat érintő feladatokról és problé-
mákról is szó esett. Cser-Palkovics 
András, a szövetség társelnöke 
elmondta, hogy a megyei jogú 
városok az állammal közösen 
mindent megtesznek annak érde-

kében, hogy az emberek számára 
ezek a települések még szeret-
hetőbbek legyenek. Hozzátette, 
ehhez hozzátartozik a feladat-  
finanszírozás, de azt az agg-

lomeráció lakosságának számával 
együtt kell figyelembe venni: „Ne 
csak az állandó lakosság számából 
induljunk ki a nagyvárosok eseté-
ben, hiszen ellátott feladataik térségi 

feladatok.” – kezdte gondolatait 
Cser-Palkovics András. 
A tárgyaláson szó esett a különbö-
ző méretű önkormányzatok együtt-
működésének lehetőségeiről is.

Elhunyt Kovács Ferenc, az edzőlegenda

Gyászol a labdarúgó-társadalom. Szerdán, életének nyolcvanötödik esztendejé-
ben tragikus hirtelenséggel elhunyt Kovács Ferenc, Székesfehérvár díszpolgára, a 
Videotonnal bajnoki ezüstérmes, az UEFA-kupában a döntőig menetelő együttes 
mesteredzője. 
Kovács Ferenc játékosként 1964-ben KEK-finálét játszhatott az MTK-val. A mai napig 
ő az egyetlen Magyarországon, aki játékosként és edzőként is európai kupadöntőbe 
jutott. 
1934. január 7-én született Budapesten. Az MTK saját nevelésű játékosaként 1954-
ben mutatkozott be az első osztályban, majd több mint tíz éven keresztül viselte a 
kék-fehér mezt. A fővárosi csapattal bajnok, Kupagyőztesek Európa Kupája-döntős 
és – kétszer – Közép-európai Kupa-győztes lett. Az 1960-as római olimpián bronz- 
érmet szerzett a válogatottal. 
A Videoton edzőjeként magyar bajnoki ezüstérmes 1976-ban, bronzérmes 1984-ben 
és 1985-ben, majd ezután jött a máig emlékezetes szereplés az UEFA-kupában. Ko-
vács Ferenc 2008 óta a Videoton FC tiszteletbeli elnökekeként dolgozott. Vasárnap a 
Pancho Arénában még a helyszínen ünnepelte a klub harmadik bajnoki címét. Kovács 
Ferencet Székesfehérvár önkormányzata és a Videoton FC saját halottjának tekinti.

selője nagyon büszke az új parkra 
– mint Deák Lajosné fogalmazott, 
a környéken élők régi vágya vált 
valóra a szabadtéri létesítménnyel, 
mely mostanra már igazi közösségi 
térként funkcionál. 
Sportpálya, futópálya, fitneszparkok 
és játszótér is várja az ide látogató 
családokat. Az uniós beruházás 
teljesen elkészült, de még a nyáron 
újraépítik a Váci iskola felől a felbon-
tott járdát, és az áruház felőli bejutás 
érdekében is járdát építenek. A 
Túrózsáki út irányából akadálymen-
tesen lehet a központot megközelíte-
ni, és tizennyolc új parkoló is segíti a 
távolabbról érkezőket. 
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Élni és élni hagyni – 1. rész
A belvárosi éjszakák az ott lakók szemével

Pillanatképek a Kossuth-udvar éjszakáiból

kurucz tüNde, lászló-takács krisztiNa

A belváros az utóbbi években megtelt élettel. Azóta 
némely szórakozni vágyó társaságok és a lakók 
között időnként pattanásig feszül a húr. Életszerű 
elvárás, hogy sötétedés után a Fő utcán a légy 
zümmögését is hallani lehessen? Vagy belefér, ha 
valakik hajnali négykor bevásárlókocsival akarnak 
gyorsulási versenyt tartani? Összeállításunk első 
részét olvashatják, melyben a problémát igyek-
szünk feltárni. Mivel minden lemeznek két oldala 
van, jövő heti lapszámunkban meghallgatjuk a má-
sik oldalt is, és megvizsgáljuk, lehet-e megoldást 
találni vagy legalább enyhíteni a problémát úgy, 
hogy se a belvárosban lakó kevesek, se a belváro-
son kívül lakó sokak érdeke ne sérüljön súlyosan.

A belvárost a Zichy ligettől a 
Petőfi utcáig éttermek és más 
vendéglátóhelyek övezik, mint 
egy teljesen átlagos városköz-
pontot bárhol a művelt világban. 
Néhány évvel ezelőtt – talán 
olvasóink is emlékeznek rá – este 
tíz környékén még hétvégén 
is alig lehetett embert találni a 
teraszokon. Azóta megújult a Fő 
utca. Egymást érik a koncertek, 
szabadtéri programok, fesztivá-
lok, kirakodóvásárok, és egyre 
többen – köztük családok és 
baráti társaságok – ülnek be egy 
fagyira, sörre, pizzára. Nemcsak 
nappal, hanem este is. A baj nem 
ez. A baj az artikulátlan zajon-
gás, randalírozás, ami rend-
szerint éjszaka kezdődik – és 
hajnalig tart.

Fél óra és jön a következő

Az itt élők közül sokan azt érzik: 
a kikapcsolódásra vágyó közönség 

Váratlan látogatás

„Több évig laktam a Fő utcán, a 
Varkocs-szobornál, az első emeleten. 
Egyik este éppen nálam voltak a 
barátaim. Iszogattunk, beszélgettünk, 
jól éreztük magunkat, mikor egyszer 
csak megláttam valakit az ablakban. 
Egy srác felmászott hozzánk. Megkér-
deztem tőle, mit szeretne. Váltottunk 
néhány szót, adtam neki egy dobozos 
sört, majd úgy, ahogy jött, eltűnt.” – 
mesélte egy negyvenes férfi, aki 
más okból, de azóta már elköltö-
zött a belvárosból.

Alkalmi illemhelyek
 
„Általában nem a szórakozóhelyekkel 
van a baj, mert a tulajdonosok igyekez-
nek kordában tartani a vendégeiket. A 
probléma az esetek többségében akkor 
kezdődik, amikor ezek a társaságok 
elhagyják a kocsmát, és elindulnak a 
Fő utcán. Menet közben folytatják az 
italozást, össze-vissza törik az üvege-

Nappal jó belvárosinak lenni

„Igazi európai belvárosi arculata lett 
Fehérvárnak, ami nagyon klassz!” 
– meséli az egyik Várkapu utcai 
lakos, aki 1997 óta lakik a belváros-
ban. – „Ha ezt veszem alapul, akkor 
nagyon szerencsésnek érzem magam, 
hogy kisgyermekes szülőként rengeteg 
lehetőségem van, csak néhány lépést 
kell tennem. Legalábbis nappal.”
A lakók elmondása szerint a Var-
kocs-szobornál havonta legalább egy 
éjszakai verekedés van, a húsz éve itt 
élő férfi autójának visszapillantó tükrét 
csak az utóbbi néhány évben három-
szor törték le. A tettes kinyomozhatat-
lan, mert itt nincs kamera sem. 
„Egyszer mesélte valaki, hogy egy 
hétköznap este a frissen felújított 
belváros egyik kávézójának teraszán 
ültek, amikor tíz óra tájban odament 
hozzájuk egy közterület-felügyelő, és 
megkérte őket, hogy fáradjanak be 
a teraszról. Akkor ezen ők nagyon 
csodálkoztak, viszont ilyenről azóta 

fiatalok okozzák a gondokat, 
akik az estét általában a Pelikán 
udvarban alapozzák meg, és ha 
bezárt az összes kocsma vagy vége 
a koncerteknek, akkor itt vagy 
eggyel hátrébb, a Kossuth-udvar-
ban vezetnek le. A hangos kaca-
jokon, kiabálásokon túl gyakran 
lehet üvegcsörömpölést, verekedést 
hallani, de arra is volt már példa, 
hogy egy társaság úgy gondolta, jó 
móka hajnalban bevásárlókocsival 
gyorsulni vagy betörni a szomszéd 
utcában álló autók szélvédőjét, 
esetleg a karosszériába kulccsal 
szívet karcolni. De vannak, akik 
alkalmi vagy tartós párkapcsolatuk 
gyakorlati részét is nyílt színen 
intézik.
„Hét közben egy fokkal jobb a helyzet, 
de pénteken, szombaton csak hajnali 
négy-fél öt körül nyugszik el a tér. 
Hiába zár be hajnal kettőkor a kocsma, 
a hazainduló fiatalok vagy a pincé-
rek még folytatják a bulit. Ha valaki 
ebben kételkedik, szívesen elhívom egy 

nem hagyja őket sem hétköznap, 
sem hétvégén pihenni.
„Teljesen mindegy, hogy éjfél vagy 
hajnali három van, szinte folyamatosan 
megy a kiabálás meg az ordítozás az 
utcán. Ha szólok és elmennek, nem telik 
bele fél óra, és jön a következő banda.” 
– mondja egy ötvenes éveiben járó 
asszony, aki szinte egész életét a 
belvárosban töltötte. A hölgy nem 
volt egyedül a véleményével, mert 
teljesen mindegy volt, hogy kis-
gyerekes anyukát, nyugdíjast vagy 
éppen családapát kérdeztünk meg, 
mindenkinek szinte ugyanaz volt a 
meglátása.

ket, kiabálnak és üvöltetik a zenét. A 
múltkor pont láttam, hogy az egyik 
fiú a kukába vizelt, amit a vele lévő 
lányok végignéztek. De ne tudja meg, 
egy-egy péntek, szombat este után 
milyen foltok maradnak a kapualjban. 
Nem győzöm takarítani!” – magyaráz-
ta egy nyugdíjas úr.

Az éjjel soha nem érhet véget

A beszámolókból kiderült, hogy az 
előbbiekben vázolt probléma nem 
általános, a belvárosban kikapcso-
lódó fehérváriak többségével nincs 
gond. Főleg a csapatokba verődött 

próbaalvásra!” – tette hozzá a Kos-
suth-udvarban lakó egyik asszony.
A Kossuth-udvarban lévő lépcsősor 
is megér egy misét. Egy itt lakó 
hölgy szerint nappal a tizenévesek 
hangoskodnak, amit még el lehet 
viselni, de az éjszakai dorbézolást 
már kevésbé. Mivel a lépcső végén 
lévő körkiülő eldugottabb, ezért 
azok, akinek erre néz az ablaka, 
gyakran túlzottan intim pillana-
toknak lehetnek fül- és szemtanúi. 
Az életre kelt városnak tehát az 
árnyoldala is megmutatkozik: az 
éjszakában a terek, padok más 
funkciót kapnak.
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A probléma megoldása azonban 
feltehetőleg nem ilyen egyszerű 
– ha van egyáltalán megoldás. 
Joggal mondják ugyanis a más 
városrészekben lakók, hogy a 
belváros nem egy szűk köré, 
és kikapcsolódni senki nem a 
peremvidéken akar. A fiatalok 
is joggal mondják, hogy a város 
mindenkié, és ha nem akarjuk, 
hogy érettségi után eltűnjenek 
innen, valahogy az ő kikapcso-
lódásukat is lehetővé kell tenni. 
Márpedig az életritmus megválto-
zott, a pizsamát már nem lövik fel 
este nyolckor, ehhez mindenkinek 
alkalmazkodnia kell. El kell köl-
tözni? Toleránsabbnak kell lenni? 
Vagy lehet az extremitásokat 
szabályozni úgy, hogy ne legyen 
újra kísértetváros Fehérvár? Ezt 
járjuk körül a jövő héten!Hol kezdődik a hangos?

sem hallani, és én sem látom, hogy 
bárki megpróbálna rendet tartani a 
belvárosban.” – állapítja meg egy 
családapa, majd hozzáteszi: – „A 
zajongás ellen – ha nincs harminc fok 
– védekezhetek azzal, hogy becsukom 
az ablakot: a dupla üveg és a máso-
dik emelet miatt kevésbé szűrődik 
be a zaj.” Idén a család végül úgy 
döntött, úgy küszöbölik ki a prob-
lémát, hogy klimatizálják a lakást, 
így a friss levegő miatt nem kell 
majd ablakot nyitni. De ezt sem 
tudja minden belvárosi megtenni. 
Egyrészt anyagi ráfordítást igényel, 
másrészt a műemlék vagy műemlék 
jellegű épületek miatt nem minden 
belvárosi házban lehet megoldani a 
kivitelezést. – „Akinek éppen az abla-
ka alatt történik mindez, annak szinte 
mindegy, hogy becsukja-e vagy sem. 
Arról még nem is beszéltünk, hogy ez 
a tér úgy működik, mint egy hangláda, 

a környező lakóházak fala visszaveri, 
felerősíti az amúgy sem kicsi zajt.”

Átmenő forgalom és cigiszünet

A belváros nem alkalmas az alvásra 
– állapítja meg az egyik Petőfi utcai 
lakos. Ő a vendéglátóhelyeken 
bevezetett dohányzási tilalommal 
köti össze az éjszakai utcai hangza-
var problémáját: „Átment az utcára 
a szórakozás – ez az új trend. Én úgy 
tapasztalom, hogy a dohánytörvény 
küldte ki az utcára az embereket. Télen 
is kint vannak, nem csak nyáron.” A 
Petőfi utcához közel eső Pelikán 
udvar már az új trend része, szinte 
„turistacélponttá” vált. Az itt szóra-
kozó fiataloktól megtudtuk, hogy 
vannak, akik Pestről járnak ide 
padot foglalni, inni, bulizni.
A több mint húsz éve itt lakó hölgy 
szerint a hangerő egyre fokozó-

dik. Érdekes egyébként, hogy ha 
a legutóbbi teraszkoncertet nem 
számítjuk, akkor a Petőfi Kultúrtér 
megjelenése nem fokozta tovább az 
éjszakai zajt. Annak oka ugyanis 
nem a szórakozóhely ittléte, hanem 
a folyamatos átmenő forgalom: 
„Jönnek-mennek a gyerekek a Piac tér 
felől a belvárosba, az Alba Bárba meg 
a Távírdába, hétköznap éjjel három 
óráig, hétvégén éjjel öt óráig. Folyama-
tos a zaj, és ha néha van egy kis csend, 
tíz perc múlva biztos, hogy megint 
kiabálás van.”
A Petőfi utcában lakó hölgy szerint 
vasárnap kivételével minden 
éjszaka szörnyű: „Nem gondolom, 
hogy az lenne a megoldás, hogy akinek 
ez nem tetszik, költözzön ki a belvá-
rosból, hiszen nekem is jogom van itt 
élni, és jogom van a saját lakásomban 
pihenni. Nem is az a probléma, hogy 
szórakoznak, inkább annak minősége 

szít ellentéteket a belvárosiak és a 
szórakozók között.”

Megoldás-e a törvényi 
szabályozás?

A belvárosiak közül a többséget nem 
zavarja, hogy az emberek hét közben 
vagy hétvégén beszélgetnek a teraszo-
kon vagy sétálgatnak a Fő utcán – egé-
szen addig, amíg ez kulturált keretek 
között zajlik. Szerintük azonban a 
bulinegyednek nem itt van a helye, 
hanem olyan területen, ami kijjebb 
esik, és nem ilyen sűrűn lakott. Abban 
sincsen véleménykülönbség, hogy a 
közterületeseknek, a rendőröknek 
kéne rendet rakni, és több jogot adni a 
polgárőröknek az intézkedésre. 
„A csendrendelet, miszerint este tíz óra 
után mindenkinek joga van a pihenéshez, 
nem érvényesül a belvárosban. Azt is 
törvény szabályozza, hogy közterüle-

ten nem lehet alkoholt fogyasztani. Ha 
betartanánk a törvényeket, nem lenne itt 
semmi gond!” – mondja a Petőfi utcai 
asszony.
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Hetedhét országra szóló kalandok

A Vaskakas Bábszínház, a Tintaló Társulás, a Bóbita Bábszínház és a Mesebolt Bábszínház 
előadásaira rengetegen voltak kíváncsiak

A Vörösmarty Színház művészei énekeltek és mesét mondtak a vendégeknek

A kézműves foglalkozások elvarázsolták a kicsiket

Az egy négyzetméterre jutó királylányok száma meglehetősen magas

Na, megvan az összes?Még a csillámpóni is jól érezte magát!

Fel!

kurucz tüNde
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Ládavasút, felhővadászat, lovagi torna és mackókereső kalandok várták a gyerekeket a belvárosban 
május utolsó hétvégéjén a Hetedhét Játékfesztiválon. A bátrabbak igazi kincseket találhattak a 
régészhomokozóban, vagy ha éppen ahhoz volt kedvük, táncra is perdülhettek a színpad előtt.

kurucz tüNde

Szabad a játék!

Emlékszem, még bőven alsós voltam, ami-
kor anyukám a húgommal együtt négy 
házzal arrébb átengedett a barátnőm ma-
májához. Nem volt mobilunk, ezért mindig 
abban egyeztünk meg, hogy mire szól a ha-
rang, hazaérünk. Az alkalmi vendégségben 
jó esetben volt piros aranyos szendvics, de 
nem egyszer mi másztunk fel a barackfára 
gyümölcsért vagy titokban szedegettük a 
félig érett ribizlit a bokorról. A néni, mert 
így hívtuk, néha csak ránk pillantott, és 
suttyomban ellenőrizte, hogy nem szór-
tuk-e szét az összegyűjtött szalmát, de nem 
szólt bele a játékba. A ruhaszárító kötél fe-
lett röplabdáztunk, tollasoztunk vagy ver-
senyeztünk, ki tudja gyorsabban tekerni a 
biciklit. Maszatos volt a szánk, piszkos a 
kezünk, de a szabadság minden másodper-
cét élveztük. És ha a harang elütötte a hét 
órát, már rohantunk is haza.
Mert a legnagyobb szabadságnak is vol-

tak határai, amiket betartottunk, hiszen 
elmagyarázták, miért van rájuk szükség. 
Lehet, hogy elsőre nem akartuk felfogni, 
de akkor a felnőttek elismételték százszor 
vagy ezerszer is. Maradt rá energiájuk, 
pedig ők is sokat dolgoztak. Csak akkor 
még nem volt okostelefon meg közösségi 
média, ezért senki nem érezte magát rosz-
szul, ha éppen nem tudta elvinni két hétre 
a családját az Adriára nyaralni. 
Tőlünk, akkori gyerekektől sem vártak 
extra teljesítményt. Bizonyítványtól füg-
getlenül büszkék voltak ránk, ha látták, 
hogy tisztességesen dolgoztunk érte. A ce-
ruzáinkat magunk faragtuk, bepakoltunk 
a táskába, és teljesen természetes volt, 
hogy egyedül jövünk haza az iskolából. 
Nem féltek attól, hogy kevesebbek 
leszünk, ha nem járunk el pluszban an-
golra, matekra. Nem féltek attól, mi lesz, 
ha nem öt, hanem tízévesen tanulunk 
meg úszni. Csak egy dolgot akartak, hogy 
biztonságos keretek között megéljük a 
gyerekkor önfeledt szabadságát, akkor is, 
ha az némi csibészséggel társult. 
Mi, mostani szülők merjük kicsit elen-
gedni a gyeplőt! Adjunk kapaszkodókat, 
de bízzunk jobban a gyerekekben, mert 
legbelül pont olyanok, mint mi, legfeljebb 
kicsit alacsonyabbak.
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Zenei nevelés szeretettel és felelősséggel

Nem csak Bergerné Szőnyi Anna, de a zeneovisok is örültek az elismerésnek

lászló-takács krisztiNa, Vakler lajos
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Átadták az idei Zenei Nevelésért díjakat. Az el-
ismeréseket Bergerné Szőnyi Anna, a Hermann 
László Zeneművészeti Szakgimnázium tanára és 
Radics Éva ének-zene tanár vehette át.

Közös énekléssel kezdődött az 
idei díjátadó. Nem véletlen, hogy 
az ének tisztán csengett a Szent 
István-teremben, hiszen jelen volt 
mindenki, aki ma Fehérváron 
zenét tanít. Nem hiányoztak a 
tanítványok sem, szinte minden 
korosztály képviseltette magát azon 
a gálaünnepségen, melyen Mihályi 
Gyulánéra emlékeztek a jelenlévők. 
Kórusmuzsika, hangszeres zene és 
zeneovis bemutató tette színessé az 
alkalmat. A Zenei Nevelésért díjat 
2009-ben alapította a város, és azok 
az óvodapedagógusok, tanítók, 
tanárok, karnagyok vehetik át min-
den évben, akik tevékenységükkel 
jelentősen hozzájárultak városunk 
zenei életének fejlődéséhez.
„Nagyon hálásak vagyunk azért, hogy 
ebben a városban soha nem magán- 
ügyként kezelik a zenei nevelést, 
hanem hihetetlen felelősséggel és nagy 
szeretettel. A zenét tanító pedagógusok 
úgy érzik, hogy azt a hagyományt, 
amit Eszti néni neve fémjelez, tovább 
kell vinni.” – mondta köszöntőjében 
Brájer Éva alpolgármester.

Nemzetközi gyermekkórus-fesztivál Fehérváron

Tizennégy kórus szerepelt városunkban

Vakler lajos

Tizenötödik alkalommal adott otthont Székes-
fehérvár az Alba Regia Nemzetközi Gyermekkó-
rus-fesztiválnak. Az idei találkozón tizennégy 
kórus mérette meg magát a határon túlról és 
itthonról.

Kneifel Imre fesztiváligazgató az első 
pillanattól kezdve gondozza a gyer-
mekkórus-fesztivált: „Hogy ilyen sokan 
elfogadták a meghívásunkat és egyre 
nagyobb híre van a fesztiválunknak, 
azt jelzi, hogy máshol is fontos a zenei 
nevelés. Ez Európában egy elfogadott kul-
túraközvetítő tevékenység. Ukrajnából, 
Erdélyből, Felvidékről és Lengyelország-
ból is érkeztek kórusok, és ez már több 
évtizedre visszamenőleg elmondható.”
Palócz Réka a Hermann László 
Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Alapfokú Művészeti Iskola vezetője-
ként is elkötelezett a kórusmuzsika 
iránt, hiszen egy ilyen fesztivál örök 
élményt nyújt a gyermekeknek, a 
felkészítő tanároknak, a szülőknek 
és a nézőknek egyaránt: „Az éneklés 
öröme mindenek felett áll, olyan 
részeket mozgat meg a lélekben, ami 
egyébként elérhetetlen. A közösség ereje 
minden gyereket magával tud ragadni.”
A kórusok a hagyományokhoz hűen 
a város terein, közösségi központjai-
ban is bemutatkoztak a székesfehér-
váriaknak. 
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Hartyányi Judit, a KÓTA elnök-
ségi tagja, az alapítvány elnöke a 
díjátadó ünnepségen hangsúlyoz-
ta, hogy Kodály Zoltán öröksé-
gének továbbélése, a felnövekvő 
generációk segítéséhez elen-

gedhetetlen szakmai alázat az 
alapja annak, hogy a gondoskodó 
pedagógiai munka eredményes 
lehessen.
Az idei elismeréseket Bergerné 
Szőnyi Anna, a székesfehérvári Ze-

neovi zenepedagógusa, a Hermann 
László Zeneművészeti Szakgimná-
zium és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanára valamint a Ciszterci Gimná-
zium ének-zene tanára, Radics Éva 
vehette át.
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• Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete
• Mozgássérültek Fejér Megyei Egyesülete
• Viktória Rehabilitációs Központ
• Frim Jakab Képességfejlesztő Szakosított Otthon
• Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány
• TANDEM-SZEM – Látássérültek Kerékpározását Segítő 

Egyesület
• Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány
• Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének Fejér 

Megyei Szervezete
• Fejér Megyei Jelnyelvi Tolmács Szolgálat
• Karitász Szent Kristóf Ház Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye
• Civil Centrum Közhasznú Alapítvány
• Dog Garden Kutyapanzió, Kutyanapközi és Kutyaiskola
• Gyermekekért a Kutyákkal – Kutyákkal a Gyermekekért 

Alapítvány

• NEO Magyar Segítőkutya Egyesület
• Fejér Megyei Család-, Esélyteremtési és Önkéntesház
• Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány
• Egyensúlyunkért Alapítvány
• Halmozottan Sérültek Fejér Megyei Szülőszövetsége 
• Arany János EGYMI Ezredéves Óvodája, Általános 

Iskolája és Készségfejlesztő Iskolája
• Fehérvár Travel Alapítvány – Autista Klub
• Székesfehérvári Család- és Gyermekjóléti Központ
• „Teljes Élet” Szociális Alapítvány
• A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási 

Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és 
Foglalkoztatási Főosztálya Foglalkoztatási Osztálya

• Grundfos Magyarország Gyártó Kft.
• Alcoa Shared Services Hungary Kft.
• MagNet Közösségi Bank

Tudta-e?

A perifériás érbetegség két szempontból is 
veszélyes. Az érszűkület egyrészt az alsó végtag 
elvesztéséhez, amputációhoz vezethet. Az 
érszűkületes beteg számára a másik veszélyt a 
gyakran egyidejűleg, tünetek nélkül fennálló 
koszorúér- és agyi érbetegség jelenti. A sta-
tisztikák szerint az érszűkületes betegeknek 
kétszer nagyobb az esélye szívinfarktus vagy 
szélütés bekövetkezésére, aminek következtében 
a betegség kialakulását követő öt éven belüli 
halálozás a harminc százalékot is eléri.

Érszűkület – segít a diagnózis! Fehérváron ünnepeltek

2015 óta szerveznek perifériásérbetegség-szűrést városunkban

látrányi Viktória
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A Szabadművelődés Házában az elmúlt 
hétvégén ismét sokan vettek részt a 
perifériásérbetegség-szűrésen. Felmérték a 
rizikófaktorokat, kockázatbecslést végeztek 
és boka-kar indexet is mértek. Az ingyenes 
vizsgálatokat a kórház és a Humán Szolgál-
tató Intézet szakemberei végezték.

A perifériás érbetegség vagy is-
mertebb nevén az érszűkület az 
általános érelmeszesedés egyik 
megjelenési formája. Ilyenkor a 
keringési zavar a lábak ütőerein 
lép fel. A statisztikák alapján a 
betegség négyszázezer embert 
érint Magyarországon. Az élet-
korral nő az előfordulási aránya. 
Hetven év felett minden ötödik 
embert érinti a betegség. 
Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok elmondta, 
hogy a prevenciós programra 
elsősorban az ötvenöt és hetven 
év közötti korosztályt várták. 
Ez a korosztály ugyanis az egyik 
legveszélyeztetettebb az érbeteg-
ségek kapcsán. A rizikófaktorok 
helyes kezelésével a betegség 
megelőzhető. 
„A perifériás érbetegség tünete 
lehet a hosszan tartó séta utáni 
vádligörcs, fájdalom, járásnehezí-
tettség. Amikor már elszíneződés, 

„Értéket teremtünk!”
látrányi Viktória

Újra lesz Esélynap Székesfehérváron. Az EsélyKör 
(fogyatékosügyi szervezetek hálózata) idén harmadik 
alkalommal szervezi meg a programot június 12-én 
10 és 15 óra között Székesfehérvár belvárosában. A 
nagyszabású, társadalmi integrációt, szemléletformálást 
és érzékenyítést elősegítő rendezvényt a Fejér Megyei 
Család-, Esélyteremtő és Önkéntesház koordinálásában, 
Székesfehérvár önkormányzatának támogatásával 
rendezik meg.

Az Esélynap lehetőséget ad arra, hogy meg-
ismerjük a fogyatékkal élők mindennapjait. 
A programon résztvevő tizennyolc fogyaté-
kosügyi szervezet illetve hat, a témához kap-
csolódó szervezet interaktív módon, játékos 
formában mutatja be saját tevékenységét, 
szolgáltatásait. Nem véletlen a címválasztás, 
hiszen az „Értéket teremtünk!” cím jelzi, hogy 
a fogyatékossággal élők is társadalmunk szer-
ves részei, értékes tagjai, akár gazdasági, akár 
kulturális téren és számos más területen. 

A rendezvény emellett szól az együttműkö-
dés erősítéséről is: a társadalmi befogadás 
mögé sorakoztatja az érintett személyeket, 
intézményeket, szervezeteket. Zenés-táncos 
és érzékenyítő programokkal, terápiás és 
vakvezető kutyás bemutatóval, kerekesszékes 
akadálypályával, integrált kézműves foglalko-
zásokkal, bekötött szemes tandembiciklizés-
sel is várják az érdeklődőket június 12-én. 
Idén egy különleges programelemmel bővül 
a rendezvény: „élő könyvtárat” látogathatnak 
meg az érdeklődők. Ez azt jelenti, hogy egy 
beszélgetés erejéig fogyatékossággal élő sze-
mély „kikölcsönzésére” van lehetőség. 
A rendezvény délelőtti programjai főként a 
köznevelési intézményeket, a fiatal korosz-
tályt szólítják meg, míg a délutáni órákban a 
lakosság figyelmét szeretnék felkelteni a szer-
vezők. Az Esélynap programjait önkéntesek 
segítik, akiknek köre idén kibővül az Alcoa 
Shared Services Hungary Kft. és a MagNet 
Közösségi Bank munkatársaival. Az Esélynap 
védnöke Cser-Palkovics András polgármester.

Az Esélynap szervezői és közreműködői

fekély van a vádlin, az már a késői, 
negyedik stádium a betegségben.” 
– mondta el lapunknak Balsay 
Miklós, a Szent György Kórház 
diabetológus főorvosa. 
A koszorúér- és agyi érbeteg-
séghez hasonlóak a perifériás 
érbetegség kialakulását ered-
ményező kockázati tényezők. A 
betegség kialakulásának való-
színűsége tovább nő dohányzás, 
magas vérnyomás, cukorbeteg-
ség vagy magas koleszterinszint 
esetén.

rába HeNrietta

A Vöröskereszt világnapját ünnepelték Székesfehér-
váron május 25-én a szervezet magyarországi tagjai. 
Az ország minden részéről érkeztek a rendezvényre. Az 
ünnepségen díjakkal mondtak köszönetet a tagoknak, 
akik önzetlen segítséget nyújtanak évről évre.

Május 8-án ünneplik eredetileg a 
Vöröskereszt világnapját, melynek 
apropóját az alapító Jean Henri Dunant 
születésnapja adja. Idén mintegy száz-
kilencven nemzet társasága ünnepelte 
a világnapot, s mondtak köszönetet az 
önkénteseknek.
A magyar szervezet a százötvenötödik, 
a megyei pedig a százharminchetedik 
évfordulóját ünnepli ebben az évben. 
Az országos rendezvényen a szervezet 
önkénteseinek mondtak köszönetet, 
akik nélkül az önzetlen segítség nem 
érhetne célba. A kitüntetéseket olyan 
segítők kapták, akik évek óta részt 
vesznek a Magyar Vöröskereszt munká-
jában: vagy gyűjtésben segítenek vagy a 
véradások szervezését koordinálják. 
Az ünnepség része a kitekintés az 
előző esztendőre: „Sajnos az önkéntesek 
kevesebben vannak, az élet megváltozott, 
nehezebben tudnak az emberek elszabadulni 
a munkahelyről. Hasonló problémánk a 
véradás. A Vöröskeresztről elsősorban a 
véradás jut mindenki eszébe. Sajnos évről 
évre csökken a véradóink száma, kiöre-
gednek, az újakat pedig nem nagyon lehet 
megszólítani.” – mondta el Fábián Károly, 
a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei 
Szervezetének elnöke.
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Szülészetválasztó adatbázisban a kórház

Kertész Balázs János 2017. első székesfehérvári babája volt

papp brigitta

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

A legtöbb kismama természetes szorongással 
készül a nagy találkozás napjára, és a körül-
mények bizony még a legkönnyebb szülést is 
rémálommá, de egy nehezet is örök élmény-
nyé tehetnek. Nagyon nem mindegy, hogy a 
szakemberek, a szülészet milyen szemlélettel 
kezelik a kismamákat.

Egy rossz élmény, a kiszolgáltatott 
helyzet, a megalázó bánásmód örök 
rossz élményként csapódik le, és 
nemcsak a kismamánál. Ugyanak-
kor a nyugodt, támogató környe-
zet örök élménnyé teheti a nehéz 
szülést is. És persze az is igaz, hogy 
mindenkinek más az ideális helyzet.
Közel negyven kérdésen keresztül 
kaphatunk képet az intézmények hoz-
záállásáról a szülészetválasztó adatbá-
zisban, melyben a Szent György Kór-
ház és a dunaújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház és Rendelőintézet válaszai is 
megtalálhatók. A szülészeteknek a 
kérdéseket a KANGA Egyesület tette 
fel, és 2018 áprilisáig az intézmények 
73 százaléka adott választ.

Császármetszés

A császármetszés alkalmazása 
sarkalatos kérdés, és nem kevés 
vitát generál, hogy valóban szükség 
van-e rá ilyen arányban. Az OEP 

Szent István Király Múzeum
(Székesfehérvár, Országzászló tér 3.)

Megtekinthető: 2018. június 17.

Székesfehérvár a 20. században

adatai szerint ugyanis a beavatko-
zások országos aránya 1990-ben 
tíz százalék körüli volt, a 2000-es 
évek elejére megduplázódott, 2006-
ban már közel harminc százalék, 
2015-ben pedig már harminckilenc 
százalék volt. Ugyanakkor a nem-
zetközi kutatások szerint a valóban 
indokolt császárok az összes 

szülés 15-19 százalékát teszik ki. 
A mostani adatok alapján a Szent 
György Kórház sem marad az 
országos átlag alatt, ugyanis a szü-
lések harmincnyolc százalékában 
alkalmaznak császármetszést, míg 
Dunaújvárosban 35 százalékban.

Epidurális érzéstelenítés

Van, aki megváltóként tekint a 
fájdalomcsillapításnak erre a for-
májára, van, aki szerint az ördögtől 
való, hiszen a szülés természetes 
folyamat. Az országos átlagot 
tekintve itt az egyik legnagyobb 
a szórás, hiszen az oldal adatai 
szerint nulla és nyolcvan százalék 
között mozog a használata. A Szent 
György Kórházban mindössze a 
szülések öt százalékánál alkalmaz-
zák, ugyanakkor a Szent Panteleon 
Kórházban jócskán magasabb, 
harminc százalék az arány.

Oxitocin használata

Az oxitocin legalább akkora vitákat 
tud kiváltani, mint a császármet-
szés. Az oxitocin nem más, mint 
a méhösszehúzódásokért felelős 
hormon, vagyis az erő, ami meg-
nyitja a méhszájat a baba előtt, 
de ugyanilyen fontos szerepe van 
az anya-baba kötődésben, illetve 
nem elhanyagolható a stresszoldó, 
fájdalomcsillapító, szoptatást segítő 
hatása sem. Ám mindez csakis a 
szervezetben, belsőleg termelődő 
oxitocinra igaz, a gyógyszeripa-
rilag előállított azonos nevű szer 
pusztán méhösszehúzódásokat tud 
kiváltani. Sokan úgy vélik, hogy a 
szülés ilyen formán való gyorsítása 
mindössze a kényelmet szolgálja.
A szer használata országos átlag-
ban is változó, van ahol kiugróan 
magas – például a Debreceni 
Egyetem Klinikai Központban a 
szülések hetvenöt százalékában 
– ugyanakkor Baján nem alkalmaz-
zák az oxitocint. A Szent György 
Kórházban 2016-ban a szülések 
huszonhat százalékánál, Dunaúj-
városban harminc százalékánál 
használták 2016-ban.

Gátmetszés

A WHO által még 1996-ban kiadott 
gyakorlati kézikönyv a gátmetszés 
elfogadható arányát tíz százalék 
alatt határozta meg, és a rutinsze-
rűen alkalmazott gátmetszést a 
bizonyítottan káros, megszünteten-
dő gyakorlatok közé sorolta. Ehhez 
képest az elmúlt évtizedek számai 
a legtöbb országban, így Magyaror-
szágon is köszönő viszonyban sem 
voltak ezzel az ajánlással. Az EU 
2010-es jelentése szerint a gátmet-
szés aránya az egyes tagállamokban 
öt (Dánia) és hetvenöt százalék 
(Ciprus) között változik.
Magyarországon 2012-ben a hüvelyi 
úton szült nők hatvankét százalé-
kánál alkalmazták a gátmetszést. 
Ehhez képest Fehérváron a szülé-
sek harmincöt százalékában, míg 
Dunaújvárosban nyolcvan száza-
lékában metszenek. Dunaújváros 
ezzel a legmagasabb arányú intéz-
mények között van, ennél többször 
csak Debrecenben alkalmazzák a 
gátmetszést, az Egyetem Klinikai 
Központban a szülések kilencven 
százalékában!

Aranyóra

Az aranyóra a szülést követő első 
pár óra (általában egy óra, amit a 
szülőszobán kell tölteni a szülés 
után), amikor a kisbaba megpihen-
het, ellazulhat édesanyja hasán. 
Talán nem kell hangsúlyozni ennek 
a fontosságát, ám mégsem minden-
hol tartják be. Székesfehérváron és 
Dunaújvárosban szerencsére igen.
Ahogy a fenti adatokból is kitűnik, 
Fejér megyében nyitott szemlélettel 
állnak a kismamákhoz. Persze min-
dig mindent lehet javítani. A nagy 
számok törvénye szerint biztosan 
mindkét intézményben voltak jó 
és rossz tapasztalatok is szüléskor, 
hiszen nem vagyunk egyformák 
sem mi, sem pedig a szülést leveze-
tő szakemberek. Kinek ez jön be, 
kinek az.
A válaszok teljes egészében a 
zsebinet.hu/szuleszetek oldalon 
olvashatók.
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Siklósi Örs: Jövő nyáron esküvő!

Siklósi Örs otthonában

A dédnagyapa hegedűje

Zene minden formában

koVács V. orsolya
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Nagymamája régi Videoton hangfalai, egy 
bakelit lemezjátszó, dédnagyapja egykori 
hegedűje és tavaly elhunyt édesapjáról készült 
különleges pillanatfelvételek között egy 
ízig-vérig modern srácot találtunk, aki huszon-
hét évesen saját online marketing cégét irá-
nyítja. Dalaiban és gondolataiban gördülékeny 
egységgé kapcsolódik össze múlt, jelen és jövő, 
élet és halál. Siklósi Örssel, az AWS frontembe-
rével budai otthonában beszélgettünk.

Amikor meséltetni kezdtem önma-
gáról, szinte minden második mon-
data az volt, mosollyal az arcán: 
„Ebben édesapámra hasonlítok.” 
Hogy miben is hasonlít a székes-
fehérváriak számára legendának 
számító Siklósi Gyula régész-  
professzorra és miben különbözik 
erőteljesen, azt is kibogoztuk, mi-
közben gondolatban visszatértünk 
a gyermekkorába, együtt utaztunk 
vele az Eurovízióra, és jövő nyári 
esküvőjének egy különleges részle-
tébe is bepillanthattunk.
Mennyire kötődsz Fehérvárhoz?
Nem éltem Fehérváron, de renge-
teget voltam ott édesapámnál. Na-
gyon szívesen vittem oda minden-
kit, barátnőimet, barátokat, mert 
mindig annyit tudott mesélni, hogy 
az egy egész könyvtárral felért. 
Annyi története volt és olyan egyedi 
világlátása, hogy a személyiségéből 
mindenki csak töltekezhetett.

Milyen volt édesapád mellett felnőni?
Soha nem akarta azt éreztetni, 
hogy ő jobb, mint bármelyik gyere-
ke. Mindig támogatott abban, amit 
csináltam, sőt a könnyűzenei irány 
felé is szívesen terelgetett. Sokat 
tanultam tőle a munkamorálról: 
hogyan kell nekiállni, véghez vinni 
a magunk elé kitűzött feladato-
kat. Persze tény, hogy egy csomó 
erényét csak idővel ismertem fel. 
Kamaszként inkább lázadni akar-
tam, ellene meg egy kicsit a világ 
ellen. Ő is nehéz természet volt, én 
sem vagyok könnyebb. Volt olyan 

időszak, amikor nem beszéltünk. 
De ez hamar elmúlt, mert szerettük 
egymást. De hát ő is egész életében 
lázadt, szembe ment az árral. És az 
esetek nyolcvan százalékában kide-
rült, hogy neki van igaza! A húszas 
éveimben már egyre fontosabbá 
vált számomra az általa is közve-
tített értékrend. Hogy ha valamit 
elkezdesz csinálni, azt fejezd is be, 
még ha az eredmény, az elismerés 
nem is feltétlenül jön rögtön.
A zene hogy került az életedbe?
A Kodály Zoltán Ének-Zenei Általá-
nos Iskolába írattak be Budapestre, 
mert már elég hamar észrevették, 
mennyire hiperaktív vagyok, és 
keresem a lehetőséget, hogy kife-
jezzem magam. Dobolni szerettem 
volna, de mivel csak klasszikus 
hangszerekből lehetett választani, 
megkérdeztem a szüleimtől, melyik 
a második legnehezebb hangszer. 
Mondták, hogy a hegedű, így azt 
kezdtem tanulni. Ez végül inkább 
egy nagy csapás lett a környezetem 
számára.
Érdekes, hogy már akkor, hatévesen a 
legnehezebbet kérted…
Ez is valószínűleg édesapám habi-
tusa bennem. Ő mindig is a nagy 
kihívásokat kereste, és rendszerint 
meg is találta. Nekem ez a hegedű-
vel nem így alakult, de persze na-
gyon sokat adott – egy csomó olyan 
muzikális kvalitást, ami amúgy 
lehet, hogy nem lenne. Egyébként 
most is van egy hegedűm! Még a 
dédnagyapámé volt. Csak fel kéne 
újíttatni.
Fontosak neked az emlékek?
Nagyon! A legtöbb dolog, amit itt 
láttok, valamelyik családtagom ösz-
szegyűjtött holmija. Azért szeretem 
ezekkel a tárgyakkal körülvenni 
magamat, mert megőrzik a szeret-
teimhez fűződő szép emlékeket, 
érzéseket. Ezt is édesapámtól 
örököltem: egyszerűen vannak tár-
gyak, amiket nem tudok ott hagyni! 
Édesapám fehérvári lakása is olyan 
volt, mint egy múzeum.
Az Eurovízión résztvevő Viszlát, 
nyár! című dalotokkal kapcsolatban 

is a legtöbb cikk édesapádat említi, 
hogy az ő elvesztéséről szól a dal. 
Te ezzel kapcsolatosan azt nyilat-
koztad, hogy az emberek félnek 
elfogadni a halált, és élni tovább az 
életüket. Ezt én úgy értelmeztem, 
hogy inkább előre tekintesz, a jövő 
teendői felé. Közben viszont azt 
látom, hogy a múlt, a nosztalgia 
ugyanúgy nagy jelentőséggel bír 
számodra.
Nyilván nagyon fontos a múlt, 
abból táplálkozunk, benne van a 
génjeinkben. De a szeretteink biz-
tos nem azt akarnák, hogy sirassuk 
őket, hanem hogy őrizzük meg az ő 
mondataikat, tanításaikat, amiket 

ránk hagytak. Ezeket pedig kis am-
forákba zárva tudjuk megőrizni és 
továbbadni. Akár egy hegedűben 
– vagy egy dalban... Nem szabad 
tabutémaként kezelni a halált! Ez 
a dal is pont erről szól: ha valakit 
elveszítesz, onnantól kezdve már 
te vagy az, aki hordozza azokat az 
információkat, amiket ő a világnak 
átadott.

A zenekar tagjaival gyerekkorotok óta 
együtt zenéltek. Hasonló sikereket 
álmodtatok meg, mint amit mostaná-
ban elértetek?
Ez volt az egyetlen dolog, ami-
ben szentül hittünk és amiért 
tizenkét éven keresztül megállás 
nélkül csináltuk. Közben sorra 
jöttek a pofonok, hol egy kritika 
formájában, hogy milyen rosszul 
játszunk, hol úgy, hogy a nézőnk 
volt kevés, máskor turnéra nem 
volt pénz. De minden megpró-
báltatás segített abban, hogy 
lépcsőről lépcsőre kapaszkodjunk 
fölfelé. Tizenkét-tizenhárom 
évesen persze mi is arról álmod-
tunk, hogy világsztárok leszünk. 
Az csak később körvonalazódott, 
milyen kemény munka is ez. De 
akkor érdemli meg valaki igazán, 
hogy sikert érjen el, ha megküz-
dött érte.
Eljuthat ez a folyamat addig is, hogy 
kizárólag a zenének élj?
Nem szeretnék. Hétköznaponként 
online marketinggel foglalkozom, 
most már a saját cégemben. Hétvé-
gente pedig a zenével adhatom ki a 
hétköznapi stresszt.
Milyen élményekkel tértetek haza az 
Eurovízióról?
Nem gondoltuk, hogy minket ott 
ennyire szeretni fognak! Valószínű-
leg azért kedveltek ennyien, mert 
nem játszottuk meg magunkat, 
nem erőltettünk egy szerepet 
magunkra a színpadon. Soha 
életemben nem néztem korábban 
Eurovíziót, de pozitív csalódás volt, 
mennyire összehozza az embereket. 
A közönség, a fellépők, a szervezők 
mind nyitottak és kedvesek voltak. 
Jó érzéssel töltött el, hogy mindegy 
volt, ki milyen országból érkezett, 

jól megvoltunk. Nemcsak jót zenél-
tünk, jót söröztünk is együtt...
És még utazhattatok is. Ez fárasztó 
volt vagy inkább öröm?
Gyűlölök repülni, így minden 
felszállás előtti nap teljes depresz-
szióban telt. De cserébe az, hogy 
jártunk Spanyolországban, Amsz-
terdamban, Londonban, Lisszabon-
ban, hihetetlen élmény volt!
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Az AWS zenekar

A Vörösmarty Rádió műsora júnuis 2-től 8-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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: Palkó 

Zsuzsanna
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00  Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila 
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: Szőllősi Attila

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

2018. 6. 3. Vasárnap 2018. 6. 4. Hétfő 2018. 6. 5. Kedd 2018. 6. 6. szerda 2018. 6. 7. CsütörtöK 2018. 6. 8. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

 A Közlekedik a család 
verseny helyszínéről, 
a Mátyás Király krt-ról 
jelentkezik a Vörösmarty 
Rádió Látványstúdiója 
az Excom Computer 
támogatásával

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek, a 
rendezvény eseményei 
első kézből.

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

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 az 
ASKA Menhely lakóinak. 
Vendég: Molnár Tamásné

11.10 A család. Vendég: Pap 
Csilla, Tornyai Gábor

12:10 A Hiemer-ház története. 
Vendég: Igari Antal

13:10 Műsorvezető: 
Cseke András

14:10 Álomért küzdve az MMA-
ban. Vendég: Szűcs Gergő

16:10   Gimitől a doktorig a 
világot járva. Vendég: 
Varga Anna

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 6. 2. szOMBat

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: 
Romhányi Anikó

16:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

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: 
Romhányi Anikó

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: 
Germán Márton

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16:10 Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Germán Márton

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: 
Germán Márton

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  Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
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: Palkó 
Zsuzsanna

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

Annak a felelőssége mennyire nyo-
masztott, hogy Magyarországot, a 
magyar zenét képviseltétek?
Ott volt a nyomás, persze. Hiszen 
Magyarország zenei diplomatái vol-
tunk, és nagyon fontos volt, hogy 
milyen megítélés születik rajtunk 
keresztül az országról. De tényleg 
csupa pozitív visszajelzést kaptunk. 
Annak, hogy ez lett a végeredmény, 
bevallom, azért örültem, mert a sok 
interjú és az állandó jelenlét már 
egy kicsit sok volt.
Mi a helyzet a zenekar nevével? Mert 
a Wikipedia-oldalatokon a következő 
olvasható: Ants With Slippers, azaz 
papucsos hangyák. A veletek készült 
interjúkban azonban ettől eltérő meg-
határozásokat olvastam. Most akkor 
melyik az igazi?
Előszeretettel szórakozunk azzal, 
hogy mindig teljesen mást mon-
dunk. De ennél érdekesebb, hogy 
legutóbb a győri fellépésünkön 
három lány odajött hozzánk egy 
A/4-es oldalnyi listával, tele az AWS 
rövidítés különféle jelentéseivel. 
Ilyenekkel, mint alternative wine 
selection vagy a dobosunkra célozva 
Aron went shopping, és így tovább. 
De az igazi a papucsos hangyák volt.
Koncertekkel rendesen be vagytok 
táblázva. Hogyan folytatódik az év?
Most írjuk a következő nagyle-
mezünket, a srácok éppen a Bala-
tonnál alkotják a dalokat. A cél, 
hogy szeptemberre kijöjjön az új 
lemez, ami a tervek szerint sokkal 
komplikáltabb és keményebb lesz. 
Nekem van még mellette egy pro-

jektem, aminek az a lényege, hogy 
különböző amerikai és nyugati 
popslágereket akusztikus verzióba 
átdolgozok, és rárakom magyar 
költők verseit.
A magánéleted is sikeresen alakul?

A napokban jegyeztük el egymást a 
kedvesemmel, már három éve élünk 
együtt. Jövő nyárra tervezzük az es-
küvőt. Már szereztünk papot is, mivel 
a kedvesem nagyon szeretné, hogy 
legyen templomi esküvőnk. Amikor 

cserkész voltam, volt egy nagyon ked-
ves rajvezetőm, aki azóta pap lett. Ho-
dász András atya egy nagyon menő 
fiatal pap, motorral jár, és a tévében 
is gyakran feltűnik. Felhívtuk, és el is 
vállalta, hogy összead bennünket.
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Csaba-nap és TESZ-futás
Programok június 1-től 10-ig

szabó Petra

Látogatható kiállítások

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

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

Horoszkóp
május 31. – június 6.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Úgy érezheti, hogy a következő napokban nem képes 
tisztán látni. Egyszeriben elvesztette a céljait, vagy 
talán már nem is érdeklődik irántuk. Ráadásul azt 
tapasztalja, hogy egyre több teher szakad a nyakába, 
és mindenki elvárásokat támaszt Önnel szemben.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Meglehetősen változékonyan alakul a szerelmi élete, 
ugyanis egyik nap még imádja a párját, másik nap 
már veszekszik vele. Emiatt követhetetlenné válik a 
számára. Kerülje a féltékenységi jeleneteket, mert ott 
Ön húzhatja a rövidebbet. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ideje lenne szembenéznie a negatív tulajdonságaival, 
a rossz szokásaival, minden olyannal, amit eddig a 
szőnyeg alá söpört. Ugyanis erre lenne szüksége ahhoz, 
hogy változásokat idézzen elő az életében. Szabaduljon 
meg a rossz szokásoktól és engedjen teret az újaknak!

Bika 4. 21. – 5. 20.

A következő napokban egyre inkább megerősödik az 
önbizalma. Egyre több siker és kellemes meglepetés 
éri. A környezetéből folyamatos visszacsatolásokat 
kap tehetségét, de még szépségét illetően is. A héten 
szerencsés fordulatokra számíthat.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten jobban kellene igyekeznie, hogy beossza az 
idejét. Túl sok felesleges dolgot iktat be munka közben, 
és emiatt kevesebb ideje jut az igazán fontos dolgokra. 
Márpedig ha előléptetésre vágyik vagy arra, hogy 
elismerjék munkáját, ahhoz többet kellene tennie.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Bármilyen nagy szüksége is legyen a pénzre, kétszer 
is gondolja meg, miként kíván rá szert tenni. Ugyan-
is nem feltétlenül igaz, hogy a biztosnak vélt megol-
dás meghozza a kívánt nyereséget. Ne hagyja, hogy 
mások olyanról győzzék meg, amiben nem biztos! 

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, 
tájrendezők, tájépítész hallgatók és 
szakemberek találkozójára. Sor kerül 
botanikai sétákra és gyermekprogramok-
ra is. A program szombaton és vasárnap 
9 órától is várja az érdeklődőket.

I. világháborús tablókiállítás
13 óra, Városház tér
A tárlat a 2015-ben megkezdett sorozat 
negyedik, egyben befejező állomása, 
mellyel a székesfehérvári alakulatokról és 
katonáikról emlékeznek meg.

Látható hangok
17 óra, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház
Antal-Lundström Ilona előadása a látható 
hangok zenei-esztétikai oktatási prog-
ramjáról.

Szintai Kati festőművész kiállításmeg-
nyitója
17 óra, Árpád Fürdő Galériája
A kiállítást megnyitja Sipos Mari író, köl-
tő, festőművész, az Ősfehérvár Alkotókö-
zösség vezetője.

Kerek világ
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Soproni Kiss Sándor festőművész 
kiállítása. Az eseményt Bakonyi István 
irodalomtörténész nyitja meg, közremű-
ködik Cseke Szabolcs hangdrumművész. 
A tárlat június 30-ig látogatható.

Bernáth Gábor fotókiállítása
19 óra, Ady Bár és Galéria

Tallér Edina–Nagy Judit: Kaliforniai álom
19 óra, Igéző
Az előadás 18 éven felülieknek ajánlott! 
A helyek korlátozott száma miatt előzetes 

regisztráció szükséges: facebook.com/
igezo, tel.: 22 790 758, e-mail: igezo2014@
gmail.com.

KastélyKoncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Hangulatos nyáresti koncertekre várják 
az érdeklődőket a Halász-kastély parkjá-
ban. Könnyed, de igényes komolyzenei 
és dzsesszkoncertek színesítik az esti 
programokat a Velencei-tó partján, 
népszerű fellépőkkel. Ezúttal az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar előadásában 
Mozart-műveket hallhatnak az érdek-
lődők.

Június 2.
Gyakorlati akupressszúra 
9 óra, Köfém Művelődési Központ
Egynapos tanfolyam az egészségért. 
Jelentkezés: Földi Viktória (20 572 7244, 
kapcsolat@foldiviktoria.hu).

Csaba-napi hagyományőrző rendezvény
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár
Íjászbemutató, népi hangszerek 
bemutatója, lovaglás, vetélkedők, já-
tékok és ügyességi próbák, madár- és 
méhészbemutató, hagyományos ételek 
és termelői áruk várják az érdeklő-
dőket.

Gingalló
10.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák 
babáknak (3 éves korig) és anyáknak.

Ingyenes tréning a K-9 Kutyaiskolával
18 óra, Alba Plazával szembeni murvás 
parkoló
A tréning során az érdeklődők megis-
merkedhetnek a városi kutyasétáltatás 
alapjaival.

I. Feketehegyi Summer Jam
19 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ

Színpadra lép a Tkyd, a Hősök és Sub 
Bass Monster.

Garami Richárd-emlékest
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Kiállítás, emlékezés, performansz és 
koncert.

Június 3.
Úrnapi szentmise és körmenet
9 óra, Szent Imre-templom
Székesfehérvár közös úrnapi szentmi-
séjét mutatja be Spányi Antal megyés 
püspök a Szent Imre-templomban. A 
Krisztus titokzatos testének tiszte-
letére tartott szentmise után lesz a 
körmenet a belvárosban a Városház 
tér– Fő utca–Oskola utca–Városház tér 
útvonalon.

Akrobatikus rock and roll táncverseny
11 óra, VOK
A versenyen a megyék csapatai mérik 
össze tudásukat.

Térzene
11 óra, Gárdony
A hagyományokhoz híven június első 
vasárnapjára térzenére várják az érdek-
lődőket Gárdonyba, Hermann Zsolt Halá-
szó kisfiú című szobrához. A programon 
a RÁZENE városi fúvószenekar muzsikál.

7. TESZ-futóverseny
17 óra, Rákóczi út
Az Alba Regia Atlétikai Klub Székesfe-
hérvár 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.

Tallér Edina–Nagy Judit: Kaliforniai álom
19 óra, Igéző
Az előadás 18 éven felülieknek ajánlott! 
A helyek korlátozott száma miatt előzetes 
regisztráció szükséges: facebook.com/
igezo, tel.: 22 790 758, e-mail: igezo2014@
gmail.com.

Június 4.
VI. ÖsszetarTó Futás
14 óra, A Szabadművelődés Háza előtt
Az eseményen ép és fogyatékkal élő 

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

MOST
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társa-
sága tematikus kollektív fotótárlata. 
Megtekinthető: június 8-ig.

Csobaji Zsolt festőművész kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Az alkotásokon kalotaszegi tájak és 
templomok elevenednek meg. Megte-
kinthető: június 15-ig.

Kiállítás az Igazgyöngyös tanulók 
képeiből
Európa Klub
Megtekinthető június 16-ig.

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

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

Ragadozó madarak
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Lendvai Balázs fotókiállítása. Megte-
kinthető június 29-ig.

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

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. 
Megtekinthető: november 4-ig. 
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A Barátság mozi műsora

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Túl szigorú volt mostanában önmagához. Nem ártana szem előtt tar-
tania azt, hogy nemcsak a cél a fontos, hanem az út is. Ha nem élvezi 
az utat, azt, amit csinál, akkor keserű lesz az öröme is akkor, amikor 
célba ér. Akkor se essen kétségbe, ha még nem látja az út végét, és azt 
tapasztalja, hogy folyamatosan késlekedik vagy kudarcok érik.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Biztos abban, hogy ami van, az nem mehet tovább a jelen 
formájában és változtatnia kell. Tegye ezt, de vonja be hoz-
zá a partnerét és ne egyedül akarjon evezni a csónakban 
vagy egyik napról a másikra megváltozni és ráerőszakolni 
a véleményét vagy az Ön által kitalált szabályokat.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Fájdalmas leckét kaphat, de nem kell szükségszerűen össze-
törnie. Ha igaz, amit hall, akkor legfeljebb tanuljon belőle, de 
nem érdemes rágódnia rajta. Ne keressen bűnbakot, fogadja 
el, ha valóban Ön a hibás és változtasson! Abba a hibába meg 
végképp ne essen, hogy Ön is elkezd másokat kritizálni.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kicsit jobban is odafigyelhetne mostanában, ugyanis 
kezd egy kissé hanyag lenni és olyan dolgokra is 
legyint, amik komoly problémákat is okozhatnak 
Önnek. Pláne akkor ne mellőzze ezeket, ha a család-
jával vagy a munkahelyével kapcsolatosak.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nehéz időszak áll Ön előtt, amikor is mindenért kemé-
nyen meg kell dolgoznia. Nagy segítségére lenne az, ha 
képes lenne változtatni régi és elavult szokásain. Arra 
viszont nagyon kell ügyelnie, hogy a héten kinek és mely 
titkát árulja el, főleg, ha az a partnerével kapcsolatos. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nem ártana meghoznia bizonyos döntéseket és 
változtatni az életmódján. Erre azért is lenne szükség, 
mert veszélybe kerülhet az egészsége. A lelki problé-
mái kezdenek fizikai formát ölteni. Vegye a vészjelzé-
seket és ne várjon a csodára, hanem cselekedjen!

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Csoportvezető

Raktáros

Betanított galvángépkezelő

Galván vízkezelő

Vegyszer előkészítő

Feladat: Művezető munkájának segítése, termelés 
szervezése, emberek irányítása, dokumentációk 
kezelése. 3 műszakos munkarend.  
Elvárások: Minimum középfokú végzettség, 
vezetői, szervezői gyakorlat, önállóság. 
Amit kínálunk: 
Br. 230 ezer Ft+műszak pótlékok+cafeteria.

 

Feladat: Raktárosi feladtok ellátása, 
készletnyilvántartás, vevőkkel való kapcsolattartás, 
dokumentációk kezelése. 
Elvárások: B2 program kezelésében gyakorlat, 
raktári munkavégzésben tapasztalat. 
Amit kínálunk: 
Br. 180 ezer Ft+műszak pótlékok+cafeteria 
 

Feladat: Galván automaták kezelése, 
üzemi gyakorlat. 3 műszakos munkarend.
Előny: szakmunkás végzettség, 
gépkezelési ismeretek. 
Amit kínálunk: 
Br. 160 ezer Ft+műszak pótlékok +gépespótlék+cafeteria. 
Lehetőség gépkezelői végzettség megszerzésére, 
vizsga letétele után fizetésemelés.
 

Feladat: Galván szennyvízek, koncentrátumok 
előkészítése, a vízkezelő berendezések 
üzemeltetése, karbantartása, javítása.
Elvárások: Vízgépész-, vagy villanyszerelő -, vagy 
csőhálózat szerelő végzettség, szakmai tapasztalat.
                            
        

Feladat: Galvánfürdők készítésével, karbantartásával 
kapcsolatos feladatok. Vegyszerek anyagmozgatása, 
kezelése, minta vételezése. 1 műszakos munkarend.
Előny: vegyipari szakmunkás végzettség
Amit kínálunk: versenyképes fizetés+cafeteria

Várjuk jelentkezését a vtmetalhr@metal.videoton.
hu címre, vagy a 22/533-647-es telefonszámon, illetve 
személyesen a VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, 

Berényi u. 72-100. 16-os épületében.

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

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

Molycsapdák fogási adatai 2018.05.28-án: 
Szilvamoly: 27 db
Keleti gyümölcsmoly: 42 db
Almamoly: 15 db

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

gyerekek együtt futnak egymás jobb 
megismerése és a társadalmi integráció 
jegyében.

Június 5.
Olvass és írj Anne Frankkal!
13 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
zenei és számítógépes részlege
A kiállításhoz készült munkafüzetek 
feladatai a diákok kreativitására és fantá-
ziájára épülnek. A tanulók a foglalkozás 
végén egy mágneses falon elhelyezhetik 
a látottak kapcsán megfogalmazódó 
gondolataikat, üzeneteiket, verseiket. A 
június 30-ig ingyenesen látogatható inter-
aktív tárlatot az előzetesen bejelentkező 
csoportok tárlatvezetéssel is megtekint-
hetik.

Vendég: Borsa Brown
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
olvasóterme
A 89. Ünnepi Könyvhét alkalmából szer-
vezett író-olvasó találkozón vendégünk 
Borsa Brown, 2017 legnépszerűbb hazai 
írónője, a Maffia-trilógia és az Arab-soro-
zat szerzője.

Gyermeknevelés a baglyok szemüvegén 
keresztül
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai utcai Tagkönyvtára
A tárlaton F. Dőry Magdolna baglyos gyűj-
teményéből olyan tárgyakat mutatnak be, 
melyek olvasó baglyokat ábrázolnak.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Borbély Zsolt Trianon meghaladásának 
paradigmái című előadása.

Június 6.
Himlő, pestis, kolera – járványokról 
dióhéjban
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
A XV. Országos Patikanap alkalmából 
Szima Viktória, a Fejér Megyei Levéltár 
munkatársa tart előadást.

Tárlatvezetés a Hunyadi Mátyás halotti 
pajzsa című kiállításban
16 óra, Szent István Király Múzeum – 
Rendház
A vezetéseket Kovács Dóra múzeumpeda-
gógus tartja.

Az én Fehérvárom
16.30, Szent István Király Múzeum, 
Országzászló téri épület
Csutiné Schleer Erzsébet építész tárlatve-
zetése a VárosKép című kiállításban.

Képzelt vizek
18 óra, Szent István Hitoktatási és Műve-
lődési Ház, Szent Cecília-terem
Kühl Júlia és Kühl Mátyás Képzelt vizek 
című bemutatkozó kiállításának megnyi-
tója. A tárlat megtekinthető június 20-ig.

Szerelem terror idején
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Az estet perui vetítéssel és pódiumbeszél-
getéssel fűszerezik, a háziasszony Oszter 
Alexandra.

Június 7.
Babiczky Tibor: Félbehagyott költemé-
nyek
18 óra, Új Magyar Képtár
Könyvbemutató. A költővel Czinki Ferenc 
beszélget.

Június 8.
Vakációváró
14 óra, Palotaváros Központi Park
A Székesfehérvári Család- és Gyermekjólé-
ti Központ tartja hagyományos vakáció-
váró rendezvényét, mely az intézmény 
ellátási területén élő gyermekes családok 
számára biztosít ingyenes szabadidős prog-
ramot. Sport, kézműveskedés, bemutatók, 

csillámtetoválás is várja az érdeklődőket. 
16.30-tól az Idő Van Zenekar koncertezik.

Június 9.
Babák rózsakertje és gyereknap
10 óra, Velence, Babák rózsakertje park
Programok: a Meseliget Óvoda óvodásai-
nak műsora, a Zöldliget Általános Iskola 
diákjainak műsora, Rózsa-díj átadása, ró-
zsatövek ültetése, arcfestés, csillámtetová-
lás, lufibohóc, kerékpáros akadálypálya, 
ugrálóvár és számtalan meglepetés.

Hajrá zenemanók!
16 óra, Hermann László Zeneművészeti 
Iskola – Török udvar
Jótékonysági célú közösségi futásra várják az 
érdeklődőket. Különféle távokban lehet ne-
vezni, a futás után táncház, hangszerkiállítás 
és játékok várják a kicsiket és a nagyokat.

Többes számban – a Nemzeti Múzeum 
országjáró gömbsátor-kiállítása
16 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
A Nemzeti Múzeum az I. világháború 
centenáriumi éveiben országjáró körútra 
indult, hogy a háború korát bemutassa a 
vidéken élőknek. A következő állomás a 
Halász-kastély lesz június 9. és 14. között.

Június 10.
Herbarius túra
9.15, Csákberény
Találkozó a Csákberényi Vadászati Múzeum 
parkolójánál. A megközelítés egyénileg törté-
nik, illetve a székesfehérvári buszpályaudvar-
ról 8-kor induló járattal, zámolyi átszállással.
Túravezető: Lencsés Rita gyógynövényszak-
értő. Az érdeklődők ezúttal erdei növénye-
ket gyűjthetnek. A tervezhetőség érdekében 
előzetes bejelentkezés szükséges e-mail-ben 
vagy telefonon az alábbi címeken, számo-
kon: krizsanypannus@gmail.com, 70 338 
6173, lencsesrita82@gmail.com, 30 296 6480.

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
11 óra, Igéző
A Holdfű Színház előadása. Hároméves 
kortól ajánlott.

II. Ismerős Arcok családi nap és gyümölcs- 
ünnep
12 óra, Dinnyési Hagyományőrző Központ
A kiállítás és a gyermekprogramok mellett 
kézműves foglalkozások és termékbemutatók 
lesznek, a látogatók megkóstolhatják a ha-
gyományosan készített magyar ételeket is. Az 
este folyamán a Good Company és az Ismerős 
Arcok zenekar lép fel a szabadtéri színpadon.

Mint a szarvas – vágyaink égen és földön
17 óra, Hotel Magyar Király kupolaterme
A Primavera kórus koncertje.

A fa alatt
Június 1. és 5. 18 óra
Izlandi-francia fekete komédia.

A hely
Június 1. 20 óra, június 7. 18 óra
Feliratos olasz vígjáték.

Szaffi
Június 2. 16 óra
Magyar rajzfilm.

Budapesti International Documen-
tary Festival
Június 2. 18 óra
Válogatás a Budapesti Internatio-
nal Documentary Festival (BIDF) 
versenyfilmjeiből. Az érdeklődők 
megnézhetik Iris Zaki Fodrász-  
sztorik, Maximilien Van Aertryck, 
Axel Danielson Torony-láz és Sára 
Sándor Cigányok című filmjeit.

Könyvklub
Június 2. 20 óra
Amerikai vígjáték.

Sztálin halála
Június 4. 18 óra, június 7. 20 óra
Magyarul beszélő francia-angol 
vígjáték.

Loving Vincent
Június 4. 20 óra, június 9. 18 óra
Amerikai-lengyel életrajzi dráma.

Színpadon az életem
Június 5. 20 óra
Francia dráma.

Lady Bird
Június 8. 18 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

Lajkó – Cigány az űrben
Június 8. 20 óra
Magyar fekete komédia.

Vigyázz, kész, Morc!
Június 9. 16 óra
Angol-mexikói családi animációs film.

A Pentagon titkai
Június 9. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai krimi.
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Múlt heti rejtvényünk Réber László életével foglalkozott. Az első megoldás-
ból kiderült, mi volt a grafikus eredeti foglalkozása: gerelyhajító. 
A második megoldás egy olyan újságot rejtett, ahol Réber több évig grafi-
kusként dolgozott: Ludas Matyi. 
A harmadik rejtvény pedig két olyan szerzőt takart, akinek könyveit a mű-
vész kizárólagosan illusztrálta: Lázár Ervin és Janikovszky Éva.
Mostani feladványunk első megfejtése egy olyan emléknaphoz kapcsolódik, 
amit május utolsó vasárnapján ünneplünk. 1925. május 1-jén a honvédelmi 

miniszter nyilvánította nemzeti ünneppé. Mi az emléknap hivatalos neve?
Második kérdésünk szintén egy emléknaphoz kapcsolódik, amit azért tarta-
nak meg minden évben, hogy felhívják a figyelmet az eltűnt, csellengő gye-
rekekre. Újságunk hasábjain erről is olvashatnak. Melyik ez a rendezvény?
Szintén lapunkban olvashatnak portréinterjút egy fiatal énekessel, zenekar- 
alapítóval. Nemcsak azért érdekes, mert idén ő képviselte Magyarországot 
az Eurovíziós Dalfesztiválon, hanem mert édesapja Székesfehérvár dísz- 
polgára volt. Róla is beszél az interjúban. Ki ő?
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Hozzávalók 
(15 centis formához) 

Az alaphoz:
• 50 gramm zabliszt
• 50 gramm fehér liszt
• 80 gramm cukor (lehet gyümölcs-

cukor is)
• egy teáskanál sütőpor
• egy csipet só
• fél citrom leve
• 75 gramm vaj
• 4 tojás

A meggykrémhez:
• egy kis üveg magozott meggy
• két teáskanál zselatin fix
• ízlés szerint cukor

A csokis avokádókrémhez:
• két nagy avokádó
• két evőkanál kakaó
• ízlés szerint cukor

A díszítéshez:
• egy csokor menta
• néhány szem meggy

Dzsungeltorta házi meggykrémmel

Idén is sikeres a fehérvári fagyi

A gyerekeknek egy mezei tortasütés legalább akkora élmény, mint egy játszóház Gyerekbarát dizájn

A dzsungelt a mentalevelek és a műanyag állatok imitálják

kurucz tüNde

rába HeNrietta
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Anya, szerintem süssünk dzsungeltortát! – 
közölte egyik reggel a nagyobbik fiam, amikor 
megkérdeztem, milyen süteményt készítsünk 
apa szülinapjára. Rendben, mondtam neki, de 
az egyszerűség kedvéért az ordító tigrisektől, 
a pálmafáktól és a majmoktól eltekintettem. 
Lett viszont helyette házi meggykrém és egy 
egészséges csoki.

Tortát sütni nem olyan bonyolult, 
mint az elsőre tűnik, még akkor 
sem, ha a gyerekeket is bevonjuk. 
Egy néhány éves gyerek számára 
már-már játszóházi élmény, ha 
szitálhatja a lisztet, kidobhatja a 
tojáshéjat vagy megkóstolhatja a 
csokikrémet.
Igaz, közben a konyha a feje tete-
jére áll: annyi liszt kerül a padlóra, 
hogy egy mini homokvárat lehetne 
belőle építeni, a mosatlan halmok-
ban áll a pulton, és a végén (leg-
alábbis nálunk) valahogy mindig 
előkerülnek a kisautók, amelyek ki 
akarják próbálni, milyen a sütő-
ből éppen csak kivett tésztában 
driftelni.

Második helyezést ért el Az év fagylaltja 
versenyen a Damniczki Cukrászda remekműve. 
Idén is különlegeset alkotottak a szakemberek 
a gyümölcsfagylalt ízvilágában.

A Magyar Cukrásziparosok Orszá-
gos Ipartestülete szervezi minden 
évben Az év fagylaltja versenyt. 
Az eredményt Szegeden, a Virág 
Cukrászdában hirdették ki. A 
megmérettetésen negyven cukrász 
hetvenkét fagylaltját négy kategóriá-
ban pontozta a szakmai és közön-
ségzsűri. Az aranyérmes alkotás a 

bazsalikomos málna lett Gyenesdi-
ásról, a Bringatanyából, a Damnicz-
ki Cukrászda maracuja mandularo-
pogóssal elnevezésű fagylaltja pedig 
második helyezést ért el. 
Damniczki Balázs, a cukrászda 
tulajdonosa elárulta, miből készült 
az ezüstérmes fagylalt: „A maracuja 
egy trópusi gyümölcs, aminek a külön-
legessége, hogy savas, de zamatos. A 
koncepció annyi volt, hogy el kellene 
rugaszkodni a klasszikus ízektől, mint 
az eper, a málna illetve a csokoládé. 
Egy harsány, karakteres ízvilágú fagy-
laltot akartunk létrehozni, ami színben 
és ízben is különlegesség!” 

A kézműves kategóriában semmifé-
le szintetikus anyagot nem lehetett 
használni, a szakemberek klasz-
szikus alapanyagokhoz fordultak: 
tojás, tejszín, stabilizálószernek 
szentjánoskenyérmag-liszt és pek-
tin került a fagylaltba a maracuja 
mellé. Kísérő elemként az eperön-
tet is hozzájárult a fagyi ízvilágához 
a mandularopogóson kívül. 
Két kategóriában indult a Damnicz-
ki Cukrászda. Almaszorbé fagylalt-
tal is készült a kéttagú csapat. Ohr 
Lajos fagylaltműhely-vezető elárul-
ta alkotásának összetevőit: „Nyári 
fűszeres almás pitét készítettem, ez egy 

ötvenöt százalékos gyümölcstartalmú, 
idared almából készült fagyi volt. Saj-
nos helyezést nem ért el, de számomra 
nagyon kedves fagylalt. Maga a fagyi 
kiegészült egy házi készítésű karamell- 
öntettel és egy kézzel készített sült, 
fűszeres dióropogóssal.” 
A Damniczki Cukrászda szak-
emberei elmondták: elsősorban 
az örömszerzés miatt dolgoznak 
a fagylaltokkal. Már a szezon 
elején a különleges, meghatározó 
ízvilágon gondolkodnak, és folya-
matosan méretik meg magukat a 
különböző hazai és nemzetközi 
versenyeken.

A végeredmény, főleg, ha az ifjú 
cukrászokra bízzuk a dizájnt, ga-
rantáltan nem lesz tökéletes. Itt-ott 
felfedezhetünk egy-egy ujjnyomot, 
a díszítésnek szánt meggy észre-
vétlenül megfogyatkozik, de mégis 
minden perce élmény. És nem 
utolsósorban a gyerek is megtanul-
ja, hogy a tortát nem csak cukrász-
dában lehet venni!
A kimért liszteket összekeverjük 
a sóval és a sütőporral. A tojáso-
kat a cukorral habosra keverjük, 
majd apránként hozzácsurgatjuk 
a megolvasztott vajat. Néhány 
percig hagyjuk közepes fokozaton 
a robotgépet dolgozni, majd be-
leöntjük a lisztes keveréket. Ha a 
massza kezd összeállni, belefacsar-
juk a fél citrom levét. Az egészet 
még egyszer alaposan átkeverjük, 
és a kivajazott formában 180 fokon 
alsó-felső sütési üzemmódban 
nagyjából húsz perc alatt arany-
barnára sütjük.
Amíg a tészta sül, a kimagozott 
meggyet leturmixoljuk a levével 
együtt. A meggy savanyúságától 
függően beleteszünk egy kis cuk-
rot, majd félretesszük az egészet 
addig, amíg a tészta ki nem hűl.
A kihűlt tésztát kettévágjuk. Ekkor 
elővesszük a meggykrémet, és csomó-

mentesre keverjük a zselatinnal, majd 
a krémet óvatosan betöltjük a tésztába. 
A tortát betesszük a hűtőbe egy órára 
pihenni. Ha megkötött a meggykrém, 
csak akkor rakjuk rá a felső darabot, 
így szép magas lesz a sütemény!
Megint hagyjuk egy órát pihenni. 

Közben az avokádókat megpucol-
juk, felaprítjuk és leturmixoljuk. 
Alaposan elkeverjük benne a cuk-
rot, a kakaót, és máris dolgozhatunk 
vele. Megkenjük vele a tortát. Végül 
az egészet néhány levél mentával és 
pár szem meggyel díszítjük.
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Május 25. az eltűnt 
gyermekek világnapja

A világnap az 1979. május 25-én New Yorkban 
eltűnt hatéves Etan Patz tragikus esetéhez 
kapcsolódik. Harmincnyolc évvel később vált 
biztossá, hogy a kisfiút megfojtották. Gyilkosát 
közel negyven év után kapták el és 2017-ben 
ítélték el. Etan Patz volt az első olyan eltűnt 
személy, akinek a fényképét tejesdobozokra 
nyomtatták rá.

Hagyományteremtő szándékú új kezdeményezésként június 
2-án lesz az I. Feketehegyi Summer Jam, melynek keretében 
színpadra lép Tkyd, a Hősök és Sub Bass Monster is. Szeretet-
tel várják az érdeklődőket!

Mit csináljunk, ha eltűnik a gyerek?

• Hívjuk a rendőrséget az általános segélyhívó számon – 112 – vagy a Kék Vonal segélyszervezetet a 
116000 számon, és jelentsük be az eltűnést. Tegyük mindezt részletes személyleírással: ruházattal, a 
nála fellelhető tárgyakkal, telefonszámokkal, barátok neveivel és minden olyan információval, melyek 
segíthetik a hatóság munkáját annak érdekében, hogy a gyerek minél hamarabb épségben előkerüljön.

• Keressük fel az összes környékbeli kórházat és mentőállomást, kizárva annak veszélyét, hogy baleset 
érte a gyermeket.

• Érdeklődjünk a közeli busz- és vasúti pályaudvarokon, hogy látták-e a keresett személyt.
• Kérdezzünk meg minden rokont, családtagot, barátot és iskolatársat, hogy tudnak-e valamit a hollé-

téről.
• Nézzük át a közösségi oldalait: ha bejelentkezett valahonnan, akkor információhoz juthatunk arról, 

hogy hol tartózkodik vagy hol tartózkodott legutóbb (ezeken az oldalakon üzenhetünk is neki).
• Nézzünk körül az eltűnt holmija között, hátha találunk valami árulkodó jelet azzal kapcsolatban, hogy 

hova mehetett. Nézzük meg, hogy magával vitte-e az útlevelét, személyes okmányait. Ellenőrizzük 
továbbá a szobáját: nézzük meg, hiányzik-e valami fontos dolog, vitt-e magával több napi ruhát.

Majálisok hétvégéje

Kötetlen családi programra várta a repülés szerelmeseit a székesfehér-
vári Albatrosz Repülőegyesület. Hagyomány már, hogy május végén, a 
gyereknaphoz kapcsolódva hívják a kisgyermekes családokat.

A repülés szerelmesei bepillantást nyerhettek a legendás Nemere 
újjáépítésébe. Az eredeti gép Rotter Lajos tervező jóvoltából megelőzte 
korát, és nagy sikert aratott az 1936-os berlini olimpián. A gép ma is 
példa a magyar tervezőmérnökök kivételes alkotókészségéről, szakmai 
tudásáról.

A börgöndi repülőtéren kisebbek és na-
gyobbak számára is érdekes programokat 
kínáltak

Szombaton a hagyományos Feketehegy-szárazréti majálisra várták 
az érdeklődőket a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központba. A jó 
idő kiváló hangulattal párosult.

Időutazás a múltba: középkori harcászati bemutatót tartott a Magyar 
Királyi Kardforgatók Rendje

lászló-takács krisztiNa
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Nem ért véget a majálisok sora Fehérváron. Hétvégén nemcsak a belvá-
ros, de a külső városrészek is kínáltak családi programokat. Feketehe-
gyen és Börgöndön jártunk.

Minden gyereket hazavárnak!
kurucz tüNde

Minden évben körülbelül egy kisvárosnyi 
gyermek és kamasz tűnik el Magyarországon – 
derült ki az Európai Unió kutatásaiból. Sokan 
pár nap vagy néhány hét múlva előkerülnek, de 
évente közel száz fiatalkorúnak nyoma vész.

Minden évben május végén van az 
Ezer lámpás éjszakája, amikor világító 
lufik elengedésével azokra a gyerekekre 
emlékeznek, akik soha nem értek haza. A 
probléma talán távolinak tűnik, de a tejes-
dobozokon lévő fényképek vagy az eltűnt 
fiúkat, lányokat kereső Facebook-posztok 
azt mutatják, a jelenség szinte minden-
napos.

Ezer meg nem talált fiatal országa

Az EU 2015-ös adatai szerint arányaiban 
véve Magyarországon keresik a legtöbb fia-
talkorút. A felmérésből kiderül az is, hogy 
az eltűnt gyermekek többsége idővel sze-
rencsére előkerül. Ugyanakkor az utóbbi 
években hazánk több mint ezer meg nem 
talált fiatal problémájával áll szemben.
„A gyermekek elszökésének előzménye 
számos esetben olyan súlyos problémákban 
gyökerezik, mint a szegénység, a kilátásta-
lanság és a családon belüli szexuális, lelki, 
fizikai vagy verbális erőszak. A legnagyobb 
kockázatnak a 14-17 év közötti lányok van-
nak kitéve. Nem elhanyagolandó a megelőzés 
szempontjából, hogy sok olyan fiatal van, aki 

azért szökik el, hogy valamilyen okból kifo-
lyólag felhívja magára környezete figyelmét. 
A szökés nem kizárólag és nem elsősorban 
családi környezetből történik: a legtöbb 
eltűnést nevelőintézetekből jelentik be – az 
összes bejelentett eset nyolcvanöt százaléka 
innen érkezik.” – emelte ki Mán Ingrid, az 
Ezer lámpás éjszakája kezdeményezés 
kommunikációs és marketing munkatár-
sa, majd hozzátette: azoknak a fiatalok-
nak az életéből, akik nevelőintézetben 
nevelkednek, hiányzik a szocializáció 
elsődleges és legfontosabb szakasza, a 
családi szocializáció.

A legtöbben nevelőintézetből tűn-
nek el

„A gyermek a biztonságot jelentő családban ta-
nul meg mindent, amire később szüksége lesz. 
Ez az a közeg, ahol megtanul szeretni és szeret-
ve lenni, és ahol megtanul hinni magában. A 
család mindig, minden körülmények között a 
biztonsági hálót kellene, hogy jelentse számára. 
Azok a fiatalok, akik intézetben nőnek fel, 
sosem tapasztalják meg az anyai gondoskodást, 
az apai törődést, a feltétel nélküli szeretetet, 
életükből hiányzik az a fajta meghittség és biz-
tonságérzet, amit kizárólag a család melegsége 
tud biztosítani.” – mondja Mán Ingrid.

Benyúlt a bugyimba a bácsi!

Könnyen csellengővé válhatnak azok 
a gyerekek is, akiket szexuálisan bán-

talmaztak. A nemzetközi statisztikák 
szerint minden hatodik-hetedik lány 
szexuális bántalmazás áldozatává válik 
tizennyolc éves kora előtt. Itthon sem 
sokkal jobb a helyzet:  minden tizedik 
gyermek veszélyben él Magyarországon 
az őt ért erőszak miatt. Ez azt jelenti, 
hogy évente százezer gyereket molesz-
tálnak. A legveszélyesebb korban a 
13-14 év körüli lányok és a 7-8 éves fiúk 
vannak. A zaklató személye csak ritkán 
derül ki, de általában az áldozat rokoni 
vagy baráti köréhez tartozó férfiról van 
szó.
Mán Ingrid megjegyezte: a szexuálisan 
zaklatott gyermek hajlamos elhallgatni, 
titkolni az átélteket. Szégyelli a vele tör-
ténteket, zavarodott, fél vagy saját magát 
hibáztatja. A fiúk esetében még kevesebb 
annak az esélye, hogy a szörnyűségre fény 
derül. Ezek a tényezők mind hozzájá-
rulhatnak ahhoz, hogy a gyermekből 
csellengő válik.
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látrányi Viktória

Furcsaságok címmel második előadását tartotta 
kedden este a nemrégiben alakult Székesfehérvári 
Balettszínház. Egerházi Attila öt egyfelvonásos 
koreográfiában fogalmazott táncversekkel hozta 
közel a nézőkhöz a táncszínházi műfajt a Művészetek 
Házában.

Dinamika és sok humor jellemezte a 
Székesfehérvári Balettszínház második 
bemutatóját, mely a Furcsaságok címet 
viselte. Első alkalommal tartott bemu-
tatót a társulat a Művészetek Házában. 

Verstáncokkal mesélt történet

Irodalmi séta a Városkép kiállításon

A Városkép kiállítás folyamatosan látogatható, egyes programok segítségével pedig szinte 
életre kel a korabeli Fehérvár

Vakler lajos
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Folytatódott a Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri épületében a Városkép kiállí-
táshoz kapcsolódó tematikus programsorozat.

A tárlat kurátorainak szándéka, 
hogy fotókon, korabeli feljegyzé-
seken, írásos emlékeken keresztül 
mutassa be Székesfehérvár tör-
ténetét a kiegyezéstől a rendszer-
változás hajnaláig, 1988-ig, ezúttal 
Czinki Ferenc szerkesztésében 
egy irodalmi sétával egészült ki: 

Nézze meg beszámolónkat és Esti 
Mérleg című műsorunkat a Fehérvár 
Televízió honlapján vagy a Fehérvár 
Médiacentrum Youtube-csatornáján!

Rövid kettős, avagy egyfajta játékos táncbörleszk. Ez az 1+1 címet viselő táncvers, melyben 
Egerházi Attila koreográfiája a zene adta dinamikát és humort kihasználva a férfi-nő játékát 
rajzolja meg, s az egészet Elvis Presley lüktető zenéje fűszerezi.

Érzelmek a mozgás nyelvén tolmácsolva

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

 TERVEZŐ ELŐKÉSZÍTŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 

munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren 
kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• épületgépészeti tervezési munkák (távhővezeték, 

hőközpont, belső fűtési rendszer);
• energetikai projektek tervezői támogatása.

Amit kérünk:
• épületgépész mérnök/villamosmérnök végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• Magyar Mérnöki Kamara tagság;
• székesfehérvári helyismeret;
• épületgépészeti tervezési munkákban szerzett tapasztalat;
• AutoCad szoftver középszintű ismerete;
• megújuló energiás tervezői, vagy üzemeltetői gyakorlat;
• műszaki ellenőri jogosultság.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. június 06-ig!

Öt egyfelvonásos balett szerepelt a 
repertoáron. Egyszerre könnyed és 
mély tartalmakkal átszőtt produkció 
elevenedett meg.
„A táncverseknek megírt cselekményvo-
nulata nincs, viszont – mint ahogyan a 
versek is az emberekben – a nézőkben cse-
lekményeket indíthatnak el az asszociáció 
révén.” – fogalmazott Egerházi Attila. A 
produkciók úgy működnek tehát mint 
a versek, de nem szöveggel, hanem 
vizuálisan, a táncon keresztül érik el 
azt, hogy hatással legyenek ránk. 
A klasszikus balett- és a modern tánc-

technikák is megjelennek a táncver-
sekben, s különös elegyet alkotva ejtik 
rabul a szemlélődőt. 
Jelenleg hat fővel dolgozik a Székesfe-
hérvári Balettszínház. Egerházi Attila 
igazgató azt is elárulta, hogy augusz-
tustól már tizenhárom fővel működik a 
társulat, így cselekményes balett – vagy 
ahogyan ő fogalmaz, „táncnovella” – is 
helyet kaphat a repertoárban. Az embe-
ri kommunikáció, a férfi-női szerepek, 
a lírai báj vagy éppen a sikk is megjele-
nik a tánc és a mozgás nyelvén. A zenei 
választás is ezt erősíti: Elvis Presley 

vagy Pink Martini zenéjéhez illetve a 
latinos ritmusokhoz ad lírai kontrasztot 
Sibelius Valse triste című műve. 
Legközelebb június 13-án láthatja a 
közönség a Székesfehérvári Balettszín-
ház előadását: 19 órától a Vörösmarty 
Színházba várják az érdeklődőket, ahol 
a korábban nagy sikerrel játszott Bla- 
blabla című estet tekinthetik meg.

Barbély Gábor, Balogh Mihály és 
Szabó Miklós Bence előadásában 
olyan visszaemlékezések, novella-
részletek, korabeli újságcikkek ka-
lauzolták el a látogatókat a régmúlt 
időkbe, melyek hitelesen tárják 
elénk eleink ünnepi és köznapi 
gondolatait a város polgárait érintő 
történések tükrében. 
A szerkesztő színes, változatos 
életet élő Székesfehérvárt idéz meg 
a város vezetőivel, egyházi méltósá-
gaival, polgáraival, háborúival, bé-
keidőkkel, örömökkel, bánatokkal.
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papp brigitta

Lehet még olcsó új ingatlant venni?
Talán nem lőjük le a lényeget, ha eláruljuk: 
Fehérváron biztos nem! De hogy mennyire 
nem, és mennyit drágult alig fél év alatt a 
piac, azon érdemes egy kicsit elidőzni!

Kis túlzással Fehérvár az élre tört. 
De legalábbis felmászott a do-
bogó második fokára, már ami a 
vidéki új építésű lakások négyzet-
méterárát illeti. Az Otthon Cent-
rum legutóbbi elemzése szerint 
ugyanis Sopron, Székesfehérvár 
és Kecskemét áll az első három 
helyen az átlagárakat tekintve.
A megyeszékhelyek és megyei 
jogú városok újlakás-kínálatának 
átlagos négyzetméterára jelen-
leg 414 ezer forint körül mozog, 
ami alig több, mint a budapesti 
árak fele. Székesfehérvár a 450 
ezer forintos négyzetméterárral 
valamivel az átlag fölött áll, ám a 
legdrágább jelenleg Sopron, ahol 
lassan, de biztosan kúszik a négy-
zetméterár 500 ezer forint felé.
Székesfehérváron csak 2017 októ-
bere óta nagyjából 3-3,5 száza-
lékkal nőtt az új építésű lakások 
négyzetméterára, amivel viszont a 
középmezőnyben helyezkedik el 
városunk, hiszen például Ka-
posváron ugyanezen időszakban 
átlagosan 18 százalékot ugrottak 

Fehérváron rengeteg új lakás épül, ezeknek átlagos négyzetméterára jelenleg négyszáztizen-
négyezer forint körül mozog, ami alig több, mint a budapesti árak fele
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Híradó 
1-kor!

Minden hétköznap

az árak. Igaz, eleve jóval alacso-
nyabbról indultak, hiszen ott 
jelenleg is 330 ezer forint körül 
mozognak.

A megyei jogú városokban közel 
háromszáz projektet építenek vagy 
terveznek, melyek keretében közel 
kilencezer lakás átadása várható. 

Ha azt gondolnánk, hogy a magas 
négyzetméterárak miatt a befekte-
tők belecsaptak a lecsóba Szé-
kesfehérváron is, akkor meg kell 
lepődnünk, ugyanis – az Otthon 
Centrum kimutatása szerint – vá-
rosunkban tizennégy futó projekt-
ben 513 új lakás épül, amiből már 
most 256 otthont értékesítettek.
Ezzel a számmal pedig jelentősen 
lemaradunk az építő városok kö-
zött. A legtöbb új lakás Győrben 
készül, majdnem ezerötszáz, de 
Debrecenben is 1240 lakás építése 
van kilátásban. Szegeden a meg-
közelítőleg ezer lakás építése egy 
közel ötszáz lakásosra tervezett 
lakóparknak köszönhető, mely a 
legnagyobb fejlesztés a vidéki vá-
rosokban. A közel 33 ezer lakosú 
Szekszárd a sereghajtó, ott három 
projektben harminc új lakást ad-
nak majd át, amiből a közelmúltig 
mindössze négyet értékesítettek.
Ha pedig valaki abban remény-
kedne, hogy a nagy kínálat 
majd leveri az árakat, azt el kell 
keserítenünk, ugyanis a jegy-
bank mostani víziója szerint az 
áremelkedés nagy valószínűség-
gel folytatódni fog az elkövetkező 
években is, sőt már az idei évre 
további tizennégy százalékos 
emelkedést jósolnak bizonyos 
területeken.
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Egy szobaasszony napjai Fehérváron

A részletekre kell a legjobban ügyelni

Vassné Tárkányi Erika

Minden mozdulatnak megvan a koreográfiája

koVács V. orsolya

Aki vendégeskedett már szállodában, 
tapasztalhatta, ahogy „láthatatlan kezek” 
illatos, patyolattiszta környezetet, élére 
hajtogatott holmikat varázsoltak a szobájá-
ba, miközben éppen ebédelt vagy a meden-
cében lubickolt. A Hotel Magyar Királyban 
most megengedték, hogy bepillantsunk a 
szobaasszonyok titokzatos világába.

Hogyan lesz minden egyes ágyon 
olyan mértani egyformasággal 
hajtva az ágynemű? Hogy áll 
minden törölköző ugyanúgy 
minden fürdőszobában? A 
látvány, ami a belépő vendége-
ket fogadja, gyakorlott, szorgos 
kezek munkája, szinte már 
művészi alkotás.
Hófehérke dalolva mossa a 
törpék ruháit, Hamupipőke is 
trillázva súrolja a padlót – és 
bár nem kell Disney-hercegnő-
nek lenni ahhoz, hogy valakiből 
jó szobaaszony legyen, nekem 
bizony Vassné Tárkányi Erikáról 
ugyanez a derűs, könnyed lelke-
sedés jutott az eszembe, ahogy 
dolgozni láttam. Erika 2011 óta 
erősíti kisebb megszakítással a 
hotel housekeeping részlegének 
csapatát. Preilné Berta Kata 
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vezetésével heten gondoskodnak 
arról, hogy a nyolcvanhárom 
szoba, a rendezvénytermek, az 
étterem, a folyosók, a lobby, 
szóval minden egyes helyiség 
szépen rendbe téve fogadja nap 
mint nap a szálloda vendégeit.
A reggeli megbeszélés után a 
kolléganők minden napra meg-
kapják a listájukat a szobákról: 
melyikből utaztak el, hova érkez-
nek, és hol kell a bent lakó ven-
dégek szobájában napi takarítást 
végezni. Mindenütt szellőztetni, 
port törölni, elutazás után a mi-
nibárt ellenőrizni, minden bútor 
alá benézni. Következetes, előre 
begyakorolt sorrendben végzik a 
feladatokat a szoba minden apró 
kis zugában.
„Az állandó sorrend betartása azért 
nagyon fontos, mert ez biztosítja, 
hogy semmiképp ne felejtsük el a 
legapróbb részletet sem: ellenőrizni 

az asztalon lévő mappát, cukrot tenni 
a csészék mellé, kitisztítani a víz-
forralót. Az ágy alá például nagyon 
fontos benézni! Nem csak azért, mert 
ott is tisztaságnak kell lennie. Hiszen 
ne adja isten, hogy az előző vendég 
esetleg beejtett oda egy gyógyszeres 
pirulát és a következő család kisgyer-
meke találja meg azt…” – osztotta 
meg velünk Erika. – „Szem előtt 
tartjuk, hogy mit pillant meg először 
a vendég, amikor belép a szobába, ez 
alapján hajtjuk élére a törölközőt, a 
lepedőt. Utóbbinak minden oldalon 
feszesnek és egyforma hosszúnak 
kell lennie, ehhez is jól begyakorolt 
műveletsorunk van. Nekünk is na-
gyon kellemes látni a végeredményt! 
És én minden alkalommal izgatottan 
gondolok arra, hogy örül majd a 
vendég a szép szobának!”
Egy precízen megkoreografált 
táncra emlékeztet az a mozdu-

latsor, amivel leszedi a hasz-
nált ágyneműt és eligazgatja 
az ágyon a tisztát, felhúzza a 
huzatokat, elhelyezi a díszpár-
nákat vagy éppen letakarítja 
a tükröt, a csempét, a kádat. 
Nincs egyetlen fölösleges moz-
dulat, hajlás sem – anélkül is 
nagy a fizikai terhelés, és az idő 
is szorít: a vendégek szeretnék 
időben elfoglalni a szobáikat! A 
huzatokat, az ágyneműt sosem 
a földre teszi le munka közben. 
Porszívózás után a fotelokat, a 
dohányzóasztalt is adott szögben 
állítja be, sőt a kávéscsészék füle 
is megfelelően áll a tálcán, hogy 
harmonikus, otthonos összkép 
fogadja a belépőt.
Az ösztönös igényességet 
„civilben” sem tudják maguk 
mögött hagyni: „Most már otthon 
is ugyanígy hajtom az ágyneműt, 
a fürdőt is ugyanígy takarítom. 
Sőt már a tizenöt éves lányom is 
eltanulta ezeket tőlem!” – mesélte 
Erika.
Azt gondolják, túlzok, amikor 
azt írom, jókedvűen és vidá-
man végeznek egy ilyen nehéz 
munkát: mégis, hogy lehetne 
mosolyogva vécét pucolni? Na 
jó, azt természetesen nekik sem 
kell. De összességében nagyon 
is lelkesen és sokat mosolyogva 
végzik a munkájukat, és büsz-
kék a végeredményre: „Mielőtt 
idejöttem dolgozni, masszőr 
voltam, vállalkozóként. Itt össze-
tartó csapatra találtam, szinte egy 
második családra. Az egész házat 
takarítjuk, nem csak a szobákat, 
reggel hattól kezdve. Össze kell 
dolgoznunk, bíznunk egymásban. 
Ilyen főnököm sem volt még soha, 
mint Kata. Ahogyan támogatja 
az embert, lelkesíti! Ő tanított be 
engem, és próbáltam ugyanazt a 
gyorsaságot, precizitást megvaló-
sítani, amit ő képviselt. Nap mint 
nap kihívást jelent, hogy elkészül-
jön minden szoba hibátlanul, és jól 
esik, ha a vendégektől is megkap-
juk a visszajelzést, hogy elégedet-
tek. Kedvesen ránk köszönnek a 
folyosón, megköszönik a munkán-
kat.”
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Királyi szemle, index és Napóleon-gyűjtemény
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – június, 1. rész

Pállik Béla: Szőgyény-Marich László (1880)

Kunwald Cézár: Prohászka Ottokár 

A 69. gyalogezred laktanyája

asztalos taMás

Királyi és főispáni dicséretekre lehetünk figyelmesek, de az 
érdeklődés középpontjába kerül Prohászka püspök, Wertheim Pál 
és a fiumei küldöttség is.

1883. június 1. (BH) Székesfehérvár város törvény-
hatósága Szögyény László Fejérmegye főispánjának 
főrendiházi elnökké való kinevezése alkalmából 
fáklyás-zenét rendezett. Az ünnepelt kijelentette, 
hogy amíg él, mindig székesfehérvári polgár marad, 
s a város érdekében minden tőle kitelhetőt el fog 
követni.
Megemlítjük, hogy Szögyény helyébe Cziráky Béla 
grófot fogják kinevezni Fehérmegye főispánjának.
1883. június 5. (BH) A fiumei regnikoláris küldött-
ség Budapestről visszamenet Székesfehérvárt időzött 
egy napot. Megérkezésükkor, szombaton este, ezrekre 
menő közönség üdvözölte őket, s a polgári lövöl-
dében 200 terítékű díszvacsora volt tiszteletükre. 
Vasárnap reggel megtekintették a város közintézeteit, 
délben Szőgyény-Marich László főrendiházi elnök 
vendégei voltak, délután ozsonnára a polgármester 
szőlőjébe voltak hivatalosak, majd elbúcsúztak ven-
déglátójuktól, Pauer püspöktől, este pedig folytatták 
útjukat.
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Miért jó a tokaji aszú, az előre elkészített koporsó és 
az, ha feladjuk a szabómesterséget és elcseréljük a 
dalkomikusságra? Legközelebb minderre fény derül!

következtében meghalt, heten pedig kisebb-nagyobb 
sérülésekkel kerültek részben a kórházba, részben haza. 
Mind a katonai, mind a polgári hatóság a kora reggeli 
órákban megkezdte a vizsgálatot.
1891. június 14. (BH) E hó 10-én Bruckban 
szemlét tartott az ezred fölött a király. A székesfe-
hérvári 69-ik gyalogezred gyakorlatozását követően 
az egybegyűlt tisztikar előtt így nyilatkozott: „Uraim, 
az ezred nekem végtelen örömet szerez; brilliánsan 
van kiképezve. Már Budapesten is kiérdemelte 
dicséretemet, és azóta nagy haladást tett. Igen nagy 
örömet szereztek nekem, uraim, köszönöm önöknek. 
Egyet még különösen kell hangsúlyoznom s ez a 
tisztek és a legénység helyes instruálása, mely jele 
annak, hogy az ezred biztos kezekben van. Ezzel az 
ezreddel mindent el lehet érni.” Ezután Ő felsége a 
legénységhez fordult s a következőket mondta har-
sány hangon magyarul: „Ez egy igazán kitűnő, derék 
ezred, igen-igen meg vagyok elégedve.” Az ezredpa-
rancsnok a nap örömére borral és sörrel vendégelte 
meg a legénységet.
1884. június 7. (FL) Amerikai párbaj következtében 
tegnap reggel Billmayer József őrnagy-hadbíró Székes-
fehérvárott agyon lőtte magát s két óra múlva meghalt.
1911. június 13-14. (PH) Villamos ütésként érte a 
közvéleményt Prohászka Ottokár püspök műveinek in-
dexre helyezése. Felekezeti különbség nélkül mindenütt 
megütközést keltett az Index-kongregáció cselekedete 
és magában a katholikus papság körében is reszensust 
okozott a népszerű főpap megrendszabályozása.
Prohászka püspök is nyilatkozott az indexre he-
lyezésről: Mindezideig az egész ügyről nincs még 
hivatalosan tudomásom. Említett műveimben nem 
is fordul elő dogmatikai fejtegetés, mely a katholikus 
hitet sérthetné. Amennyiben azonban az Index-kong-
regáció az egyház tanaival ellentétben állót talált 
volna műveimben, természetesen alávettem magam 
az egyház szavának.
A püspök azonban furcsállotta, hogy őt nem érte-
sítettek erről az ügyről. Azt sem értette, hogy mű-
vei miért csak most jutottak erre a sorsra, hiszen 
„A modern katolicizmus“ című könyve már 1907-ben 
jelent meg, még pedig az esztergomi egyházmegye 
approbálásával. „Az intellektuálizmus tulhajtásai“ 
merőben filozófiai disszertáció, akadémiai székfog-
laló. A dolgok és fogalmak bölcseleti meghatározása, 
anélkül, hogy bármi hitelvet érintene. A „Több 
békességet!”, pedig karácsonyi cikke volt az Egyházi 
Közlönynek.

veszélyes, tehát nem szabad terjeszteni, amit a jelen 
esetben úgy lehet értelmezni, hogy nem szabad újra 
kiadni. A püspök nyilatkozata némiképp megnyug-
tathatja a közvéleményt, amely azonban még ezek 
után is aggódva figyeli, hogy mi lesz a sorsa a kiváló 
és fennkölt gondolkodású magyar főpapnak.
1913. június 4. (PH) Philipp István, akinek ko-
moly pénzgyűjteménye van Székesfehérvárott, 
műtörténeti kiállítás létrehozásán fáradozik. 
Sok más értéket is számba vett, de elsősorban 
Wertheim Pál Napóleon-gyűjteményét, ami nemcsak 
országszerte ismert, hanem a külföldi tudomány 
is számba veendőnek ismeri el. A kollekció egye-
lőre nem látható nyilvánosan, de a legilletékesebb 
hivatalos fórumok is érdeklődtek már, s a kormány is 
segíteni fogja Fejér- megye óhaját.

1884. június 1. (BH) Székesfehérvár lakói bor-
zalmas eseménynek voltak tanúi május 29-én. A 
délelőtti órákban a Széchenyi-utcában Fodor-Pap 
Ferenc háza kigyulladt s a tűz átkapott a szomszéd 
Palkovits-féle házra, ahol Palkóvits Mihály 18 éves 
leánya fel volt ravatalozva. A koporsót kivitték a 
házból, a látvány mindenkit meghatott. Leégett 
még öt kazal s csak az önkéntes tűzoltóknak köszön-
hető, hogy nagyobb veszedelem nem érte a várost. 
Cziráky Béla gróf új főispán is jelen volt a tűznél s 
megdicsérte Seidel Lajos tűzoltó főparancsnok előtt a 
tűzoltókat.
1884. június 5. (BH) Halálos csetepaté volt Székes-
fehérvárott vasárnap éjjel a Zöldfa-utcai Három sa-
sokhoz címzett korcsmában. Bakák és parasztlegények 
tanyája ez, hol a vérontás nem ritka. Régi féltékenyke-
dés van már a bakák és a Felmayer-festőgyár legényei 
között. Vasárnap éjjel is azt a csúfot tették egy bakával, 
hogy elvették szuronyát, sapkáját és kizárták a korcs-
mából. A baka ekkor az arra jövő katonai őrjárathoz 
fordult segélyért, mely betörte az ajtót és szurony-
szegezve rohant a legényeknek. Véres harc támadt, 
melyben Dory Imre festőlegény a kapott szúrások 

Kohl Medárd püspök a következőt nyilatkoz-
ta: Mit jelent az indexre tétel? Azt, hogy a szóban 
forgó irat vagy könyv olvasása katholikus hívőknek 
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Szükség lesz Kasey Hill mágiájára az elődöntő következő meccsein is!

Utolsó dobás és belenyúlás
soMos zoltán

Megkezdődött a bajnoki elődöntő a Falco 
és az Alba Fehérvár között a kosárlabda- 
bajnokságban. Rögtön az első meccsen 
Szombathelyen volt minden, ami egy igazi 
rájátszás-csatában várható. Sajnos nem-
csak a játékosok voltak főszereplők.

Az utolsó dobáson múlt: a szom-
bathelyiek magyar állampolgár-
sággal is rendelkező amerikai 
hátvédje, Darrin Govens nem 
egészen egy másodperccel a 
dudaszó előtt talált az Alba gyű-
rűjébe, ezzel nyerte az elődöntő 
első meccsét 90-88-ra a Falco. 
Addig persze sok minden tör-
tént: volt tízpontos hátrányban, 
majd ugyanekkora előnyben is 
az Alba, fájó, hogy utóbbit nem 
sikerült megőriznie. Látszott, 
milyen erős hazai pályán az 
ellenfél, alig kap ki a Savaria 
Arénában, igaz, ez nem mindig 
csak a játékosokon múlik. Egy 
ennyire kiegyenlített mérkőzé-
sen brutális túlzásnak tűnik, 
hogy a Falco tizennyolccal(!) 
több büntetőt dobhatott, a 
sokszor reklamáló fehérváriak 
kaptak öt technikai hibát, a 
végjátékban pedig legalább két 
alkalommal egyértelmű tévedés-
sel sújtották őket a játékvezetők. 
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Ahogy a csapat, úgy Lavko is belelendült tavasszal. A szerb játékos azonban a következő szezonban már nem Fehérváron játszik.

Jövőre nem kell új csapatot építeni!
kaiser taMás

Huszonkét szerzett ponttal a nyolcadik helyen zárta 
a női kézilabda-bajnokságot az Alba Fehérvár KC.

A dunaújvárosi szoros, háromgólos 
vereséggel fejezte be a bajnokságot 
az Alba Fehérvár KC, mely végül a 
nyolcadik helyen végzett egy olyan 
szezonban, melyben nagyon sok 
problémával kellett szembenéznie a 
csapatnak. 
„A szezon során körvonalazódott, hogy 
ez a nyolcadik hely a realitás. Persze 
nem vagyok elégedett!” – kezdte Deli 
Rita vezetőedző. – „Nehezen indult a 
bajnokság, az ősz második fele jobb volt, 
a januári időszakot pedig legjobb lenne 
elfelejteni. Ebben a szezonban voltak 
csúcsok és mélypontok egyaránt. Az volt 
az érzésem, hogy folyamatosan építkezni 
kell. Valakit végre beépítettem, más meg 
pont kikerült, mert megsérült. Az új légió-
soknak is időre, egy évre van szükségük, 
hogy felvegyék az itteni ritmust. Szóval 
sok nehézséggel küzdöttünk.”
Olykor pedig Fortuna is elpártolt 
a csapat mellől: nyolc olyan mecs-
cse volt a Fehérvárnak, melyen egy 
gólon múlt a győzelem vagy éppen 
a döntetlen. „Ebben idén csúcsot dön-
töttünk, mert egyetlenegy csapat sincs a 
bajnokságban, amelyik ilyen sok egygólos 
meccset játszott volna. És igen, sajnos 
többnyire nem nekünk kedvezett a sors. 
Ez pedig alaposan megtépázta a játékosok 
lelkét. De ez azt is jelenti, hogy ezek 
ellen a csapatok ellen – Vác, Érd, Siófok, 
Dunaújváros, Kisvárda – ott voltunk, 
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Olyanokkal, amiknek nem is egy 
következménye lett. Lóránt Pé-
tert, az Alba kapitányát egy nem 

létező faulttal pontozták ki – 
ahelyett, hogy a labda a mieinké 
lett volna, a Falco dobott bünte-

tőket, az Alba pedig elveszítette 
legjobbját. 
Nem csoda, hogy a meccs utáni 
nyilatkozatában nem csomagolta 
sztaniolba véleményét a fehérvári 
klasszis: „Nagyon jól játszottunk, 
úgy, ahogy idegenben kell. Azt is 
tudtuk, hogy sokkal jobbnak kell 
lenni. A végjátékban azonban volt 
egy-két olyan ítélet, amiért szeretnék 
gratulálni a játékvezetőknek: jól 
belenyúltak az elődöntőbe! De nem 
baj, tanulunk belőle, és azon leszünk, 
hogy bejussunk a döntőbe!” 
Lóránt egyébként tizenkét ponttal 
és hat lepattanóval zárt. Chris 
Horton ugyanezen kategóriákban 
tízet-tízet produkált, szóval a pa-
lánk alatt a várakozásoknak meg-
felelően fölényben volt az Alba. 
Kérdés, a folytatásra sikerül-e 
még jobban ellensúlyozni a jól 
dobó Szombathely mezőnysorá-
nak teljesítményét. A fehérvári 
védekezés nem volt rossz az első 
meccsen, de néhány elnézett 
lepattanóért nagy árat fizetett 
a csapat. Csütörtökön hazai 
pályán ezek és az eladott labdák 
számát is redukálni kell, egy 
vélhetően szintén nehéz mecs-
csen. Cél az egyenlítés, utána 
pedig remélhetőleg ismét lesz 
esély nyerni idegenben. Képes rá 
a csapat, láthattuk hétfőn!

meccsben voltunk, csak nem nekünk jött 
ki a végén a lépés. Bízom benne, hogy 
jövőre ez másként lesz!” – folytatta az 
értékelést a fehérváriak vezetőedzője. 
– „A tavasszal azért megmutattuk, hogy 
tudunk mi kézilabdázni, hiszen a Siófok, 
az MTK vagy éppen az Érd ellen ezt 
lehetett látni. Erre lehet és kell is építeni 
a jövőben! A fejlődés azt mutatja, hogy jó 
úton járunk!”

A jövővel kapcsolatban Deli Rita el-
mondta, hogy nem szeretnék túllépni 
a „büntetés” nélküli légiósszámot – a 
tervek szerint a távozók helyére ma-
gyar játékosok érkeznek majd – illetve 
folytatni szeretnék azt a munkát, 
melynek révén több saját nevelésű 
játékos is bekerült a csapatba. 
A klub évzáróján elbúcsúztak a 
visszavonuló Herr Orsolyától, és 

elköszönt a két légiós, Elena Gjor-- 
gjijevska és Jelena Lavko. Ebből az is 
látszik, hogy a következő szezon előtt 
nem kell nulláról indulva új csapatot 
építeni, mert a gerinc együtt marad, 
és csak azt a néhány érkezőt kell 
beépíteni, akik majd a nyáron Székes-
fehérvárra teszik át székhelyüket. Ez 
pedig nagy könnyebbség a korábbi 
évekhez képest!
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A Vidi edzője, Marko Nikolics mintha még el sem hinné: a belgrádi Partizan után a Videotont is 
bajnoki címre vezette. Jöhet a nemzetközi megmérettetés!

A pezsgő természetesen már a stadionban is ömleni kezdett a játékosok nyakába – három év 
után ünnepelhetett ismét bajnoki címet a Vidi

Visszavágás, bajnoki cím, mámor
soMos zoltán

2011 és 2015 után harmadszor lett magyar bajnok a hetvenhét éves fehérvári labdarúgóklub, a 
Videoton. A hétvégi fordulóban a tavalyi első Honvéd legyőzésével biztosította be sikerét a Vidi, 
utána pedig kezdődhetett a fieszta: előbb a felcsúti stadionban, majd a fehérvári éjszakában.

Ekkora tömeg várta a Városház téren vasárnap éjjel a bajnokcsapat tagjait. A hivatalos éremá-
tadás június 3-án, vasárnap lesz a Magyar Király Szálló előtt.

„Sír fiatal, öreg, megnyílik majd a tömeg, beviszlek a vállamon...” – a szurkolói dalban foglal-
tak valóra váltak, Kovács István is átélhette

Az elmaradhatatlan erkélyjelenet: a „szerenád” hangjaihoz görögtüzek, petárdák szolgáltatták 
a kíséretet

A  mámor első pillanata: Sztefan Scsepovics gólját ünnepli a szerző (elöl) és a csapattársak. 
Később Nikolov állította be a 2-0-s végeredményt, napra pontosan egy évvel azután, hogy 
tavaly elvesztette az aranycsatát a Vidi a kispestiek ellen.
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...vízben...

...nagy levegővelFöldön...

Vállalták a kihívást
néMeth krisztián

Ismét megmozdult Székesfehérvár a Kihívás 
napján. Huszonnégy órán át követték egymást 
a programok. Sportolj, mozogj legalább tizenöt 
percet, bizonyítsd, hogy városod igazán sportos 
település – ez a nap mottója.

A Kihívás napja lényegét maradék-
talanul magukévá tették a fehér-
váriak: munkahelyi közösségek, 
oktatási és nevelési intézmények, 
sportegyesületek mozgósítottak. 
Éjfélkor a Csitáry uszodánál már 
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Lesz TESZ!

A legrövidebb táv mintegy másfél kilométer, kicsik és nagyok is bírni szokták

Pauker Barbara két aranya

Pauker Barbara és partnere a világ tetején

soMos zoltán kaiser taMás

Hetedik alkalommal rendezik meg a környe-
zetvédelmi világnapon a Tiszta, Egészséges 
Székesfehérvárért tömegfutást. Június első 
vasárnapján a megszokott útvonalon és távokon 
futhatnak a nevezők a Várkörúton.

A TESZ-futás hagyománnyá vált, 
mely évek óta sok futót mozgat 
meg a belvárosban. Idén is lehet 
egyéniben illetve csapatban 
teljesíteni a választott távot, ami 
lehet 4.8 kilométer (három kör a 
pályán) vagy 9.6 kilométer (hat 
kör). Újdonság, hogy a munkahe-
lyi csapatok nem váltóban, hanem 
háromfős csapatban teljesítik a 
távot, mindhárom futó három kört 

Május 23. és 27. között rendezték meg a 
horvátországi Pulában a 16. IDF (Inter-
national Dance Federation, Nemzetközi 
Táncszövetség) World Dance Cham-
pionship elnevezésű világbajnokságát. 
A vébén ott volt és két aranyérmet is 
szerzett Pauker Barbara, a fehérvári Free 
Spirit Egyesület versenyzője.

Barbara budapesti partneré-
vel, Keserű Péterrel előbb a 
Dance Show kategóriában 
– ez a juniorok és a felnőttek 
közötti korosztálynak tudható 
be – győzött, majd a juniorok 
mezőnyében hip-hop kategó-
riában is nekik szólt a magyar 
himnusz.
„Nagyon boldog voltam, amikor a 
dobogó felső fokán állhattunk, és 
a többi magyar résztvevő együtt 
énekelte a Himnuszt velünk. Úgy 
éreztem, hogy az egész országnak 
nyertük a világbajnoki trófeát!” – 
mondta el Pauker Barbara.
Koreográfiáikban a fiú és 
lány közti harmóniát, a tánc 
élvezetét és szeretetét, az élet 
boldogságát adták át, ötvözve 
a kötelező elemekkel. Mindkét 
fiatal a hétköznapokban is 
hasonlóan vidám természetű 
és alázatos a tánccal szemben, 
így önmagukat és saját élet-
érzésüket tudják közvetíteni 
előadásukkal. 

tesz meg, és az összesített idejüket 
mérik. 
A családi csapatok versenye, mely-
ben két felnőtt és egy gyermek 
vagy egy felnőtt és két gyermek 
alkot egységet, hasonló sziszté-
ma szerint zajlik, de ők csak egy 
kört futnak. Az előnevezés már 
lezárult, de a helyszínen a futás 
napján, június 3-án is lehet még 
nevezni 15 órától. 
A rajt 17 órakor lesz, ekkor az 
egyéni és csapatfutókat indítják, 
majd 18 órakor kezdődik az egy-
körös Depónia-futás, amelyre egy 
összelapított PET-palackkal lehet 
nevezni. Az ide nevezők közül 
az első ezer induló megkapja a 
hagyományos pólót.

tornáztak, a gyerekek napközben 
versenyeztek, az érdeklődőket dél-
után különféle sportágak, foglalko-
zások várták, az esélyegyenlőség és 
a tolerancia jegyében a látássérül-
tek által űzött csörgőlabda-bemuta-
tót is tartottak.
A Magyar Szabadidősport-szövetség 
idén is versenyt hirdetett a Kihívás 
napján résztvevő települések között, 
sőt Székesfehérvár a brazíliai Cacoal 
városával is összemérte „erejét” – ép-
pen ezért a Laguna KTSE jóvoltából 
a szamba is bekerült a programba.
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VT Metal Kft.

Betanított gépkezelő

A VT Metal Kft. magán cégként működik. Magyarország legnagyobb hazai tulajdonú ipari cégcsoportjához a VIDEOTON 
Holding Zrt-hez tartozik, amely AAA-s Bisnode minősítésben részesült.  Ez a tőkeerős háttér, előnyös feltételeket biztosít 
a vevőink igénye szerinti fejlesztésekhez, akár teljes gyártó üzem tevékenységének átvételéhez is. A VT Metal Kft. a 
beszállító ipar több területén aktív: elsősorban az autóipari TIER1 és TIER2 vevők számára forgácsolt alkatrészeket gyárt, 
de ezen kívül gép és elektronikai ipari beszállításokban vesz részt. Galván üzemünkben az autóipari követelményeknek 
megfelelő galván bevonatok készítése mellett az ipar számos más területét is kiszolgáljuk. Vevőink között egyaránt 
megtalálhatóak a magyar kis és középvállalatok, multinacionális cégek magyar leányvállalatai és nyugat-európai cégek. 
Csapatunkba keresünk most kollégákat az alábbi munkakörbe:

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, várjuk önéletrajzát (munkakör  megnevezésével)
a vtmetalhr@metal.videoton.hu címre, vagy jelentkezését telefonon a 22/533-647-es számon, illetve 

személyesen, gyárlátogatáson a VT Metal Kft. 8000 Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. 
16-os épületében reggel 8 órakor.

Felvételi lehetőséget kínálunk vállalatunkhoz kapacitásbővítés miatt MECHANIKA 
üzletágunkhoz, azoknak a leendő munkavállalóinknak, akiknek fontos, hogy:
• Székesfehérváron találjanak munkát  • Szeretnének egy új szakmát megtanulni hosszútávon
• Érdeklődnek az autóipar iránt  • Szeretnének egy sikeres csapat tagjai lenni, ahol családias a környezet.
Munkavégzés helye: • Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épület
Amit kínálunk: • Határozatlan idejű munkaszerződés  • Könnyű fizikai munka 2 vagy 3 műszakos 
munkarendben  • Versenyképes fizetés + műszakpótlék  • Cafetéria évi nettó 180.000 Ft  • Ingyenes 
céges buszjárat több településről  • Hiányzásmentesség esetén plusz Cafetéria juttatás  • Belső 
munkatársi ajánlási rendszer: nettó 80.000 Ft  • Próbaidő után céges sportolási és üdülési lehetőség 

• NINCS tesztírás

Gyárlátogatás
hétfőtől péntekig

minden reggel
8 órakor!

OPERÁTORAINK HAVI NETTÓ FIZETÉSE ELÉRHETI A 170.000 FT-ot!

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

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

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 
alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

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

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

A Fehérvár Televízió műsora június 2-től 8-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 6. 2. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Kéklámpások 
a Köztérben – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Major	István
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendégek:	Varga-Márfy	
Milán és Horváth Benedek

11:45	 Paletta	magazin	–	ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Tóth	Gabi
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Rovó	Tamás
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Csertáné	Bohn	
Judit,	Ácsné	Cserta	Judit	
és	Mödlágl	Cserta	Kata

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45 Közéleti és Kulturális 
Szalon	2017

	 Beszélgetőtárs:	Benkő	
Andrea.	Vendégek:	Altorjai	
András és Drahos Béla

16:55	 Székely	derbi
17:45	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendégek:	Cserta	
Gábor,	ifj.	Cserta	Gábor	
és	Cserta	Balázs

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30 Forgószínpad – 

színházi magazin
20:00	 Boogiefeszt	2015	3.	rész
	 A	Győri	Nemzetközi	

Boogie Woogie Fesztivált 
nagykoncertje

21:00	 Bassology:	Groupensax	
és	a	Muck	Éva	Trió

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 6. 3. VASárnAp 2018. 6. 4. Hétfő 2018. 6. 5. Kedd 2018. 6. 6. SZerdA 2018. 6. 7. CSüTörTöK 2018. 6. 8. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendégek:	Cserta	Gábor,	ifj.	
Cserta	Gábor	és	Cserta	Balázs

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Major	István
11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendégek:	Varga-Márfy	
Milán és Horváth Benedek

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Kéklámpások a 

Köztérben – ismétlés
13:40	 A	Vargyas-szoros	elveszett	

világa	–	dokumentumfilm	
14:35	 Napi	színes	–	ismétlés	
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Tóth	Gabi
15:15	 Portrék	a	Királykúton	2017
	 Beszélgetőtárs:	Bakonyi	

István.	Vendég:	Czigány	Ildikó
16:10	 ARAK	AKTIV	2018
16:40	 VII.	Székelyföldi	Varga	

Sándor	Verstábor	–	
Misztrál	koncert	2017

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Fischer	Imre
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Rönk	Feszt	2017
20:10 Balatoni barangolások 

5-6.	rész
	 Benne:	a	Káli-medence	
21:00	 VI.	Csíki	Versünnep	

–	összefoglaló
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:20 Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

08:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

11:00 Forgószínpad 
színházi 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:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Cserta	
Gábor,	ifj.	Cserta	Gábor	
és	Cserta	Balázs

16:40 Forgószínpad 
színházi magazin

17:10 Kéklámpások a 
Köztérben – ismétlés

18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Várhegyi	Ferenc
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Falco	–	Alba	Fehérvár	
kosárlabda-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:	Várhegyi	Ferenc

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

Viktória.	Vendégek:	Serbán	
Henrik	és	Turós	Arnold

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	-	benne:	
Híradó, Esti mérleg, 
Paletta	magazin	és	Hírek

20:15	 Aqvital	FC	Csákvár	
–	Szeged	2011	G.A.	
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	 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:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	Serbán	
Henrik	és	Turós	Arnold

17:00	 Paletta	magazin	–	ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Radics	Éva
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15 Balatoni barangolások 
7-8.	rész	–	benne:	a	
Nivegy	völgye	és	a	
Tapolcai-medence

20:55	 Szarajevó	2018	–	
székesfehérvári	delegáció	
látogatása	Szarajevóban

21:25	 A	határon	túli	magyar	
irodalom napjai

22:10	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
22:50 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 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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Radics	Éva

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Vendég:	Galambos	Nándor
18:30	A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne:  Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 A teremtés – oratórium
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 
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

	 Vendég:	Galambos	Nándor
17:00 Bajnokok városa 

magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	András	Krisztina
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:50 Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Szarajevó	2018	–	ismétlés	
–	székesfehérvári	delegáció	
látogatása	Szarajevóban

21:05	 Portrék	a	Királykúton	
2017 – vendég: Kelemen 
István	a	Vörösmarty	
Színház	színművésze

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 6. 20:55 Szarajevó 2018 – székesfehérvári delegáció látogatása Szarajevóban


