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Elkészült a Széna téri sportcsarnok

Forgalomkorlátozások 
lesznek a Gyulai István 
Memorial verseny alatt

Az ezer négyzetméteres tornateremben helyet kapott egy szabvány méretű kézilabdapálya és egy több mint kétszáz fő befogadására alkalmas lelátó is

Bácskai GerGely

Választókerületi programok

Elkészült a Széna téren az új sportcsarnok, már 
folyamatban van a használatbavételi eljárás. A 
régóta várt fejlesztés a Köfém SC beruházásá-
ban elnyert TAO-s pályázat révén valósult meg, 
amiből mintegy kétszázhúszmillió forintot 
Székesfehérvár önkormányzata biztosított.

„A kézilabda-utánpótlás számára épült 
csarnokban – ami kiszolgálja a Széna 
téri Általános Iskolát is – az első hi-
vatalos esemény az öttusa Európa-baj-
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Áramszünet lesz több utcában

Az E.ON tájékoztatása szerint az általuk végzett 
hálózatfejlesztési munkákhoz kapcsolódóan a jövő 
héten több utcában áramszünet lesz.
A szolgáltatás kimaradása az alábbi időpontokban 
az alábbi utcákat érinti:
• július 2-án (hétfőn) 8 és 16 óra között:  
Havranek József utca 2-36., valamint 5-93. 
számú épületek,

• július 3-án (kedden) 8 és 16 óra között: 
Újvidéki utca és Seregélyesi út 28-30. számú 
épületek,

• július 4-én (szerdán) 8 és 16 óra között: Liptói 
és Árvai utca.

Az üzemszünet miatt a lakosság megértését kérik!

A börgöndi paradicsom

A tulajdonos Hajdu Sándor egész évben várja vendégeit

Igazi paradicsom várja a horgászokat, a pihenni 
vágyókat a megújult börgöndpusztai halas-  
tavaknál. Szálláshelyek, kemping, új vizesblokk, 
sütő- és főzőhelyek, étterem és állatsimogató 
szolgálják a vendégek kikapcsolódását, szóra-
kozását.

A 3,6 hektáros területen két, egyen-
ként egyhektáros horgásztó van – a 
mederkotrással és a partfalerősí-
téssel már elkészültek. Szállást is 
tudnak biztosítani a faházakban és 
a negyven sátorhelyes kempingben. 
Színvonalas vizesblokk, sütő- és 
főzőhelyek, étterem és söröző is van 
a területen. Még felújítják és bővítik 
a Fertőzug állatsimogatót, ahol 

A Gyulai István Memorial – Atlétikai Ma-
gyar Nagydíj idején forgalomkorlátozá-
sokra kell számítani a verseny helyszínén 
és közelében: a Bregyó köz, Fürdő sor, 
Liget sor, Aranysas utca által határolt 
területeken július elsején 12 órától július 
másodikán 22 óráig.

Idén is Székesfehérvár ad ott-
hont a Gyulai István Memorial 
– Atlétikai Magyar Nagydíjnak 
július 2-án, hétfőn. A verseny 
napját megelőzően 2018. július 
elsején (vasárnap) 12 órától 
július másodikán (hétfőn)  22 
óráig tilos lesz megállni a 
Bregyó közben, a Fürdő sor 
és a Liget sor között mindkét 
forgalmi irányban. A Fürdő sor 
Bregyó köz és Aranysas utca 
közötti szakaszán kétirányú 
forgalmi rendet vezetnek be. A 
Bregyó közben a volt Kistrom-
bitás Étterem és az Aranysas 
utca közötti területet lezárják 
az autók elől. Az utcába csak a 
lakók és a rendezvény VIP-ven-
dégei hajthatnak be.
A ligetsori buszfordulót lezár-
ják, de a KNYKK Zrt. menet-
rend szerinti autóbuszjáratai 
zavartalanul közlekednek.
A szervezők kérik a közleke-
dők és az ott élők türelmét, 
valamint hogy az útlezárások-
ra legyenek figyelemmel, az 
aktuális forgalmi rendet tartsák 
szem előtt!
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

nokság lesz. Az iskolában is évtizedes 
kérés volt már, hogy a kicsi tornaterem 
helyett egy rendes méretű csarnok 
épüljön.” – mondta Cser-Palkovics 
András polgármester.
A Széna téri iskolában is nagy öröm, 
hogy elkészült az új sportcsarnok 
– tette hozzá Minárikné Ambrus 
Magdolna, az iskola igazgatója, 
hiszen így sokkal jobb körülménye-
ket biztosíthatnak a gyerekeknek 
a mindennapos testnevelésórák 
alkalmával, és egy-egy iskolai ren-

dezvényt is sokkal kényelmesebben 
lehet megrendezni az intézmény 
hatszáznegyven diákjával.
Deák Lajosné, a városrész önkor-
mányzati képviselője köszönetet 
mondott a környéken lakók türel-
méért. Kiemelte, hogy a sportcsar-
nok külső képe is illeszkedik a tég-
lajegyből épült iskola kinézetéhez. 
Hozzátette: a nyitott tornatermi 
ingyenes programok szeptembertől 
újra a megszokott módon zajlanak 
majd a Széna téren.

Börgönd, Búrtelep, Ráchegy, 
Köfém-lakótelep

Dienesné Fluck Györgyi 
Július 2-án, hétfőn 15 és 18 óra között Olaszi László körzeti 
megbízottal tart fogadóórát Dienesné Fluck Györgyi az 
Erzsébet út 12. szám alatti képviselői irodában. Július 3-án, 
kedden 17 és 19 óra között pedig Lakatos Gábor körzeti 
megbízottal a Köfém lakótelep 1. szám alatt várja a lakossá-
got a 14. számú választókörzet önkormányzati képviselője.

Felsőváros

Földi Zoltán 
Július 5-én, csütörtökön 17 órától 19 óráig a Királykút 
Emlékházban (Mikszáth Kálmán u. 25.) várja a Felsővá-
rosban élőket Földi Zoltán önkormányzati képviselő.

Rövidített ügyfélfogadás
Rövidített ügyfélfogadást tartanak június 29-én, 
pénteken a Polgármesteri Hivatalban. A fehérváriakat 
11 óráig várják az Ügyfélszolgálati Irodában.

vannak lámák és lovagolható pónik 
is, mellettük egy kisebb játszótér 
található.
A beruházást Hajdu Sándor tulaj-
donos mutatta be. Elmondta, hogy 
2017 januárjában vásárolták meg 
az elvadult, náddal benőtt területet, 
melyet az ezt megelőző három év-
ben nem gondoztak. A felújítást az 
alapoktól kellett kezdeni. Vendég-
körük harminc százaléka budapesti, 
de jönnek az ország más pontjairól 
és a környező országokból is.
„A terület szerencsére megmenekült 
az enyészettől, és nagyon színvonalas 
közösségi térré alakult.” – mondta el 

lapunknak Cser-Palkovics András 
polgármester.
Dienesné Fluck Györgyi önkor-
mányzati képviselő arról beszélt, 
hogy Börgöndpuszta Székesfehér-
vár egyik gyöngyszeme: gondozott 
utcákkal, takaros, tiszta portákkal. 
A felújított tavak környéke roppant 
népszerű a helyiek és az ide érkezők 
körében egyaránt.
A létesítmény egész évben nyitva 
tart. Márciustól folyamatosan várják 
a vendégeket, ősztől pedig az idő- 
járástól függően vezetik be a 7 és 19 
óra közötti nyitvatartást.

Forrás: ÖKK



Hétvégén megnyithat a városi strand!

A megújúlt strandon nincs külön csúszdajegy, az összes csúszda használatát tartalmazza a belépő

A strand egyik új élményeleme a vizes játszótér

Árnyékolók kerültek a gyermekmedence fölé 

A gyermekmedence szélén új kedvencek várják a kicsiket

PaPP Brigitta, Bácskai gergely

A strand fejlesztése és felújítása tavaly 
ősszel kezdődött, melynek során a burkolatok 
jelentős része, a közmű és a zöldfelület 
egésze megújult. A két legnagyobb munka a 
háromcsúszdás medence és a pezsgőfürdős, 
sodrófolyosós új élménymedence megépítése 
volt. Újdonság, hogy a gyermekmedence – 
Bory Jenő 1922-ben készült Huszár születik 
című szobra mellett – vizes játszótérrel, egy 
úgynevezett sprayparkkal egészül ki, de új 
padok, pergolák és kétszáz napozóágy is várja 
a vendégeket.

Az új medencék használatbavételi 
eljárása megkezdődött, a hatósági 
átvétel után, a vízvizsgálati ered-
mények függvényében várhatóan 
június 30-án, szombaton nyithat a 
felújított strand. A közel hét-
százmillió forintos önkormány-
zati támogatásból finanszírozott 
fejlesztést a Városgondnokság 
beruházásában, közbeszerzésen 
kiválasztott szakcégek bevonásá-
val valósították meg.
Új, teraszos büfé is épült, a 
szomszédos Krém Cukrászda 
kerthelyiséggel települ ki a 
strandra. Nagyon fontos újítás, 
hogy visszakerül a főbejárat a 
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A teljes beruházás tartalma

• élménymedence megépítése sodrófolyóval és pezsgőfürdős elemekkel a hozzá 
tartozó közművekkel;

• csúszdák és a hozzájuk tartozó, 120 köbméteres medence megépítése;
• gyermekmedence teljes felújítása, mellette spraypark kialakítása;
• a női és a férfi napozó illetve a fejépület teljes felújítása új büfé és öltözők 

kialakításával;
• térköves sétányok építése 3200 négyzetméteren;
• pergolás napozók kialakítása 780 négyzetméteren;
• kertészeti munkák 8000 négyzetméteren; 

Szabadságharcosút és a Mátyás 
király körút kereszteződésében ta-
lálható boltíves, régi árkádsorhoz, 
melyet szintén teljesen felújított a 
Városgondnokság, és esti dísz-
kivilágítással is felszerelték. A 
fejlesztés során arra törekedtek, 

hogy modern élményelemekkel és 
megnövelt vízfelülettel fogadhassa 
a strand a látogatókat.
A felújítást követően a megnö-
vekedett tartalomhoz igazodva 
valamelyest változnak az árak. A 
kedvezményes (diák, nyugdíjas) 
jegy ezer forint, a teljes árú ezer-
ötszáz forint lesz, egy négysze-
mélyes családi belépőt négyezer 
forintért válthatunk. A felnőtt 

idénybérlet huszonötezer forint-
ba, míg a kedvezményes tizen-
hatezer forintba kerül majd, de 
ezekre az idei szezonban harminc 
százalékos kedvezményt biztosít a 
Városgondnokság. 

Nyitvatartás:
hétfő–vasárnap: 8:00-19:00

Csúszda üzemideje:
9:00-13:00 és 14:00-18:00
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Egy virágos erkélyről egész más a kilátás!

Néhány bokor levendula is feldobja a kövek 
szürkeségét

Panelkert az Ősz utcában

Péter Dezső szeret kertészkedni

Így zöldül Fehérvár!
Az itt élők is szépítik környezetüket

kurucz Tünde

Megújuló természetvédelmi területek, 
folyamatos faültetések és színes virágágyá-
sok – Fehérvár az elmúlt években egymilliárd 
forintnál is többet költött zöldfelületeinek 
karbantartására és fejlesztésére. Utánajártunk, 
hogy az idelátogatók mennyire látják zöldnek 
a várost, és az itt élők mit tesznek azért, hogy 
szép legyen a környezetük. 

Egy átlagos hétköznap délután 
nyakunkba vettük a belvárost és 
tágabb környékét. Árgus szemek-
kel pásztáztuk az erkélyeket és 
az ablakokat, majd szomorúan 
nyugtáztuk, hogy alig néhányban 
volt egy-egy cserép muskátli, petú-
nia. Pedig még a felújításra szoruló 
homlokzatok vagy a panelházak 
sem lennének annyira komorak, 
ha legalább a balkonokat virágok 
díszítenék. Szerencsére akadtak 
kivételek. 

Fákat a plaza és a busz- 
pályaudvar közé!

Az égető napsütéstől nemcsak a 
virágok kókadoztak. Üldögélő em-
berrel csak a parkokban vagy a Fő 
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Alsóvárosi-rét – a város egyik tüdeje

Székesfehérvár önkormányzata elindította a Zöld város – Fehérvár tüdeje progra-
mot. A legfontosabb szempont az volt, hogy ez az értékes terület, az Alsóvárosi-rét 
a közösség tulajdonába kerüljön és megakadályozzák a – korábbi rendezési tervek 
alapján még fennálló – veszélyt, hogy ipari területként beépítésre kerüljön. Ezért 
nagyon jó, hogy a kormány a Modern Városok Program keretében már biztosított 
egymilliárd forintot a vételár megfizetésére, az önkormányzat pedig elindította a 
terület átminősítését, így városi tulajdonba került az Alsóvárosi-rét. 
A mintegy százhektáros területen a parkfejlesztéssel egyidejűleg sportlétesítmé-
nyek, futópályák, parkolók, kiszolgáló létesítmények, rendezvénytér, fogadótér, 
kalandpark, görkorcsolyapálya, kutyafuttató, bemutató kertek illetve zápor- 
tározóként is működő tó kerül kiépítésre, valamint jelentős területek erdősítése is 
kapcsolódik a projekthez. A város komplett tanulmánytervvel rendelkezik, ez alapján 
került meghirdetésre az engedélyezési és kiviteli tervek közbeszerzése. A kiviteli 
tervek várhatóan 2019 második felében állnak majd rendelkezésre. A kormányzati 
támogatás pontosítása valamint a támogatási megállapodás megkötése után lehet a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást elindítani, ami további hónapokat vesz 
igénybe.

utcán, az árnyékban találkoztunk. 
A mezőkomáromi Pál Gergő most 
ismerkedik a várossal, mert ősztől 
itt fog tanulni: „Fák és virágok szem-
pontjából Siófokhoz tudnám hasonlíta-
ni. A külváros szerintem elég zöld, de 
a belvárosban lehetne több növény. A 
plazát a buszpályaudvarral összekötő 
járda mellett például el tudnék képzelni 
több fát, melyek árnyékában főleg 
kánikulában meg lehetne pihenni.”

Zöldebb, mint Szentpétervár

Az orosz Dimitrij és Katyerina 
szerint van elég zöldfelület a belvá-
rosban. Legalábbis Szentpétervár-
hoz képest, ahol szerintük nagyon 
kevés az igényesen kialakított park, 
liget. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy ne lehetne még többet 

ültetni, de a párnak a Fő utca 
környéke jelenlegi állapotában is 
nagyon tetszett.

Több önkéntes kezdeményezésre 
lenne szükség!

Néhány paddal arrébb Fenyő Sza-
bina és Judit Kláge is hasonló véle-
ményen volt. A Fő utcához közeli 
parkok szépek, gondozottak és tele 
vannak színekkel, néhány utcával 
kijjebb, például a Sarló utca vagy 
az Ybl Miklós-lakótelep irányában 
viszont akadna tennivaló.
„Nem is annyira a fák számával van a 
baj, hanem azzal, hogy kevés a virág. 
Nemcsak az ágyások egyhangúbbak, 
hanem az erkélyek is. Ausztriában 
például Salzburg vagy Tirol környékén 
elképzelhetetlen lenne egy ablak mus-
kátli nélkül. De valahogy az emberek is 
környezettudatosabbak. Igaz, ott is van 
olyan, aki eldobja a szemetet az utcán, 
de a piszok nem marad ott napokig, 
hanem rögtön jön valaki és felsepri.” – 
fejtette ki Judit Kláge.
Fenyő Szabina szerint itthon 
sokszor a lakosok hozzáállásával 
van a baj, mert a legtöbben csak 
akkor hajlandók valamit tenni, ha 
fizetnek is érte. Több önkéntes 

városszépítő civilkezdeményezésre 
lenne szükség, amit akár az önkor-
mányzat vagy egy-egy képviselő is 
felkarolhatna.

Kert a panelek tövében

Civilkezdeményezés ide vagy oda, 
a nyugdíjas Péter Dezső éppen a 
bokrokat metszette az Ősz utcai 
panelkertekben. Jogilag egyik sem 

az övé, mert közterület, de nem 
bírja nézni, ha rendetlen. Inkább 
„elfoglalta” a szomszéd ház előtti 
részt is, csak hogy úgy nézzen ki, 
ahogy kell. 
„Menjünk át oda, az én területemre! 
Minden nap kigazolom, megöntözöm, 
hogyha valaki ránéz, akkor beszéljen!” 
– mesélte Dezső bácsi, majd elkezd-
te összehúzni a leveleket, mert ha 
elmulasztja, „akkor csak több lesz.”
A nyugdíjas férfi a feleségével a lift 
miatt hat éve költözött a tízemele-
tesbe. Akkor vette át a toronyház 
előtti placcot, mert világ életében 
szeretett kertészkedni.
„Nem így nézett ám ki! Volt mit 
dolgozni! Az asszonnyal minden évben 
megpályázzuk a virágokat a Város-
gondnokságnál, és amit kapunk, azt 
ültetjük ki. Ilyenkor a szomszédok is 
be szoktak segíteni. Kigondoljuk, mit 
hova ültetünk. Tavasszal például van 
egy majdhogynem szív alakú ágyás, 
amiben csak tulipánok voltak. Estén-
ként ki szoktunk ülni a padra, és innen 
nézzük, ahogy a madarak dalolásznak. 
Minden nap friss vizet teszek ki nekik. 
Télen langyosat, nyáron hideget. A 
nyugdíj ennyit elbír!” – tette hozzá 
Dezső bácsi, aki büszkén kihúzza 
magát a boldogságtól, ha valaki egy 
pillanatra megáll, és rácsodálkozik 
a kertre.
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Közterületen lévő fát kivágni csak hatósági engedéllyel lehet

A Késmárki utcában az új játszótér mellett különleges megoldással tették újra biztonságossá a 
hatalmas hársfát: hevederekkel kötötték össze a fa három nagy ágát

Nyolcvanezer közterületi fát gondoz a Városgondnokság
Bácskai GerGely

Valaki szerint túl sokat vágnak, valaki szerint 
túl keveset – a települési fák gondozásához, ül-
tetéséhez kapcsolódva rendszeresen lángolnak 
fel lakossági viták. Pedig a fák metszésének 
mikéntje, sőt az ültetésük is szinte minden 
esetben kötött törvényi szabályozásoknak 
kell, hogy megfeleljen. A fatelepítésekről és a 
fehérvári fagondozásról Homoki László kertész-
mérnököt, favizsgáló és faápoló szakmérnököt, 
a Városgondnokság parkfenntartási vezetőjét 
kérdeztük.

Székesfehérváron a Városgondnokság 
gondozza a közterületen lévő fákat, 
végzi a faültetéseket, metszéseket és a 
kivágásokat is. Mindezek összehango-
lása meglehetősen komplex feladat. 
Már a fák telepítése is az, hiszen 
a helykeresés sem olyan egyszerű 
egy városban. Már az ültetést meg-
előzően fél-egy évvel elkezdjük a 
munkát. Először is megkeressük, 
hogy az adott helyre milyen fa illik, 
a fajtának megfelelő-e a várostű-
rése, és folyamatosan egyeztetünk 
a faiskolával, ahonnan ezeket a 
fákat hozzuk. Megkérdezzük azt 
is, hogy mi a tapasztalat más te-
lepüléseken az adott fajtával kap-
csolatban. Nehezítik a helyzetet 
a földben futó közművek, melyek 
meglehetősen sűrűn hálózzák be a 
várost. Ez rengeteg problémát vet 
fel az új fák telepítésénél, de még 
többet a visszatelepítésnél, hiszen 
nem mindenhová tudunk vissza- 
ültetni fát. 
Miért probléma a visszatelepítés? 
Hiszen eddig is fa állt ott. Ha pedig új 
a fa, miért nem élhet egy gázvezeték 
mellett?
Törvényi kötelességünk a védő-  
távolságot tartani, és természete-
sen a közműtulajdonosok ezt el 
is várják. Törvény határozza meg, 
hogy hova telepíthetünk új fát, nem 
ültethetünk kedvünk szerint.  
A bányatörvény például egyértel-
műen meghatározza a bizonyos 
nyomású gázvezetékektől kötele-
zően tartandó távolságot, de nincs 
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ez másképpen a víz-, áram- és 
telefonvezetékekkel sem. 
Ha a házunk elé vagy bármilyen egyéb 
közterületre fát szeretnénk ültetni, 
milyen lehetőségünk van?
Mindenképpen jelezni kell a 
Városgondnokságnak az igényt! 
Mi ennek nagyon örülünk, és 
megköszönjük a megkeresést. 
Elsőként a közműtérkép alapján 
megvizsgáljuk a helyszínt, és utána 
– amennyiben lehetőség adódik a 
telepítésre – kikerül a fa.

„Több mint háromszáz fát 
telepítettünk a tavaszi ültetési 
szezonban, és ezt még kiegészíti 
majd az őszi telepítési szezon 
is. Szeretnénk novemberben és 
december elején még minimum 
ennyit ültetni.”

Mennyire kell gondosan eljárni közte-
rületre történő faültetéskor?
Mint minden faültetés, a közterü-
leti is alapos gondosságot igényel. 

Legalább egy köbméteres gödröt 
készítünk a fának, az aljára pedig 
szárított marhatrágyát teszünk 
– ez különösen fontos a hajszál-
gyökér-képződés szempontjából. 
Használjuk továbbá az úgynevezett 
ültetőcsigát is, mely vizet köt meg, 
így a fának hosszú távon tudja 
biztosítani a megfelelő nedvességet. 
Ha indokolt, akkor talajcserét vég-
zünk, márpedig Székesfehérváron 
elég sok a sittes-törmelékes terület, 
amibe nem lehet fát telepíteni. Ezt 
követően kerülhet a fa a helyére. 
Az évszaktól függ a következő 
lépés: tavasszal nagy tányérokat 
készítünk a fa köré, ami az öntözés 
miatt fontos, ősszel pedig felkupa-
coljuk a fákat, hogy a téli fagy- 
védelmet így biztosítsuk. 
A telepítés csak az első lépés. Ha 
kikerült egy fa, nem lehet „elengedni a 
kezét”, további és folyamatos feladatok 
vannak vele.
Már az ültetéssel párhuzamosan 
meg kell, hogy történjen az első 
metszés, az úgynevezett indító-
metszés. Mivel a gyökér a faisko-
lában, a kiemeléskor sérül, ennek 
arányában vissza kell metszenünk 
a lombkoronát. Ezt követően pár 
évig nem nyúlunk a fához. Az 
első beavatkozás rendszerint az 
úgynevezett kényszermetszés 
szokott lenni, amikor például 
a járda fölé balesetveszélyesen 
benyúlik vagy a parkoló autók 
tetejére lóg egy ág. Később, az 
idősebb fáknál történik a komo-
lyabb beavatkozás, amikor el kell 
végezni a ritkító metszést, ez 
lazítja a koronát. Ennél drasztiku-
sabb az ifjító metszés, amikor a 
korona jelentős része, akár hetven 
százaléka is eltávolításra kerül. Ez 
sokszor durvának tűnik, de ennek 
a beavatkozásnak köszönhetően 
az úgynevezett rejtett rügyekből a 
fa újra elkezd hajtani, és egy-két 
éven belül ismét csodálatos lomb-
koronája lesz. Jelentős munka 
még a száraz gallyazás, amikor az 
elhalt ágakat távolítjuk el. A mun-
ka nagyságát talán jól érzékelteti, 
hogy Székesfehérváron becslése-

ink szerint nyolcvanezer példány 
körüli a faállományunk.
Ugyancsak jelentős feladatot ad a 
Városgondnokságnak, amikor az 
áramszolgáltatónak végzi bérben a 
fák metszését. Ez néha drasztikusnak 
tűnik...
Kertészként én is azt mondom, 
hogy nem igazán elfogadható, amit 
látunk, de itt is ugyanolyan szigorú 
törvénynek kell megfelelünk, 
mint ami a föld alatti közművekre 
vonatkozik. A légvezetékeknek is 
van védőtávolsága, betartásának 
az emberi élet a tétje. Nemcsak az 
ágak miatt esetlegesen megrongá-
lódó vagy leszakadó vezetékekre 
kell gondolni, a fa képes vezetni 
elektromosságot!
Sarkalatos kérdés a fák kivágása, amit 
sokszor lakossági felháborodás kísér. 
Máskor éppen lakossági kérésre törté-
nik az eltávolítás.
A közterületi fakivágás engedély-
köteles, jegyzői engedély kell 
hozzá, amit nekünk is meg kell 
kérnünk minden esetben, és a 
hatóság bírája el, hogy indokolt-
nak tartják vagy sem. Mi abban 
az esetben szoktunk fát kivágni, 
ha kiszáradt és elpusztult illet-
ve ha balesetveszély áll fenn: 
a fa hasadt, korhadt. Amikor 
társasházaknál kivágást kér-
nek – most már gallyazásnál is 
alkalmazzuk – minden esetben a 
közös képviselőknek kell a lakók 
többségének beleegyezését kérni, 
hogy a feladatot elvégezzük. Elég 
sok kellemetlenség volt belőle, 
hogy mondjuk az első emeleti 
lakó kérte a gallyazást, mert neki 
nagyon árnyékos így a szobája, a 
fölötte lakó pedig pont azt szeret-
te volna, hogy maradjon úgy a fa, 
és amikor a munkának nekiáll-
tunk, akkor derült ki, hogy az 
utóbbi nem ért egyet vele. Emiatt 
találtuk ki, hogy minden eseteben 
kérünk aláíráslistát a lakóktól, 
így el tudjuk dönteni, hogy a kért 
beavatkozás a többség igénye-e. 
Természetesen ez balesetveszélyes 
helyzetnél nem így van, hiszen az 
emberélet a legfontosabb!



6 2018.06.28.Közélet
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

A város egyik legrosszabb állapotú oktatási intézménye is megújul

A lövészek védőszentjére, Szent Lászlóra emlékeztek június 27-én, szerdán a Prohászka-ligetben. A 
király trónra lépésének 941. és szentté avatásának 826. évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé-
gen Schmidt Zoltán dandártábornok és Antal megyés püspök mondott beszédet.                                G.P.

Megszépülnek a fehérvári iskolák

A tehetség utat tör!

László király, a szent hadvezér

schéda szilvia

ráBa henrieTTa

Míg a nyár folyamán kisebb munkák zajlanak a 
városi iskolákban, több oktatási intézményben 
nagyszabású felújítási munkák kezdődhetnek 
meg a következő tanévben. A korszerűsítés 
egyes iskolák esetében igen időszerű.

A legszükségesebb karbantartási 
munkálatok jelenleg is zajlanak a 
székesfehérvári tankerület kör-
zetébe tartozó intézményekben. 
Több fehérvári iskolában azonban 
nagyobb beruházások kezdődnek. 
Még ebben az évben megkezdődhet 
a Munkácsy és a Vasvári általános 
iskola fejlesztése. Mindkét intéz-
ményben megújulhat a tornaterem, 
utóbbiban az udvar is megszépül 
majd. 
A Kodály négyszáznyolcvanmillió 
forintos támogatásban részesül, 
itt 2019-ben egy átfogó beruhá-
zás valósulhat meg. „A művészeti 
képzésre gondolván az emeleten 
tetőtér-beépítéssel egy kórustermet és 
tánctermet alakítanak ki, megtörténik 
az akadálymentesítés, és megszépül az 
intézmény környezete is.” – mondta 
el lapunknak Török Szabolcs, a 
Székesfehérvári Tankerületi Köz-
pont igazgatója. 
Itt a fiatalabbik iskolaszárny is 
hatvanéves, ezért már nagy szükség 
van a munkálatok elvégzésére: „A 

Több száz gyermeknek nyújtott segítséget a Tehetségtá-
mogatás a családban című pályázat. Az egy éven át tartó 
program célja az volt, hogy a megye hátrányos helyzetű 
fiataljait támogassa tehetségük kibontakozásában. 

Szabadon alkotni – ez volt a legfonto-
sabb üzenete és célja a programnak. 
Horváth Gergely, a Fejér Megyei Család-, 
Esélyteremtő és Önkéntesház irodaveze-
tője elmondta: „Többféle tehetséggel illetve 
tehetségterülettel, tartománnyal is foglalkoz-
tunk – zene, szobrászat, festészet – de akár 
a tehetséggel, magának a fogalomnak a ter-
jesztésével is foglalkoztunk. Megkerestünk 
oktatási intézményeket, akik tehetségpontok-
ká szeretnének válni, és nekik nyújtottunk 
szakmai segítséget workshopok által.” 
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Fehérvári küldöttség Centóban

Háromszoros vivát Székesfehérvárnak!

Székesfehérvári küldöttség látogatott olasz 
testvérvárosunkba, Centóba. A találkozás 
során a két város húsz éve fennálló test-
vérvárosi kapcsolata alkalmából szerveztek 
ünnepséget.

A hivatalos ceremónia elején Cen-
to polgármestere, Fabrizio Tosell 
elmondta, hogy az elmúlt két 
évtizedben számos alkalom nyílt 
egymás kultúrájának, tradíciójá-
nak megismerésére, s a testvérvá-
rosi kapcsolat erősebbé tételére. 
A jövőben is tesznek majd azért, 
hogy ez a barátság továbbra is 
erős maradjon közös európai 
otthonunkban.
„Két évtizede immár annak, hogy a 
két város az élet több területén, így 
a gazdaságban, a művészetben, a 

Június 24-én, vasárnap Cser-Palkovics 
András polgármester Pozsonyba, a magyar 
történelem másik jeles koronázóvárosába 
látogatott.

Pozsony alpolgármestere, Iveta 
Plšeková meghívására érkezett 
a székesfehérvári küldöttség 
vasárnap a szlovák fővárosba. 
Cser-Palkovics András polgár-
mester elsőként az idén százöt-
ven éves múzeumot nézte meg, 
melynek óratornyából pazar 
kilátás nyílik a városra.
„A két egykori magyar főváros 
lassan újra felfedezi egymást, ezt se-
gítik az újraéledt hivatalos kapcsola-
tok.” – összegezte a polgármester.

kultúrában, a civil kapcsolatokban 
és a sportban is élénk együttműkö-
dést ápol. Mindig jóleső érzést jelent 
egy olyan helyre visszatérni, ahol 
barátsággal fogadnak bennünket és 
szeretettel gondolnak ránk.” – tette 
hozzá Székesfehérvár alpolgár-
mestere, Róth Péter, aki beszé-
de után Cser-Palkovics András 
polgármester hivatalos meghívó-
levelét nyújtotta át Fabrizio Toselli 
polgármesternek a Székesfehérvá-
ri Királyi Napokra.
Ezt követően megnyitották azt a 
tablókiállítást a Kormányzói Palo-
ta Zarri-termében, mely Székes-
fehérvár értékeit, legjelentősebb 
fejlesztéseit mutatja be az érdeklő-
dő olasz közönségnek.

Forrás: ÖKK

A színpadnál a koronázás 
résztvevői háromszoros „Vi-
vát!” felkiáltással köszöntötték 
Székesfehérvárt. A pozsonyi 
koronázási játékok következő 
állomása a lovagi torna volt, 
ahol kiválóan képzett hagyo-
mányőrzők mérték össze bátor-
ságukat egy másfél órás bemu-
tató keretében. Cser-Palkovics 
András polgármester meghívta 
Pozsony vezetését a jövő évi 
Székesfehérvári Királyi Napok 
megnyitójára, ezzel is kiemelve: 
a két történelmi koronázóvárost 
több kapcsolat fűzi össze, mint 
választja el.

Forrás: ÖKK

A szakemberek a megyén belül első-
sorban azokat a településeket keresték 
fel, ahol hátrányos helyzetű gyermekek 
élnek.  A Szabad Színház alkotóműhe-
lyébe több alkalommal is ellátogattak a 
gyerekek. Nem meglepő, hogy ott is a te-
hetségtámogatás kapott szerepet. Gonda 
Emma, a Fejér Megyei Művelődési Köz-
pont művelődésszervezője hangsúlyozta: 
„Azt szeretnénk, ha a gyerekek szabadon 
alkotnának, és azt a fajta szégyenlősséget 
vagy bátortalanságot, ami az iskolai életben 
beléjük nevelődik, levetkőzzék.” 
A pályázati program sikerét mutatja az a 
tárlat is, amelyen a különféle kézműves 
foglalkozásokon készített festményeket, 
rajzokat tekinthetjük meg. A kiállítás két 
hétig látható a Fejér Megyei Művelődési 
Központ aulájában.
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nyílászárók, a homlokzat, de a tetőzet 
is nagyon elavult és már baleset- 
veszélyes is, hiszen egy kisebb szél a 
cserepeket hordja a tetőről. Mindezek 

felújítása alapvető feladat, hogy a fűtés 
ne legyen télen hiábavaló!” – mondta 
Kneifel Imre, az iskola igazgatója. 
Az Arany János Általános Iskolára 

is ráfér a rekonstrukció: itt elsősor-
ban nyílászárócsere és homlokzati 
felújítás várható a 2019-2020-as 
tanévben. 
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A Fehérvár Televízió Esti Mérleg című műso-
rának volt vendége Tessely Zoltán. Kattintson 
a részletekért a Fehérvár Médiacentrum 
Youtube-csatornájára!

Turisztikai összefogás és kitörési pontok Államtitkári kinevezés

Folytatja a munkát

Itt a pártszakadás!
Egymásnak feszültek a jobbikosok

látrányi Viktória

látrányi Viktória, dáVid renáta

A Pannónia szíve fejlesztési program révén Etyek 
és térsége valamint a Velencei-tó környéke kiemelt 
turisztikai fejlesztési térséggé válhat. Ennek részlete-
iről is beszélt Tessely Zoltán, a bicskei országgyűlési 
választókerület újraválasztott képviselője, amikor az 
új parlamenti ciklusra vonatkozó terveiről kérdeztük. 

Komoly fejlesztési ambíciókról 
árulkodik a Pannónia szíve fejlesztési 
program, mely közel száz elképzelést 
tartalmaz. 
„Nagyon várjuk, hogy Magyarország 
kormánya Budapest agglomerációs gyűrűjét 
is kiemelt turisztikai fejlesztési területté 
nyilvánítsa, így lehetőséget nyitva a 
turizmusunk nagymértékű fejlesztések 
előtt. A miniszterelnöki biztosi megbízatás 
az elmúlt két év alatt elég sok eredményt 
hozott. A Pannónia szíve program az egyik 
ilyen. Ez huszonhárom települést érint, 
Fejér megye hármas választókörzetének 
észak-nyugati felét. Amikor a programot ki-
alakítottuk, akkor az érintett településektől 
begyűjtöttük a fejlesztési elképzeléseket, s 
mintegy száz ilyen gondolat, ötlet született 
a közös munka során.” – fogalmazott 
Tessely Zoltán. A történet azonban 
régebbre nyúlik vissza: 2015-ben 
Bicske, Martonvásár és Vál polgármes-
terei úgy döntöttek, a forrásokért folyó 
éles versenyben sokkal jobb esélyeik 
lesznek összefogva. – „Megkezdődött a 
közös gondolkodás, s elkezdtük megke-
resni azokat a kitörési pontokat, melyek 

Államtitkár lett Vargha Tamás, Székesfehérvár ország- 
gyűlési képviselője. Pénteken Áder János köztársasági 
elnök Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium államtitkárává nevezte ki.

„Székesfehérvári országgyűlési képviselői 
munkám mellett Orbán Viktor miniszterelnök 
úr javaslatára átvettem Áder János köztársa-
sági elnök úrtól a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium államtitkári kinevezését. A 
megtisztelő feladatra Szijjártó Péter miniszter 
úr kért fel. A feladat részleteiről a későbbi-
ekben fogunk beszámolni.” – fogalmazott 
Vargha Tamás közleményében. 
A város országgyűlési képviselője emel-
lett az Árpád-ház-programot kormánybiz-
tosként felügyeli.

Július 1-től ismét Simon Lászlót nevezték ki Fejér megyei 
kormánymegbízottnak.

„A közigazgatásnak nincs más létjogosultsága és 
más mértéke, mint az emberek és a haza szolgálata.” 
– mondta Orbán Viktor miniszterelnök június 
26-án, kedden az Országházban, a kormánymeg-
bízottak kinevezési okiratának átadásán. 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter kiemelte, hogy ma az állam gyakorlati 
találkozási pontja az emberekkel leginkább a 
közigazgatásban, azon belül is a kormányhivata-
lokon keresztül valósul meg, ezért az ottani lelki-
ismeretes és színvonalas munkavégzés az állam 
egészének működéséről ad képet a polgároknak. 
Fejér megyei kormánymegbízottnak ismét Simon 
Lászlót nevezték ki.

A Jobbik országos elnöksége egyhangú hatá-
rozattal döntött arról, hogy Horváth-Tancsa 
Ágnes székesfehérvári önkormányzati képviselőt 
visszahívja mandátumából. Apáti István, a Jobbik 
országos alelnöke szerint a képviselő és házastársa 
teljesen önálló egységként működtek a Jobbikon 
belül. Mindeközben a Jobbik Fejér megyei elnöke, 
Árgyelán János csütörtökön bejelentette: kilép a 
pártból.

Egy hónappal ezelőtt a Fehérvár 
magazin hasábjain is olvashattak 
arról, hogy a Jobbik székesfehérvá-
ri szervezetét feloszlatták. Akkor 
Horváth-Tancsa Ágnes, a feloszlatott 
szervezet elnöke azt mondta, mindez 
azért történhetett, mert a tisztújító 
kongresszus előtt nyíltan kiállt Dúró 
Dóra és Toroczkai László mellett. 
Most a Jobbik országos elnöksége egy-
hangú határozattal döntött arról, hogy 
Horváth-Tancsa Ágnest visszahívja 
önkormányzati képviselői mandátu-
mából. 
Apáti István, a Jobbik országos alel-
nöke szerint a képviselő és házastársa 
teljesen önálló egységként működtek 
a Jobbikon belül: „Olyan a világon 
nincs, hogy valaki – főleg egy megyei 
jogú városban – szerez egy párt listájáról 
egy mandátumot, és úgy gondolja, úgy 
éli meg, hogy bár a kötelezettségeket nem 
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lehetőséget kínálnak a meglévő erőforrások 
jobb hasznosítására. Ez így furcsa lehet, 
mert tudom, hogy bizonyos országos mé-
diumokban ez a terület úgy van beállítva, 
mintha óriási kiváltságokkal bírna, hiszen 
miniszterelnök úr helyi kötődése ismert. 
Azt tudom mondani, hogy nagyszerű part-
nerre találunk személyében, de ez a térség a 
második világháborút követően kifejezetten 
hátrányos helyzetben volt. Ha össze- 
hasonlítjuk más területeivel az országnak, 
a főnemesi kastélyok, mintagazdaságok 
száma ezen a területen volt a legnagyobb, 
éppen ezért a szocializmusban ezeknek a 

területeknek az elsorvasztása volt a cél. 
Számos példát hozhatnék, de elég, ha csak 
az alcsúti arborétumra gondolunk, s arra, 
hogy mi történt a csodálatos épületekkel, 
mi maradt azokból!”
A Pannónia szíve program nem titkolt 
célja, hogy helyreállítsák az épített 
örökséget. A régi értékek megtartásával, 
több helyen pedig azok megmentésével 
indíthatók turisztikai beruházások. A 
képviselő arra is kitért, hogy a térség a 
Velencei-tóval együtt kiemelt turisztikai 
térséggé válhat, amivel új perspektívák 
nyílhatnak meg: „A Magyar Turiszti-
kai Ügynökség Budapest agglomerációs 
gyűrűjéről szóló kormány-előterjeszté-
se arról szól, hogy a kormány kiemelt 
turisztikai fejlesztési területté nyilvánítsa 
az agglomerációs gyűrű részeit. Ezzel olyan 
új lehetőségek nyílnak meg, amikről eddig 
csak álmodhattunk. Az előterjesztésben a 
Pannónia szíve program fejlesztéseire – 
mintegy tizenhárom elképzelésre – közel 
húszmilliárd forintot biztosítana a kormány 
nemzeti forrásból. A Velencei-tó környé-
kének fejlesztési elképzeléseire pedig közel 
tízmilliárd forintot. Ez nem minden, hiszen 
emellett a kiemelt turisztikai területté válás 
újabb pályázati lehetőségeket nyitna meg 
nemcsak az önkormányzatok számára, de a 
turisztikai ágazatban dolgozó kis- és közép-
vállalkozások számára is. Karnyújtásnyira 
vagyunk ettől, hiszen 2017 végén erről az 
előterjesztésről már tárgyalt a kormány, és 
támogatta is első olvasatban. Most már csak 
a döntés van hátra!”

teljesíti, de a javak, előnyök azok kellenek. 
Az elmúlt években is ez történt, többek 
között ez vezetett a szakításhoz.” 
Az alelnök cáfolta, hogy a székesfe-
hérvári alapszervezet feloszlatására 
valamint a képviselő mandátumából 
való visszahívására azért került volna 
sor, mert a Jobbik tisztújító kampá-
nyában Toroczkai Lászlót támogatták. 
Horváth-Tancsa Ágnes azt mondja, 
csak akkor nyilatkozik mandátumá-
ról, ha a párt hivatalosan is megkeresi 
őt kérésével. „A jobbikos mandátumról a 
Jobbik országos elnökségének van joga és 
lehetősége bármilyen nyilatkozatot tenni. 
Hogy Apáti István Mátészalkáról mit gon-
dol a mandátumomról, különösebben nem 
meghatározó.” – reagált megkeresé-
sünkre a feloszlatott szervezet elnöke. 
Információink szerint az egész ügy 
hátterében két helyi politikus, Hor-
váth-Tancsa Ágnes és Fazakas Attila 
között fennálló személyes ellentét áll.

Halmozott a probléma

A Jobbiknál itt Fejérben is hal-
mozott a probléma, a párt megyei 
„erős embere”, elnöke, Árgyelán 
János csütörtökön délelőtt a megyei 
közgyűlésen bejelentette: lemond 
minden párttisztségéről és kilép a 
Jobbikból. „Mi vagyunk azok, akik a 
Jobbik alapító nyilatkozatában megfogal-

mazott értékeket mindig is képviseltük és 
most is képviseljük, a Jobbik vezetése az, 
aki ettől eltért.” – indokolta döntését 
a korábbi regionális igazgató. – „Az 
egyik oka döntésemnek az eltérő eszmék 
illetve nézőpont volt. A másik fő oknak 
azt jelölném meg, hogy olyan helyrehoz-
hatatlan károkat okozott a Jobbik vezeté-
se az elmúlt hetek, hónapok döntéseivel, 
hogy ezen az úton mi már nem tudunk 
továbbmenni, ezt nem tudjuk képviselni.” 
Nemcsak a korábbi regionális igazga-
tó távozott a Jobbikból: a csütörtöki 
közgyűlésen Sebestyén Éva és Szé-
kely Zoltán is megtette ezt a bejelen-
tést. A frakció sorsa még bizonytalan. 
„Meg kell vizsgálni, hogy milyen jogi és 
adminisztratív kötelezettségeink vannak 
ezzel kapcsolatban a megyei közgyűlés 
felé, és utána döntünk a frakció sorsáról. 
Kitűzött célom, hogy ez a jól működő, a 
Fejér megyei emberek érdekeit hatéko-
nyan képviselő frakció továbbra is együtt 
tudjon maradni és együtt tudjon dolgoz-
ni. A következő közgyűlésre megadjuk a 
választ.” – mondta Árgyelán János. 
Információink szerint már a múlt 
héten tudható volt, hogy hét Fejér 
megyei alapszervezet feloszlatta ma-
gát. A hantosiak, csősziek, soponyai-
ak, lepsényiek, sáregresiek és ceceiek 
is meghozták ezt a döntést, jegyző-
könyv született erről, amit eljuttattak 
az országos elnökségnek.

Itt az új párt! 

Árgyelán János és több egykori 
megyei jobbikos képviselő is ott 
volt a Mi Hazánk gyűlésén. Többen 
a „régi-új” utat választották, és ott 
voltak a zászlóbontáson Ásott-
halmon. Információink szerint 
azonban vannak olyan Fejér megyei 
alapszervezetek, akik most hoznak 
majd döntést, tehát a kilépéshul-
lám folytatódhat. Ha az eddigieket 
nézzük, akkor alig egy hónap alatt 
az országban hat jobbikos polgár-
mester és közel huszonöt önkor-
mányzati képviselő vált független-
né. Távozott a Jobbikból három 
regionális igazgató és nyolc megyei 
közgyűlési képviselő is. A számok 
pedig napról napra változnak. 
Annyi biztos, hogy Mi hazánk 
néven pártot alapított szombaton 
Toroczkai László, a Jobbikból kizárt 
korábbi alelnök. Az ásotthalmi 
zászlóbontó gyűlésen Dúró Dóra 
bejelentette: nem mond le ország- 
gyűlési képviselő mandátumáról, 
és mostantól az új párt értékeit 
képviseli. A tervek szerint augusz-
tus 20-ra végső formába öntik a 
párt programját. Az európai uniós 
illetve az önkormányzati válasz-
tásokon már önállóan akarnak 
indulni.
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A szűrés életet menthet!
látrányi Viktória 

A mellrák az egyik legfélelmetesebb női 
betegség, mely hazánkban is sokakat érint. 
A nők körében a vezető daganatos meg-
betegedés. Az időben felfedezett emlőrák 
majdnem teljesen gyógyítható. Ennek első 
és elengedhetetlen feltétele negyvenöt éves 
kor felett az emlőszűrésen való részvé-
tel, fiatalabb korban pedig a rendszeres 
önvizsgálat.

A mammográfiás szűrőállomás a 
Szent György Kórház radiológiai 
szakrendelésén, a Hunyadi utcá-
ban működik. Ide várják június 
29-ig Székesfehérvárról, július 
2-án és 3-án Moháról, majd július 
4. és 10. között azokat a hölgye-

Rendelési idő: hétfőn és pénteken 
7.30-tól 13 óráig, kedden, szerdán 
és csütörtökön 7.30-tól 17 óráig. A 
levélben szereplő időpont az alábbi 
telefonszámon módosítható: 20 387 
7996.

A földi bejárás mellett a szakemberek idén is helikopteres felderítéssel keresik a parlagfűvel szennyezett területeket. Aki nem végzi el földjén a 
parlagfű-mentesítést, súlyos bírságot is kaphat.

Parlagfű, allergia, ellenőrzések
dávid renáTa 

A parlagfűvel fertőzött területek aránya 
hazánkban évről évre csökken. A Fejér megyei 
gazdák figyelnek az irtásra, mindent megtesz-
nek a parlagfű-mentesítés érdekében. Azonban 
ha valaki a törvényi előírásokat figyelmen kívül 
hagyja, könnyen ráfizethet. A mulasztók akár 
ötmillió forintig terjedő pénzbüntetésre is 
számíthatnak.

A változékony időjárás miatt idén 
korábban kezdődött a parlagfű-
szezon. Ez a gyomnövény az egyik 
legkártékonyabb növény hazánk-
ban. Egyetlen magja is képes arra, 
hogy akár évekkel később is gondot 
okozzon az allergiás embereknél. 
Éppen ezért a szakemberek arra 
hívják fel a földtulajdonosok figyel-
mét, hogy a parlagfűszezon kezdete 
előtt mindenki gondoskodjon a 
telkek megtisztításáról. 
„A törvényi kötelezettség egész évben 
vonatkozik a gazdákra, azonban a 
hatóság június elseje után szólítja fel 
határozatban azokat a földhasználókat, 
akiknél virágbimbóba borult parlag-
füvet találunk. Őket arra kötelezzük, 
hogy kaszálják le a területet, amit 
utána ellenőrizni fogunk.” – mondta 
Sziebert Gergely, a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Földhivatali Főosztályá-
nak vezetője. 
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A jógát ünnepelték

Negyedik alkalommal szervezett programot az Öreghegyi Jógaklub a jóga világnapja alkal-
mából csütörtökön a Hotel Magyar Király előtt. A test és a lélek összhangjára fókuszáló keleti 
mozgásforma megismerésére invitálták az érdeklődőket. A kezdeményezéssel arra hívták fel a 
figyelmet, hogy a teljes testet, minden izomcsoportot átmozgató jóga az elme lecsendesítésé-
vel, a relaxációval enyhíti a stressz okozta tüneteket.                                                                        L. V.
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ket mammográfiás vizsgálatra, 
akik levelet kaptak most vagy a 
közelmúltban. A meghívásnak ér-
demes eleget tenni, mert a szűrés 
életet menthet! Azok a székesfe-
hérvári, negyvenöt és hatvanöt év 
közötti asszonyok kapnak névre 
szóló levelet, akik az elmúlt két 
évben nem vettek részt emlő- 
szűrésen.

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

A parlagfű több problémát is 
okozhat, az erre allergiások ilyenkor 
szemviszketést, orrfolyást tapasztal-
hatnak. A statisztikai adatok szerint 

a legtöbben a parlagfű pollenjére ér-
zékenyek. Pár apró szabály betartá-
sával azonban a tünetek enyhíthetők 
– vallja Szoboszlai Istvánné orvos- 

diagnosztikai analitikus. A szak-
ember elmondta, hogy ebben az 
időszakban fontos a mindennapi haj-
mosás, öltözékünk gyakori cseréje. 
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A cikket teljes terjedelmében az fmc.hu 
oldalon olvashatják!

A családterápia abban különbözik a többi pszichoterápiás irányzattól, hogy nem egy adott 
családtag egyéni problémáira, tüneteire helyezi a hangsúlyt, hanem a családtagok közötti 
viszonyokra – mondja Ignácz Adrienn

Kinek és miért jó a családterápia?
koVács V. orsolya

Idén, a családok évében még nagyobb figyelem 
irányul a gyerekekre és szüleikre. Fontos, hogy 
ez ne csak színes programokat és eseménye-
ket jelentsen. Beszélni kell arról is, milyen 
problémák érinthetik a mai családokat, és hova, 
kihez tudnak fordulni segítségért, támoga-
tásért. Ignácz Adrienn szakpszichológussal a 
családterápiáról beszélgettünk.

Ignácz Adrienn klinikai és men-
tálhigiéniai szakpszichológus 
húsz éve dolgozik a szakmájában. 
Pályafutását pszichopedagógusként 
kezdte tanulási és magatartási 
nehézségekkel küzdő gyermekek-
kel és családtagjaikkal, később 
nevelési tanácsadó igazgatójaként 
tevékenykedett, itt gyermek és 
serdülő pszichoterápiás szakren-
delést vezetett. Jelenleg klinikai 
területen tevékenykedik. hospice 
betegek lelki gondozását illetve 
pszichiátriai rehabilitációt végez. 
Emellett iskolapszichológusként 
tevékenykedik, és három városban 
is elérhetők pszichológiai magán-
rendelései. Egyéni, pár- és családte-
rápiákat vezet.
Mit értünk pontosan családterápia 
alatt?
A családterápia vagy család- és 
párterápia olyan pszichoterápiás 
irányzat, mely családokkal és 

Fo
tó

: I
gn

ác
z A

dr
ie

nn

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 
a hatékonyabb és kényelmesebb ügyintézés 

érdekében az ügyfélszolgálati irodánkat felújítjuk.

A felújítási munkálatok előreláthatólag 
2018. július 13. péntektől 

augusztus 12. vasárnapig tartanak.

Ügyfélszolgálatunk 2018. július 13-án,
pénteken zárva tart.

2018. július 16., hétfőtől az ügyintézés zavartalan 
lesz a Honvéd u. 1. szám alatti épület földszintjén 
kialakított ideiglenes ügyfélszolgálati irodában és 

pénztárban.

A felújítási munkák idejére megértésüket és szíves 
türelmüket kérjük!

Köszönettel: Széphő Zrt.

intim kapcsolatban lévő párokkal 
foglalkozik. A családterápia abban 
különbözik a többi pszichoterápiás 

irányzattól, hogy nem egy adott 
családtag egyéni problémáira, 
tüneteire helyezi elsődlegesen a 
hangsúlyt, hanem a családtagok 
közötti viszonyokra, az egymással 
való viselkedésre. A család aktuális 
történései vannak a középpontban, 
a bennük létrejövő pozitív válto-
zásokat emeli ki, ami a jövőbeli 
működésre van kihatással.
Minden esetben közösek a terápiás 
foglalkozások vagy egyénileg is kell 
foglalkozni az egyes családtagokkal?
Családterápiára nem minden 
esetben az egész család jár. Az első 
találkozáson fontos, hogy minden 
családtag ott legyen, aki érintett a 
problémában, de később, a terápia 
egy-egy szakaszában a családnak 
csak egy-egy része van jelen. Ezek 
mindig ideiglenesek, és a terápia 
újból és újból kiegészül a teljes 
családra.
Léteznek kifejezetten a mai korra 
jellemző, a mindennapi életből fakadó 
problémakörök?
A család- és párterápiára való 
igény legtöbb estben akkor fogal-
mazódik meg, amikor a családi 
rendszer krízisbe kerül (válás, 
betegség a családban, munka-
hely elvesztése), illetve hosszú 
ideje fennálló, feloldhatatlannak 
tűnő konfliktusok kezelésében. 
A családterápia alkalmazásának 
spektruma azonban sokkal széle-
sebb. Azon túl, hogy krízist vagy 
konfliktust kezelhet, gyakran egy 
vagy több családtagnál jelentkező 
különböző pszichés panaszokat 
kezel, gyereknevelést támogat, 
lelki traumákat, családi tragédiá-
kat, párkapcsolatban jelentkező 
szexuális zavarokat, családi élet-
ciklusváltással járó nehézségeket 
segít feldolgozni, lezárni. Akár 
olyan súlyos pszichés zavarokban 
is hatékony segítséget tud nyúj-
tani, mint az anorexia, a függő-
ségi vagy szorongásos zavarok, 

pszichoszomatikus panaszok, 
alvászavarok.
Honnan tudhatja egy család, hogy 
szakértő segítségre van szükségük? Mi 
az első lépés, amit érdemes megtenni 
ilyenkor?
Mint ahogyan ezt a családterápia 
széles felhasználási lehetősége is 
mutatja, minden olyan probléma 
esetén indokolt lehet a segítség-
kérés, amikor vagy egy családtag 
pszichés problémája jelentkezik 
(ezt a családtagot nevezzük index 
páciensnek) vagy a családi rendszer 
működési zavara (kommunikációs 
problémák, súlyosbodó konfliktu-
sok, szexuális zavarok) tapasztalha-
tó.  A párok, családok bejelentkezé-
sét követően megszervezésre kerül 
az első találkozó a terapeutával. 
Nagyon fontos, hogy csak abban az 
esetben érdemes család- és pár- 
terápiára vagy párkapcsolati tanács-
adásra jelentkezni, ha minden fél 
motivált a változtatásra. Lényeges, 
hogy a terápiába minél nagyobb 
létszámban hívjuk be a családot.
Vannak tipikus nehézségek, amiken 
a családok zöme átmegy bizonyos 
életszakaszokban, csak egyes esetekben 
szakértő kell, hogy átsegítse őket a 
krízisen?
A családterápia egy fontos fogalma 
az életciklus-elmélet, miszerint – 
az egyéni személyiségfejlődéshez 
hasonlóan – egy család is fejlődé-
si szakaszokon megy keresztül. 
Amikor például gyermek születik, 
a párkapcsolat tagjai szülőkké 
válnak. Ez a változás más szük-
ségleteket igényel mindkét féltől, 
ami szükségszerűen a kapcsolatot 
is megváltoztatja, s ehhez sokszor 
nem könnyű alkalmazkodni. Ehhez 
hasonlóan a család későbbi éle-
tében is vannak ilyen változások: 
a gyermekek beiskolázása vagy a 
huszonéves fiatalok otthonról való 
kirepülése, a nagyszülők nyugdíjba 
vonulása. Az egyéni változásokhoz 
nem minden esetben tud kellő-
képpen alkalmazkodni a család, a 
megbillenő egyensúly helyreállítá-
sához, a stabilitás újraalakításához 
ilyenkor szükséges lehet a szakem-
ber segítsége.
Milyen életkorú vagy összetételű csa-
ládok vesznek igénybe inkább terápiát? 
Azok, akik kisgyermeket nevelnek, 
vagy akiknek már kamasz, esetleg 
felnőtt gyermekei vannak?
A családterápiára jelentkezők kora 
és összetétele nagyon változatos. A 
kisgyermekes családok és a kama-
szokat nevelő szülők alapvetően a 
gyermek viselkedési vagy érzelmi 
problémái miatt fordulnak segít-
ségért, nem kifejezetten család- 
terapeutát keresve. Sok esetben a 
„megrendelés” a szakember felé 
a gyermek „megjavítása”, anélkül 
a szándék nélkül, hogy a szülő is 
bevonódjon a terápiába.  Ilyenkor a 
terapeuta feladata, hogy tudatosítsa 
a szülőkben, hogy a gyermek tüne-
te egyben a család tünete, és emiatt 
indokolt, hogy ne csak a gyermek 
járjon terápiára, hanem a család 
többi tagja is.
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Világok zenéi – Marosvári 
Péter orgonaestje

A Harmonia Albensis-bérlet 
nyitóhangversenye elsősorban az 
orgonamuzsika kedvelőit hívja a 
Szent Imre-templomba július 5-én, 
19.30-kor. A Finnországban, Ouluban 
élő kiváló orgona- és énekmű-
vész, Marosvári Péter korokon és 
stílusokon átívelő, gazdag prog-
rammal lép szülővárosa közönsége 
elé. A koncert első részében német 
nagymesterek művei, Bach és Men-
delssohn örökszép alkotásai, majd 
a 20. századi francia zene sajátos 
egyéniségű zeneszerzője, Françaix 
ritkán hallható, finom orgonaszvitje 
szólal meg előadásában. A folyta-
tásban színes körkép bontakozik ki 
napjaink orgonazenéjéről: Hakanpää, 
Gárdonyi Zsolt, Michel, Laprída és 
Dennerlein kompozíciói az orgona – a 
Musica Sacra első számú hangsze-
re – inspiráló találkozását mutatják 
be a jazz és a populáris zene sajátos 
világával.

Harmonia Albensis és óriásbábok
Programok június 29-től július 8-ig

schéda szilvia

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

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

A Vörösmarty Rádió műsora június 30-tól július 6-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 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor. Vendég: Antal Vali
14.10 Nyelvstúdió
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15:10 Kertészeti Magazin. 

Vendég: Németh László
16.00 Műsorvezető: 

Cseke András
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. 7. 1. Vasárnap 2018. 7. 2. Hétfő 2018. 7. 3. Kedd 2018. 7. 4. szerda 2018. 7. 5. CsütörtöK 2018. 7. 6. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 A Szőlős Pákozd Gasztro 
Feszt helyszínéről, a 
Látványstúdióból szól a 
Vörösmarty Rádió Műsora

 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

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

09:10 Pákozd jelene. 
Vendég: Takács János 
polgármester

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 A Velence Vágta 
helyszínéről, a 
Látványstúdióból szól a 
Vörösmarty Rádió Műsora

 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

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

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

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 6. 30. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos 

 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
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy. Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Művésztársalgó
16:10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
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
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
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: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

19:00  Női szekció
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
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: 

Gemeiner Lajos 
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Germán Márton

19:10  Beszéljünk róla
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
11.10 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
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: 
Sasvári Csilla

16:10 Utazási magazin. 
Vendég: Grósz Pálma

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila 

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

Horoszkóp
június 28. – július 4.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Akárhogy is érezze magát, egyre csak a siker lebeg a 
szeme előtt és az, hogyan szakítson nagyot. Nem mint-
ha anyagi gondjai lennének, Ön így is többre vágyik. 
Ám a munka és a karrier most várhat, nem baj, ha 
kicsit lazábbra veszi a gyeplőt és a visszafogja magát. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában egyre csak azon van, hogy a saját igazát 
hangoztassa. Barátaival szemben is egyre kevéssé mutatkozik 
kompromisszum késznek és már a családjával is kialakul-
hatnak emiatt veszekedések. Nehogy azt higgye, hogy ez az 
érvényesülés kulcsa vagy, hogy bárki is el akarja nyomni Önt.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Munkahelyén meglehetősen csendes és visszafogott lesz, és sokan 
furcsállni fogják a viselkedését. Ne haragudjon meg rájuk, csak 
azért mert próbálják Önt jobb kedvre deríteni. Nincsenek hozzá 
szokva az új, nyugodt, túlontúl komoly énjéhez, aki még a sikerei-
nek sem tud örülni vagy annak, ha megdicsérik, elismerik. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A következő napokban Öntől merőben szokatlanul hat, hogy 
jóval agresszívebb és erőszakosabb lehet. Mindent a puszta aka-
ratával kíván elérni és újabban az sem hatja meg, ha útközben 
megbánt másokat. Nem veszi észre, hogy kifordult önmagából, 
úgy van vele, ha mindezt más megteheti, Ön miért ne.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Kiváló ez a hét arra, hogy megújítsa külsejét és nem 
marad el utána a siker. A külső és belső pozitív válto-
zások mindenkinek fel fognak tűnni és a csodájára 
járnak majd. Szüksége is van a pozitív visszacsatolá-
sokra, mert komoly önbizalomhiánnyal küzd.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kimondottan türelmes, nyugodt, mindenkivel megértő 
lesz. Ez előnyére fog válni, mert nem csak szerettei, hanem má-
sok megnyílnak Önnek, akik eddig nem és a segítségükre lehet. 
Viszont ne vegye sértésnek, ha mások kételkednek a pozitív 
változásaiban és nem hiszik, hogy sokáig így maradna. 

Június 29.
Véradás
14 óra, Fehér Palota
A nyári szabadságolások a vérellátásban is 
megérződnek, hiszen ilyenkor a rendszeres 
véradók is pihenni mennek. A vérellátó 
szolgálat munkájában azonban nem lehet 
fennakadás, ezért fontos, hogy minél többen 
adjanak vért. Csupán egy személyi, lakcím- 
és TAJ-kártya szükséges, valamint a véradás 
előtt enni és inni. A véradó legyen 18 év 
fölötti, de kevesebb, mint 65 esztendős.

Lakatos György fagottművész ismeret- 
terjesztő előadása
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme

Közreműködnek a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem fagott tanszakos 
hallgatói. A részvétel ingyenes.

Molnár Rozália és Valacsay Olga kiállí-
tása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Molnár Rozália üvegmozaik-készítő Fény-
szilánkok és Valacsay Olga ékszerkészítő 
Ékes jelek című ékszerkiállításának 
megnyitója. 18 órától köszöntőt mond 
Östör Annamária, a tárlatot megnyitja 
Szilas László, verset mond Maczkó Fanni. 
A kiállítás július 27-ig látogatható.

Földes László (Hobo) – Meghívás bluesra
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Élőzenei koncert.

Parlami d’amore
21 óra, Városház tér
Olasz nyáresti koncert a belvárosban 
– az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
előadása. Közreműködik Francesca 
Taverni (ének), Fabio Vagnarelli (ének), 
Denis Biancucci (zongora), Cristiano 
Alberghini (zeneszerző). Vezényel: 
Dubóczky Gergely. Esőnap: június 30., 
szombat 21 óra.

Június 30.
Romantikus vártúra – kisvonatos látoga-
tás a Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
A túra során az idegenvezető a városról 
is elmeséli mindazt, amit tudni érde-
mes, majd a várban is végigkalauzolja a 
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Királyok a belvárosban

A júliusi hétvégék már a Székesfehérvári Királyi Na-
pokra hangolnak: augusztus 4-ig minden szombaton 
este megjelennek az óriásbábok a Fő utcán, hogy ha-
gyományőrzők kíséretében hívják fel a figyelmet az 
augusztusi rendezvényekre. Július 7-én, szombaton 
17 órakor a szent család, vagyis Szent István király, 
hitvese, Boldog Gizella és gyermekük, Szent Imre 
herceg képviseli az immáron tizenkilenc tagú óriás-
bábcsaládot a látványos felvonuláson. A menet 17 
órakor indul a Vörösmarty Színháztól, a bemutatók a 
Varkocs-szobornál, a Mátyás király-emlékműnél és 
az Országalmánál lesznek.

Látogatható kiállítások

A Barátság mozi műsora

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 2018.06.25-én: 
Szilvamoly: 19 db
Keleti gyümölcsmoly: 7 db
Almamoly: 3 db

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Munkatársaival újabban a legbanálisabb dolgokon is képesek 
összeveszni. Egyesekkel azért, mert rossz néven viszik a 
viselkedését, Ön pedig ezt nem hagyja szó nélkül. Pedig jobban 
tenné, ha nem keveredne vitákba, amik igazából feleslegesek, 
másfelől hosszú távon csak kellemetlenséget okozhat Önnek.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A friss kapcsolatban élők viszonya bimbózik, rájuk minden-
képpen szerelmes, romantikus napok várnak. A párban élők 
élete kissé le van ülepedve, nem ártana felrázniuk és több 
élménnyel tölteni meg. Ne keressenek folyton kifogásokat 
arra, miért nem utaznak vagy tesznek meg dolgokat. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nem ártana, ha munkahelyén kicsit odafigyelne, mert nem 
minden kolléga segítő szándéka őszinte. Sajnálatos módon 
nagyon is akadnak rossz akarói vagy olyanok, akik csak 
kihasználnák. Válogassa meg kikkel barátkozik, mert talán 
pont azokat készül elutasítani, akiknek őszinték a szándékaik.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Fantasztikus formában van mostanában. Szabályosan 
sugárzik és a változások nem csak érződnek, hanem iga-
zán látszódnak is. Egész héten, szinte folyamatosan kapja 
majd a visszacsatolásokat. Merjen örülni nekik, azt pedig 
véletlenül se hagyja, hogy mások irigysége lehúzza.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha valamilyen bírálatra várt, legyen az jogi vagy 
bármilyen más ügynek az intézésével kapcsolatos, az 
a napokban megszülethet. Nem biztos, hogy egy az 
egyben olyan lesz, mint amire számít, de minden-
képpen pozitív végkimenetellel számolhat. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Döntés helyzet elé kerül. Végre itt a lehetőség, hogy azt 
csinálja, amit szeret és esetleg saját vállalkozásba kezdjen. 
Vagy pedig marad a biztos, jól megszokott munkahelyén. 
Öné a döntés. Mérlegeljen, de az semmiképpen se riassza 
el, hogy az álma felé vezető út kicsit rögös lehet. 

csoportot. A részvételi díj tartalmazza a 
kisvonat és az idegenvezetés díját és a 
belépőt a Bory-várba.

Zöldülő vidék
10 óra, Csónakázó-tó melletti parkoló
Ingyenes családi programok a fenntart-
hatóság jegyében. Kézműves programok, 
palántaültetés, interaktív játszótér, óriás-
kifestő várja a kicsiket.

Frissítő kultúra – kirándulás kabrió 
busszal
14 óra, találkozó a Skála mögötti parko-
lóban
A túra Miska huszár szobra felé 
indul, majd a Velencei-tavon folyta-
tódik sétahajózással. Ezt követően 

a káponásnyéki Halász-kastélyt és a 
Vörösmarty-emlékházat tekinthetik 
meg az érdeklődők. Hazafelé az új 
kilátónál is megáll a busz. Regisztrá-
ció: Tourinfrom iroda. A kirándulás 
minimum tíz fő jelentkezése esetén 
indul.

Június havi társasozás és adománygyűjtés
14 óra, Öreghegyi Közöségi Ház
Június utolsó hétvégéjén társas klub a 
megszokott helyen, időben és hangulat-
ban.

Lelkem lelkedig ér
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Horváth Irma lírai estje.

Július 1.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon

Július 2.
Spanyolország régiói
16 óra Vörösmarty Mihály Könyvtár Peda-
gógiai Szakkönyvtára
Faix Dóra előadása.

A Balaton képeslapokon
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Tolnai úti Tagkönyvtára
Sárosi István budapesti gyűjtő – ezúttal a 
Balatont és térségét bemutató – képeslap-
gyűjteményéből nyílik kiállítás. Megte-
kinthető július 31-ig.

Grafikától festészetig
17 óra, Árpád Fürdő Galériája
Dabóczy Gergely kiállításának megnyi-
tója, mely megtekinthető július 31-ig, az 
Árpád Fürdő nyitvatartási idejében.

Július 3. 
Ifj. Tompó László: Minden magyar felelős 
minden magyarért!
18 óra, Királykút Emlékház

Július 5.
Bor, mámor, pagony
19 óra, Fehérvári Pagony
Csajos est a Pagony óriás diófái alatt.

Július 7.
Romantikus vártúra – kisvonatos látoga-
tás a Bory-várba
10 óra, Tourinform Iroda
Az idegenvezető egyúttal a városról is el-
meséli mindazt, amit tudni érdemes, majd 
a várban is végigkalauzolja a csoportot.

Cerbona Fehérvár futófesztivál
12 óra, Bregyó Sportközpont
Bővebb információ: albatriatlon@gmail.com

Hadak, vizek, várak útja
14 óra, Skála mögötti parkoló
Kirándulás kabrió busszal Székesfehér-
vár körül. Részletek: turizmus.szekesfe-
hervar.hu

Kastélykoncert: Játékos lélek – a harmonika
20 óra, Halász-kastély
A Virtuózokból jól ismert Demeniv 
Mihály harmonikaművész és Tálas Áron 
zongoraművész különleges világba kalau-
zolja el hallgatóságát.

Július 8.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon 

Kerek világ
Kisfaludi Közösségi Ház
Soproni Kiss Sándor festőművész kiállítása, 
mely június 30-ig látogatható.

Olvass és írj Anne Frankkal!
Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei és 
számítógépes részlege
A június 30-ig ingyenesen látható interaktív 
tárlatot az előzetesen bejelentkező csopor-
tok tárlatvezetéssel is látogathatják.

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

Igazgyöngy-kiállítás a KEMPP-ben
Az Igazgyöngy Alapítvány tanulóinak mun-
káiból nyílt kiállítás Pákozdon a Múzeumok 
éjszakája keretében. A kiállítás nyitva a 
Katonai Emlékpark nyitvatartási idejében. 
Megtekinthető: július 2-ig.

2476/7624
Pelikán Galéria
Burián Norbert szobrász- és Glócz Vendel 
festőművész közös kiállítása. Megtekinthető 
július 13-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig. 

Molnár Rozália és Valacsay Olga kiállítása
Öreghegyi Közösségi Ház
Üvegmozaik- és ékszertárlat. Megtekinthető 
július 27-ig

Rajzpályázati kiállítás
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A Kecskeméti Művésztelep témakörben 
kiírt rajzpályázatra beérkezett, zsűrizett al-
kotások kiállítása a Diák-Deák Galériában. 
Megtekinthető szeptember 30-ig, keddtől 
vasárnapig.

Hóbortos ultramodernek a Műkertben
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Kecskeméti Művésztelep 1909–19. Megte-
kinthető: november 4-ig.

Maja, a méhecske – A mézcsata
Június 29. 10 óra
Magyarul beszélő német-ausztrál családi 
animációs film.

Merülés a szerelembe
Június 29. 20 óra
Német-francia-spanyol-amerikai romantikus 
film.

Vigyázz, kész, Morc!
Június 30. 16 óra
Angol-mexikói családi animációs film.

6. Friss Hús Budapest Nemzetközi Rövid- 
filmfesztivál
Június 29. 18 óra
Last Call (27 perc) – Legjobb rövidfilm, A 
legjobb játék (20 perc) – special mention, 
Párnaarc (11 perc) – Legkreatívabb történet-
mesélés, Fiaskó (4 perc) – Legígéretesebb 30 
alatti rendező díja

Túl szexi lány
Június 30. 18 óra
Kínai-angol vígjáték.

Könyvklub
Június 30. 20 óra
Amerikai vígjáték.
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Négy nyári koncert világhírű művészekkel kínál különleges élményt Székesfehérvár templomaiban

A könyvnek komoly tartalma van, de mindezt úgy adja elő, hogy végig fenntartja az olvasó érdeklődését Az alkotások szellemiségükben vagy formavilágukban a barokk tematikát idézik meg

Feledhetetlen esték a komolyzene szerelmeseinek

Fiataloknak szóló útikönyv Fehérvár csodáiról Fehérvár Szalon a barokk jegyében

schéda szilvia

Gáspár péTer Gáspár péTer

Nem kell kitenni a lábunkat a városból ezen 
a nyáron sem ahhoz, hogy világszínvonalú 
koncerteket élvezhessünk meghitt, autentikus 
helyszíneken. A fehérvári nyár egyik kiemelke-
dő eseménye, a Harmonia Albensis idén is igazi 
zenei csemegét tartogat a komolyzene kedvelői 
számára július 5. és 26. között. Ez alkalommal 
is négy helyszínen várják az érdeklődőket.

Marosvári Péter orgonaestje, az 
In Medias Brass rézfúvós kvintett 
hangversenye, Miklósa Erika és 
Karosi Bálint közös koncertje és az 
Alba Regia Szimfonikus Zenekar, 
az Alba Regia Vegyeskar valamint 
a Primavera Kórus hangversenye 
szerepel az idei Harmonia Albensis 
repertoárjában a júliusi hétvé-
geken. A sorozat kapcsolódik a 
barokk évhez, ezért két koncerten 
is megjelenik ez a stílus. 
„Az In Medias Brass műsorában a 
barokk szerzők műveinek áthangszerelt 
változatát hallhatja a közönség. A ba-
rokk nyomában című koncerten pedig 
Johann Sebastian Bach Brandenburgi 
koncertjét hallhatja a nagyérdemű. Itt 
hangzik el Karosi Bálint Concertoja Vi-
valdi nyomán illetve Miklósa Erikával 
szintén egy Bach-cantata, ami szóló 
szoprán énekre íródott.” – emelte ki 
Major István, az Alba Regia Szimfo-
nikus Zenekar igazgatója. 

Mesés Fehérvár címmel jelent meg az a kötet, 
mely újszerűen mutatja be Székesfehérvárt. 
Kész-Varga Mónika könnyed hangvételű szövegei 
és lapunk munkatársa, Simon Erika részletekben 
gazdag fotói izgalmas barangolásra invitálják a 
fiatalokat, végigjárva a város történelmi emléke-
it az Országalmától a Bory-várig.

Jelképtől jelképig kalauzol bennün-
ket a szellemes, innovatív, tartalmas, 
színes, érdekes és informatív kiad-
vány, mely olyan részletekre is kitér, 
amikre nem nagyon figyelünk. 
„A városért élő és Fehérvárért sok terü-
leten dolgozó emberek gondolták úgy, 
hogy mesélni szeretnének városukról. 
Ehhez szakembereket hívtak segítsé-
gül és izgalmas, érdekes, hiánypótló 
könyvet készítettek.” – mondta 
Cser-Palkovics András polgármester, 
aki kiemelte azt is, hogy a könyvnek 
komoly tartalma van, de mindezt 

A barokk jegyében nyílt meg a hagyományos 
Fehérvár Szalon a múzeum Országzászló téri 
épületében. A tárlat szeptember 23-ig látható. 
A Szent István Király Múzeum pályázatával a 
helyi kortárs művészeket szólította meg, akik 
a barokk szellemiségét vagy formavilágát 
megidéző alkotásokat készítettek.

A tárlatot Radák Eszter festőmű-
vész, a Magyar Képzőművészeti 
Egyetem rektora, a meghirdetett 
pályázat zsűrielnöke nyitotta meg, 
aki kiemelte, hogy rizikós, de érde-
mes városi kiállításokat szervezni. 
Arról is szólt, hogy fontosak azok a 
kiállítások, ahol sok mindenki meg 
tud mutatkozni, és nem csak azok, 
akik gyermekkoruk óta képzőmű-
vésznek készültek és diplomát 
szereztek valamelyik művészeti 
intézményben.
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Az első templomi koncertnek a 
Szent Imre-templom ad otthont 
július 5-én 19 óra 30-kor. Marosvári 
Péter fehérvári származású, de 
Finnországban élő orgonaművész 
különleges és változatos esttel aján-
dékozza meg közönségét. 
A Harmonia Albensist követően 
sem maradnak kuriózum nélkül a 

komolyzene kedvelői: augusztus 
12-én a Nemzeti Emlékhelyen idén 
újra egy Rossini-művet hallhat a 
nagyérdemű, a Musica Sacra prog-
ramjában. 
Brájer Éva alpolgármester a két 
zenei program kapcsán lapunknak 
elmondta: büszkeséggel tölti el, 
hogy a Harmonia Albensis és a 

Musica Sacra évek óta jól megfér 
egymás mellett. 
Idén is kedvezményesen vehetnek 
részt a koncerteken a Harmonia 
Albensis-bérlettulajdonosok: ők 
harminc százalék kedvezménnyel 
válthatnak Musica Sacra-belépője-
gyet. A részletes program megtalál-
ható a szekesfehervar.hu oldalon.

úgy adja elő, hogy végig fenntartja 
az olvasó érdeklődését.
A szerző, Kész-Varga Mónika hang-
súlyozta: nagy megtiszteltetés a vá-
ros részéről, hogy kezdeményezésük 
mellé állt, és mind erkölcsileg, mind 
anyagilag támogatta a könyv létre-
jöttét, amit valamennyi általános 
iskolából ballagó nyolcadik osztályos 
diák ajándékba kaphat.
Kész-Varga Mónika szólt arról is, 
hogy a könyv olyan lett, amilyennek 
megálmodták: fiatalos, közvetlen, 
innovatív, amit egy belvárosi séta 
alkalmával is könnyedén magával 
vihet bárki, hogy bebarangolja vele 
Fehérvár nevezetességeit. Mint 
mondta, egyfajta küldetésüknek 
tekintik, hogy felkeltsék a fiatalok 
kulturális éhségét. Bízik benne, hogy 
nemcsak a tinédzserek, hanem a 
felnőtt korosztály is kedvét leli majd 
a „mesékben”, ugyanúgy, ahogy a 
városunkba látogató turisták is.

A polgármester köszöntőjében el-
mondta, hogy a Szent István Király 
Múzeum Országzászló téri épüle-
tében nemrégiben még egy értékes 
várostörténeti kiállítást nézhettünk 
meg, most pedig egy ehhez képest 
teljesen más, de mégis a város 
történetéhez hozzájáruló tárlatot 
tekinthetünk meg, ami részben 
a máról és a barokkról szól. 
Cser-Palkovics András köszönetet 
mondott a kiállító művészeknek, 
akik a szalon keretében művészeti 
alkotásba öntötték gondolataikat. 
Hozzátette, hogy a Fehérvár Szalon 
mindig izgalmas képet ad arról, 
hogy a városhoz kötődő alkotók 
mit gondolnak egy korszakról vagy 
a világ dolgairól.
A zsűri döntése alapján öt művész 
vehetett át díjat: Mosberger Róbert, 
Szegedi Csaba, Szentes Ottokár, Pin-
ke Miklós és Varga Gábor Farkas.
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Pulled porkot is lehetett kóstolni

A kisebbek is gasztroturistáskodtakA kutyát érdekelte volna...

A rendezvény ezúttal is ingyenes lesz

Hamisítatlan nyári idillt varázsolt a Csónakázó-tó partjára az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. 
A zenével fűszerezett évadzáró emlékezetes pillanatokat szerzett a tóparton sétáló járókelők-
nek is. Mozart Esz-dúr triója után felcsendültek Pietro Bono reneszánsz dallamai két fagottal 
és két fuvolával, majd Witt francia barokk zenéje és az 1800-as évek elejéről egy prímás 
verbunkos következett.                                                                                                                                   G.P.

Barbecue-hoz szólt a dzsessz

Tóparti piknik Mozarttal és a vadkacsákkalA bűvös ötös

kurucz Tünde 

Gáspár péTer

A múlt hétvégén tartották az I. Streetfood Fesztivált Fehérváron. A sajnálatosan szegényes kínálat 
keretében pulled porkot, kacsamellet, fánkokat és sós-sajtos kürtőskalácsot is kóstoltak az érdek-
lődők. A színpadon fellépett többek között Pély Barna és a Winnetou Jr. Country Band. A kicsiket 
óriásbuborékokkal, a nagyobbakat pedig biciklis bemutatóval szórakoztatták.

Az előző négy év sikerei után az idei eszten-
dőben is sor kerül Víziváros kiemelkedő nyári 
gyermekprogramjára, a Vízivárosi Kölyök- 
juniálisra. A A június 30-i esemény ezúttal is 
ingyenes lesz, helyszíne pedig a Budai úti OBI 
áruház parkolója.

Horváth Miklósné, Víziváros önkor-
mányzati képviselője felidézte, hogy 
öt éve a LISZI kezdeményezésére 
indították el a rendezvényt azzal a 
céllal, hogy a gyerekeken keresztül 
szólítsák meg a vízivárosi közös-
séget, és közös ünneplésre, barát-
kozásra invitálják őket. Kisebbek 
és nagyobbak játékos formában 
fejleszthetik képességeiket a a Kö-
lyökjuniálison, melynek látogatott-
sága, népszerűsége évről évre nő. 
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Víziváros önkormányzati képviselő-
je hozzátette, hogy közösségteremtő 
eseményről van szó, ami sikerrel 
vizsgázott.
Az ötödik évforduló tiszteletére ovis 
ötpróbát hirdettek, amire nyolc óvoda 
jelentkezett. Ötéves gyerekek ötfős 
csoportokban hajtják végre az öt-
próbát, a helyezettek megkaphatják 
azokat a játékokat, amikkel végrehaj-
tották a feladatokat. Lesz bábelődás, 
gyerekkoncert, de a hagyományok-
hoz híven a fehérvári cégekkel is 
megismerkedhetnek a legkisebbek.
A szervezők több nagy cég, például 
a Fejérvíz, a Depónia, a Széphő és 
a Városgondnokság szakembereit 
hívták meg, akik játékos formában 
ismertetik meg munkájukat a gyere-
kekkel, de jelen lesz a honvédség és 
a rendőrség is.

kurucz Tünde

A streetfood-forradalom 
még várat magára

Fehérváron már sokan és többször próbálkoztak 
streetfood-fesztivállal, aminek sosem lett folytatása. 
Így minden szervező gárda a magáét tekintette az 
elsőnek. Az ideivel kapcsolatban is vegyesek voltak az 
érzéseim. Jól összeválogatták a színpadi programokat. 
Minőségi élő zene szólt a barbecue-hoz.
Csak a food truckok meg az előttük hömpölygő tömeg 
hiányzott. Bár ez nem teljesen igaz, mert egy helyen 
lehetett pulled porkot, egy másikon kürtős kalácsot, 
egy harmadikon pedig fánkot kapni, és végülis néhány 
százan mégiscsak kíváncsiak voltak a rendezvényre.
Mi volt a hiba? A helyszín? Hangulatosabb lett volna 
a Zichy ligetben a fák alatt?! Kevés volt a kaja? De 
szervezőként mit lehet csinálni, ha az utolsó pillanat-
ban nyolc árus lemondja a részvételt? Az időpont volt 
rossz, mert félig-meddig párhuzamosan zajlott vele 
a Múzeumok éjszakája és a Tűzzel-vassal Fesztivál? 
A fehérváriaknak elég volt a hétvégére egy kimenős 
program? A korábbi évek felemás tapasztalata is közre-
játszott? Az se tett jót, hogy a legnagyobb közösségi 
oldalon a fesztivál első napján többen is hangot adtak, 
hogy drága a pulled pork, száraz a zsemle és kicsi az 
adag?
Tény, hogy néhány apróságra a vendéglátósok is 
odafigyelhettek volna. Ugyanakkor azzal mindenki 
legyen tisztában: ezer forint környéki áron lehetetlen 
feladat olyan kézműves hamburgert készíteni, amelyik 
pár forint hasznot is termel. Összességében jó 
kezdeményezés volt az újabb első fesztivál – művészeti 
része kimondottan erősre sikeredett – de a fehérvári 
gasztroforradalom még mindig várat magára.



14 2018.06.28.Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

A Fekete Sas Patikamúzeumban a barokk korszak szépségápolási titkaival ismerkedhettek 
mindazok, akik még befértek. Gyalus Boglárka előadásából kiderült, hogy a barokk a parfümök 
térhódításának kedvezett, mert a fürdő használata kevésbé volt divatban... 

A Városháza díszudvarán a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar filmzenékből összeállított 
koncertje szórakoztatta az érdeklődőket

Ha óriási máglya nem is volt, de Szent Iván éjjeléről nem hiányozhatott a tűz

Több ezren jöttek-mentek a kiállítóterek között

Az Oskola utcában a Deák-gyűjteménybe betérők a Hóbortos ultramodernek a Műkertben című 
kiállítás kapcsán közösen alkothattak az emeleti galériában

Egyéjszakás kaland
bácskai gergely, kurucz tünde

Mese Mujkóról, gasztrokaszinó és csipeszes üzenetküldés – csak néhány izgalmas dolog, amit 
kipróbálhattak a kultúra szerelmesei június 23-án, a Múzeumok éjszakáján, melynek keretében 
huszonhét helyszínen közel száz, a család és a kultúra gondolatkörre épülő program várta a kicsiket 
és nagyokat.
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A Vasvári Pál Általános Iskolában még a 2013-as Szent István-emlékévben nyílt meg a 
Szent István és kora című kiállítás, mely magában foglalja az államalapító uralkodó korát 
idéző városmakettet, számos installációt és korabeli fegyverek másolatait. A Múzeumok 
éjszakáján is látogatható pincegalériát a tavaly elhunyt Siklósi Gyula régészprofesszorról 
nevezték el, aki annak idején maga is részt vett a kiállítás berendezésében.
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Hova tovább?

A Szent István Király Múzeum Országzászló téri épületébe lépve egy fonalat követve jutottunk 
el arra a kísérleti kiállításra, melynek készítői a Ciszterci Szent István Gimnázium 10. és 11. 
évfolyamos diákjai voltak

A bátrabbak kipróbálhatták, hogyan beretvál 
egy hagyományos borbély...

...vagy belepillanthattak a fegyverkovácsok 
életébe

A tűz és vas ünnepe
bácskai gergely, kurucz tünde 

Idén már a XV. Tűzzel-Vassal Fesztivált rendezték június 23-án, szombaton a Rác utcában. A késes és kés-
készítő mesterek, kovácsok és fegyverkovácsok országos találkozója idén a pásztorkodás és a pásztorélet 
bemutatásával is kiegészült. A fesztiválra ötvenkét mester érkezett az ország valamennyi tájáról. 

A fesztivál előtti napon a szakmabeliek az I. Késes Konferencián a magyar bicskafajtákkal 
ismerkedhettek meg

A juhászok is remekül érezték magukat
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A Fejér megyei csapat horoglétramászásban a második, míg összesített versenyben a harmadik helyezést vívta ki

Fehérvári siker az országos tűzoltósportversenyen
Bácskai GerGely

schéda szilvia 

Ezüst- és bronzéremmel tértek haza a Fejér Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság színeiben 
rajthoz álló székesfehérvári tűzoltók az orszá-
gos tűzoltósportversenyről június huszadikán.

A XIV. Széchenyi Ödön Országos 
Tűzoltósportversenyt húsz csapat 
részvételével június 18. és 20. 
között rendezték meg Budapesten. 
Fejér megyét a székesfehérvári 
hivatásostűzoltó-parancsnokságról 
Bori Szilárd tűzoltó őrmester, Esze 
István tűzoltó törzszászlós, Kovács 
István tűzoltó őrmester, Lantos 
Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, 
Laskó Gábor tűzoltó hadnagy, 
Mészáros Attila tűzoltó őrmester, 
Omischl Balázs tűzoltó őrmester, 
Pálinkás Norbert tűzoltó hadnagy, 
Simon Csaba tűzoltó főtörzsőrmes-
ter – aki már huszonhárom éve űzi 
a tűzoltósportot - és Vámi György 
tűzoltó főtörzsőrmester valamint 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatóhelyettese, Vizi 
Ignác tűzoltó ezredes képviselte.
A háromnapos rendezvényen az 
ország hivatásos tűzoltói horoglétra- 
mászásban, százméteres akadály-
futásban, négyszer százméteres 
váltóban és kismotorfecskendő-sze-
relésben mérték össze erejüket és 
ügyességüket.

Renk és Boszorkány a legjobb. A rendőrök munkáját 
segítő négylábúakat díjazták a megyei kapitány-
ságon. Fejér megyében csaknem húsz kutya teljesít 
szolgálatot.

Rank harapós kutya. Arra képezték, 
hogy megvédje gazdáját, és olvasni 
tudjon a nyomok között. Éppen úgy, 
ahogy gazdája, Izsányi Tibor, komo-
lyan veszi a munkát. Százharminchat 
eredményes nyomkövetéssel segítette 
a nyomozásokat, ebből huszonhét 
esetben egészen az elkövetőig vezette 
a gazdáját. Több esetben eltűnt sze-
mélyt is megtalált, emiatt érdemelte ki 
az elismerést. 
„Az élete a munka. Teljesen mindegy, hogy 
milyen időjárás vagy nehezítő körülmé-
nyek vannak, a vezetőjét megvédi, a rábí-
zott feladatokat végrehajtja.” – mondja a 
büszke gazda.
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Szolgálatban négy lábon 

Izsányi Tibor (balra)  és Márton Sándor (jobbra) büszkén vették át a rendőrfőkapitány elismerését
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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

Az idei évben rendhagyó módon egy 
posztumusz díjat is kiosztott a rendőr- 
főkapitány. Az elismerést a nem- 
régiben elhunyt Boszorkány gazdája 
vette át. A fekete német juhász 2013 
májusában került a Bicskei Rendőr- 
kapitányság állományába. Több 
alkalommal határszolgálati feladato-
kat látott el, de kutyás bemutatókon 
is nagy sikerrel szerepelt. Vezetője, 
Márton Sándor körzeti megbízott 
könnyezve vette át a közös elismerést: 
„Otthon tartottam, és együtt dolgoztunk. 
Megbízható társ volt. Sokszor felért öt-hat 
rendőr erejével és tekintélyével.” 
Varga Péter főkapitány elmondta: nagy 
segítséget jelentenek a szolgálatot tel-
jesítő kutyák, ezért tartják fontosnak 
a díjazásukat. A megyében összesen 
tizenkilenc rendőrkutya dolgozik. 
Vezetőik egytől egyig büszkék arra, 
hogy nemcsak egy megbízható társra, 
de családtagra is találhattak bennük.

A Fejér megyei csapat tagjai 
heteken át tartó lelkiismeretes 
felkészüléssel a hátuk mögött, 
kitűzött célokkal álltak rajthoz, 

és kitartásukkal, elszántságukkal, 
példaértékű összetartásukkal a 
XIV. Széchenyi Ödön Országos 
Tűzoltósportverseny összetett  csa-

patversenyében a harmadik helyen 
végeztek, míg a horoglétramászás 
versenyszámban ezüstérmet sze-
reztek. 
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Eredmények

Asztalosok (versenyfeladat egy 
fűszertartó polc elkészítése volt):

1. Zádori Levente
2. Nagy Dániel
3. Körmendi Ádám

különdíjas: Kozma Norbert

(Valamennyien a Vörösmarty tanulói)

Épületgépészek (versenyfeladat 
komplex csőhálózat kiépítése volt 
acélkötésekkel, forrasztásokkal):

1. Stefan Heigl (Ausztria)
2. Philipp Hanák (Csehország)
3. Lukaš Proble (Csehország)

A Continus Nova Kft. 
KERESKEDELMI ASSZISZTENS 

MUNKATÁRSAT keres.
Fő feladatai: 

• A kereskedelmi részleg ügyviteli és adminisztrációs rendjének 
felügyelete

• Árajánlatok, szerződések előkészítése
• Munkaidő beosztások elkészítése
• A cég szolgáltatásait igénybe vevő partnerekkel történő kapcso-

lattartás

Elvárás: 
• Érettségi
• B kategóriás jogosítvány
• MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Po-

werPoint, Outlook)
• Kiváló kommunikációs készség, rugalmas problémamegoldó 

képesség
• Önálló, megbízható, lojális munkavégzés, terhelhetőség

Előny: 
• Hulladékgazdálkodásban szerzett tapasztalt

Juttatások:
• Cafeteria
• Munkába járás támogatása

Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a mun-
kaugy@continusnova.hu e-mail címre kérjük megküldeni 

2018. június 30-ig.

A verseny célja volt többek között az is , hogy vonzóvá tegye a szakképzést, ezen belül az 
építőipari, épületgépészeti, faipari szakmákat

Nemzetközi versenyen bizonyítottak
Bácskai GerGely

lugosi balázs

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
Vörösmarty Mihály Ipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája kétévenként házigaz-
dája a nemzetközi asztalos és épületgépész 
szakmai versenynek. Az idén megren-
dezésre kerülő eseményen zistersdorfi 
(Ausztria), brnói, vyškovi (Csehország) és 
hazai intézmények diákjai mérhették össze 
tudásukat.

A nemzetközi verseny kiváló 
lehetőséget adott arra, hogy 
az asztalos és az épületgépész 
szakképzésben részt vevő 
intézmények diákjai bizonyít-
hassák gyakorlati tudásukat, 
a pedagógusoknak, gyakorlati 
oktatóknak pedig lehetőségük 
volt szakmai eszmecserére – 
valamint megismerkedhettek 
Székesfehérvárral.
Mindkét szakmában nagyon 
nagy pontosságot igénylő gya-
korlati kézügyességre és alapos 
elméleti tudásra is szükség van 
egy-egy munka elvégzése során. 
Ezt bizonyították a versenyen a 
zistersdorfi, a brnói, a vyškovi, 
a veszprémi és a székesfehérvá-
ri intézmények legjobb diákjai. 
„A szakmai megmérettetések renge-
teg többletet adtak a versenyző di-
ákok számára szakmailag éppúgy, 

Mintegy százötven szakmai végzettséget 
szerzett tanulótól búcsúztak csütörtökön a 
Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola 
tornatermében. A végzősöket oklevélátadó ün-
nepségen köszöntötték a tanárok, a diáktársak, 
a családtagok és a barátok.

„Az oklevelek átadása végzős diákjaink 
számára már hagyománynak számít 
intézményünkben, ám olyan szem-
pontból különleges a mai nap, hogy 
százötven hallgatónak adhatjuk át a 
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Iskolapadból a munkába

A végzősök többsége már el is helyezkedett 
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mint a karrierépítésben, és más or-
szágok, kultúrák megismerésében.” 

– emelte ki Szépné Holczer 
Piroska tagintézmény-vezető. 

„Különösen fontos egy ilyen 
megmérettetés akkor, amikor 
tudjuk, hogy az épületgépészeti 
és az asztalos szakmákban is 
munkaerőhiány van, így a ver-
seny célja az is , hogy vonzóvá 
tegye a szakképzést, ezen belül az 
építőipari, épületgépészeti, faipari 
szakmákat.” – hangsúlyozta az 
ünnepélyes eredményhirdetés 
alkalmával Mészáros Attila 
alpolgármester.

jól megérdemelt oklevelet. A szakkép-
zésben ez egyedülálló és különösen 
örvendetes, hiszen hiányszakmákról 
beszélünk. Százhúsz tanuló egészség-
ügyi szakokon végzett, a többiek pedig 
környezetvédelmi technikusi oklevelet 
kaptak.” – emelte ki Motikáné Tóth 
Éva igazgató, majd hozzátette: 
minden remény megvan arra, 
hogy a szakképesítést megszer-
zők városunkban, megyénkben 
maradjanak, hiszen a friss oklevél-
lel rendelkezők többsége már el is 
helyezkedett.



18 2018.06.28.lendület
A  H E T I L A P

FeHÉRVÁR

Mire figyeljünk, ha kisgyermekkel kelünk útra?

koVács V. orsolya

Így vigyázzunk nyáron a biciklinkre!

Évente érdemes átnézetni a kerékpárt!

Csánig Rajmund és Wrhovina Gergő 

A legkisebb gyerekeket ilyen ülésben ültethetjük magunk elé

Nyáron pattannak a legtöbben két kerékre, 
hogy kiránduljanak, túrázzak egy jót. De akár 
a mindennapos munkába járáshoz használjuk 
a kerékpárt, akár a Velencei-tó körül indulunk 
el vele, a bringa és persze saját biztonságunk 
érdekében is érdemes alaposan felkészülnünk!

Nemcsak az autókat, de a kerék-
párokat is ajánlott rendszeresen, 
évente szervizbe vinni, ellenőriz-
tetni, korrigáltatni a használat-
ból eredő állapotromlást. Sokat 
tehetünk a biciklinkért, ha rend-
szeresen ápoljuk, tisztán tartjuk, 
megszabadítjuk az olajtól, sártól, 
kosztól. Ez az alkatrészek élettar-
tamát is megnöveli. A biciklit akár 
a kézi autómosóban is nyugodtan 
lemoshatjuk.
Az éves szervizelés sem ördön-
gösség: az átvizsgálás gyorsan 
megtörténik, sok esetben már 
szemrevételezéssel is felismerik a 
szakemberek, ha nem megfelelő 
a gumik, a lánc állapota, majd 
egyeztetnek a szükséges javítaniva-
lókról, ami egy-két napon belül el 
is készül. 
„Egy új kerékpár vásárlása után min-
dig elmondjuk a vásárlóinknak, hogy 
száz kilométer használat után minden-
képpen jöjjenek vissza ellenőrzésre, 
amikor már bejáratódott a kerékpár. A 
bowdenek utánállítása szükséges lehet 
ilyenkor. Ezt követően pedig az éves 
átvizsgálást javasoljuk .” – foglalja 

Ha gyerekülésben szállítjuk a 
csemeténket, az életkora és a 
testsúlya alapján kell dönteni 
arról, hogy milyen ülést szerel-
jünk a felnőtt kerékpárra: előt-
tünk vagy mögöttünk üljenek. 
Ettől függően más-más méretű 
és kialakítású gyermekülések 
léteznek. 
„Másfél éves kortól már lehet rövi-
debb utakon kerékpározni a kicsik-
kel.” – mondja Wrhovina Gergő. – 
„De ilyenkor még előre ültessük! Ha 
elalszik, a hátunk mögött nem látjuk, 
mi történik vele. Oldalra billenhet a 
feje még akkor is, ha be van kötve, 
ez pedig balesetveszélyes.” 
Hároméves kortól már a hátunk 
mögé is ültethetjük a gyermeket. 
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SZÉKESKERÉKPÁR
kerékpárbolt és szerviz

Székesfehérvár, Deák F. u. 29. (Tom Market mellett)
Tel.: 20/313-0865 • www.szekeskerekpar.hu

• futóbringák  • gyerekbringák
• MTB-ok  • fitnesskerékpárok  • országúti bringák

Gumik, sisakok, minőségi gyerekülések, zárak,
alkatrészek és kiegészítők, ápoló- és tisztítószerek széles választéka,

szakmai tanácsadás, gyors és precíz szerviz.

Ez esetben csomagtartóra vagy 
konzolra szerelhető ülések 
közül választhatunk. Utóbbi 
annyiból komfortosabb, hogy 
nem érez minden apró gödröt, 
mert valamennyire rugózik. 
„Amire talán kevesebben gondol-
nak, hogy a felnőtt ülés pozícióját 
is lejjebb kell állítani, hogy mindig 
biztonsággal leérjen a lábunk. Meleg 
nyári időben hosszabb utakra jobb, 
ha nem indulunk el kisgyermekkel. 
Míg a kerekező szülőt valamennyire 
frissíti a menetszél, a gyerek a hátunk 
mögött szélcsendben van, könnyen 
kaphat napszúrást, sokszor meg kell 
állni pihenni, folyadékot pótolni. 
Tűző napon inkább ne induljunk el!” 
– figyelmeztet Wrhovina Gergő.

össze Wrhovina Gergő, az egyik új 
székesfehérvári kerékpárüzlet és 
szerviz tulajdonosa.
„Túrára indulás előtt mindenképpen 
javasolt átnézetni a kerékpárokat. Ha 
letették tavaly nyár végén úgy, hogy 
nem volt semmi baja, az nem jelenti 
azt, hogy most sincs.” – teszi hozzá a 

másik tulajdonos, Csánig Raj-
mund. – „Sok műanyag alkatrész van 
egy bringán, sok gumialkatrész, ezek 
állás közben is tönkre tudnak menni, 
elöregedni. A láncot át kell olajozni, 

a féket, a gumikat ellenőrizni, hogy 
elkerüljük a balesetet, a defektet. 
Emellett arra biztatunk mindenkit, 
hogy mindig sisakban biciklizzenek, 
hiszen a legrövidebb távon is történ-
het bármi!”
Fontos odafigyelni a világításra is: 
ne csak láthatóak legyünk, hanem 
jól is lássunk! A kis ledes világí-
tások arra jók, hogy észrevehető 
legyen, aki az úton halad. Mellette 
viszont tartós esti biciklizésnél 
számít az is, hogy mi magunk is jól 
lássuk az utat.

Mit vigyünk magunkkal? 

A legjobb, ha a csomagunk minél 
kisebb és könnyebb, hogy igazán 
ki tudjuk élvezni a kerékpározást. 
De egy kis táskába mindenképpen 
érdemes néhány szerszámot csoma-
golni, gumiragasztót, tartalék belső 
gumit, esetleg egy kis pumpát.

Legyünk biztonságban! 

Fontos jó minőségű, erős zárat 
használni, ha nagyobb értékű 
bringáról van szó. Nem érdemes 
sajnálni rá a pénzt, hogy megvéd-
jük! Léteznek már olyan zárak, 
melyekkel a teljes biciklit le tudjuk 
zárni. Figyeljünk rá, hogy mindig 
rögzítsük hozzá valamihez!
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Mihez kezdjünk, ha utazás közben lerobban az autónk?

A legtöbb szerviz a nyaralások miatt eléggé leterhelt, így érdemes időben betervezni autónk utazás előtti teljes ellenőrzését

pál loránd

Talán önökkel is előfordult már, hogy nyaralás 
közben lerobbant az autójuk, esetleg félre-
tankolták az üzemanyagot vagy a járműben 
hagyták a slusszkulcsot, és nagy hirtelenjében 
azt sem tudták, mihez kezdjenek. Az ilyen 
esetekre találták ki az assistance szolgáltatást, 
mely huszonnégy órában a segítségünkre siet 
belföldön és külföldön egyaránt.

Spilák Gábor, a Fordokat, Volvókat 
és Hyundai-okat forgalmazó és 
szervizelő Ivanics Székesfehérvár 
szervizvezetője elmondta, hogy 
alapvetően azért javasolják az 
assistance szolgáltatásokat, hogy az 
utazás során az utazók mobilitása 
biztosítva legyen. Ezek minden 
esetben huszonnégy órás szolgál-
tatások, illetve minden esetben tar-
talmaznak bizonyos alapelemeket. 
Ilyen például az, hogy ha mondjuk 
egy autó lerobban, műszaki meg-
hibásodás történik vele út közben, 
és hívják az ilyenkor megadott 
számot, akkor elsőként rövid időn 
belül helyszíni segítségnyújtást 
kapnak. Amennyiben meg tudják 
csinálni a meghibásodott járművet, 
akkor folytathatja az utazó az útját, 
ha a jármű a helyszínen nem javít-
ható, akkor autómentővel elszállít-
ják a legközelebbi márkaszervizbe.
E mellé kapcsolódnak még olyan 
szolgáltatások, mint például a 
továbbutaztatás, adott esetben 
csereautó biztosítása vagy akár 
a szállásfoglalás is. A szakember 
hangsúlyozta: azt szokták javasolni, 
hogy minden autós kössön vala-
milyen erre kiterjedő biztosítást, 
ugyanis a baleset-biztosítások csak 
igen ritkán, míg az utazási biztosí-
tások csak alapesetekben nyújta-
nak megfelelő segítséget.
Utazás során számos meghibásodás 
fordulhat elő az egyszerű defekttől 
a bonyolult, márkaszervizt igénylő 
problémáig, de igen ritka az olyan 
eset, hogy ne születne valamilyen 
megoldás. A szakember azért meg-
jegyzi, hogy különbséget kell tenni 
új, garanciális időszakban lévő 
autó és nyolc-tíz éves autó között, 
ugyanis az assistance szolgáltató 
is más feltételekkel tud megoldást 
kínálni. Érdemes körültekintően 
és alaposan átnézni a szerződések 
feltételeit.
Általában minden márkának 
saját assistance szolgáltatása van, 
attól függetlenül, hogy egy autó 
rendszeresen jár szervizbe illetve 
garanciális vagy sem. Az új autók-
nál minden esetben jár assistance 
szolgáltatás. Márkától függ, hogy 
mennyi ideig (1, 2, 3 évig), ezt 
követően pedig az éves szervizek 
során ezt meg lehet hosszabbítani. 
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Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

Fontos, hogy a szolgáltatás megkö-
tésével együtt a gépkocsit átvizsgál-
ják és az esetleges műszaki hibákat 
kijavítsák. Érdemes a márkaszer-
vizben érdeklődni a feltételekről és 
az árakról, mivel a nyári szezonban 
ezek a szolgáltatások mindig akciós 
árakon érhetők el.
Wilcsek Róbert, a Das WeltAuto 
és a Škodákat forgalmazó Wolf- 
Autó Kft. értékesítési tanácsadója 
lapunknak elmondta, hogy ha 
lerobbanunk – például Horvát- 
országban – a megadott számot kell 
hívni, amit kap az ügyfél a mobili-
tás garancián belül. Ez a garancia 
a frissen vásárolt autókhoz az első 
négy évben jár. Amint kiérkezik a 
segítség, a legközelebbi márkaszer-
vizbe szállítják az autót. Ha nem 
sikerül két órán belül megjavítani, 
akkor jár az ügyfélnek a csereautó. 
Az első két év az gyári garancia, 
ilyenkor ahol kapjuk a csereautót, 
oda is kell visszavinni, ott kell 
leadni. A harmadik és a negyedik 
évben már az importőri garancia 
lép életbe, ez esetben az importőr-
rel kell egyeztetni illetve engedé-
lyeztetni a javítást is.
A szakember szerint két gyakori 
eset van, amikor szükséges lehet 
az assistance szolgáltatás: egyik az 
autó meghibásodása, a másik a kár- 
esemény. Nem egyszer fordult már 
elő, hogy valaki kiment nyaralni 
külföldre, és a meleg illetve a tor-
lódás miatt nekiment az előtte hala-
dónak. Ilyen esetben teljesen más a 
helyzet, mint a motorikus hibák-
nál. A gyári garanciális autóknál 

elsősorban apróbb, bosszantóbb 
hibák jöhetnek elő, nagyon nagy 
meghibásodást még nem tapasz-
taltak. Ha egy autót rendszeresen 
karbantartanak és megvannak a 
kötelező szervizek, akkor ritkán 
szokott előfordulni probléma.
Wilcsek Róbert elmondta: inkább 
elektronikai, mint mechanikai 
problémák szoktak előfordulni, 
melyek jelentős részét a helyszínen 
egy szerelő pillanatok alatt orvo-
solja. Az idősebb autókra kötött 
assistance szolgáltatást leginkább 
biztosítótársaságokkal együtt lehet 
megkötni, általában személyi biz-
tosítások mellé ajánlják. A szak-
ember azt javasolja, hogy minden 
esetben vizsgáltassuk át utazás 
előtt a járműveket, ugyanis ezzel 
sok bajt lehet megelőzni.
Marossy Gábrieltől, a Fábián Kft. 
márkakereskedés-igazgatójától 
megtudtuk, hogy a Peugeot és a 
Citroën márkának már több mint 
húsz éve létezik assistance szolgál-
tatása, ami egy nagyon jól bevált 
csomag. A cégnél vásárolható új 
modellekhez automatikusan jár a 
márka-assistance, mely az új autók 
garancia-időtartama alatt biztosí-
tott szolgáltatás. Ez a gyártói ga-
rancia két év kilométer-korlátozás 
nélküli és bizonyos modelleknél 
a kereskedelmi ajánlat részét ké-
pező, összesen ötéves kiterjesztett 
garancia-időszakot tartalmaz. Ezen 
felül természetesen bármilyen új 
autóra lehet kiterjesztett garanciát 
illetve szervizszerződést vásárolni, 
amit az ügyfelek egyre gyakrabban 

választanak. Ilyen módon akár 
nyolc évig is meghosszabítható a 
gépjármű garanciája, az assistance 
szolgáltatás pedig ennek teljes 
időtartama alatt biztosított.
Marossy Gábriel elmondta, hogy 
az assistance a nap huszonnégy 
órájában elérhető, ingyenesen tar-
talmazza az autómentést. Tapaszta-
latai szerint az autók összetettsége 
miatt egyre kevésbé jellemző, hogy 
a szerelők a helyszínen nyújtanak 
segítséget, általában a legközelebbi 
márkaszervizbe szokták szállítani 
a meghibásodott járművet külföl-
dön és belföldön egyaránt. Ha nem 
lehet megjavítani aznap, amikor 
beviszik az autót, az ügyfél kap egy 
legfeljebb négy napra szóló csere- 
autót. A márkaszervizek nagyon jó 
alkatrészellátással rendelkeznek, 
így a legtöbb esetben sikerül né-
hány nap alatt orvosolni a prob-
lémát. Ha az ügyfél nem szeretne 
csereautóval továbbutazni, akkor 
az assitance szállást illetve adott 
esetben a hazautaztatást is intézi.
Előbb-utóbb viszont lejár a garan-
ciális időszak. Ebben az esetben 
idősebb márkaautókra is rendel-
kezésre áll az assistance-központ. 
A külföldön lerobbanók számára 
is elérhető az assistance-szám, de 
ekkor már sem autószállítás, sem 
a szerviz nem lesz ingyenes, így 
az ügyfélnek saját magának kell 
kifizetnie a költségeket. Ha kül-
földre tervezünk utazást és lejárt a 
gyárilag kötött garancia, érdemes 
a biztosításalapú szolgáltatásokat 
igénybe venni!
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Múlt heti rejtvényünkben három megfejtést vártunk kedves olvasóink-
tól. Az első kérdésünk a gasztronómiai oldalunkhoz kapcsolódott. Arra 
voltunk kíváncsiak, melyik zöldségnek rendeztek fesztivált Szárazréten. A 
helyes válasz a Borsófesztivál. Második kérdésünk megfejtése egy rendez-
vény neve, melyet a tanév végeztével rendeztek a Zichy színpadon: ez pe-
dig a Helló, Nyár! A harmadik kérdésünk az volt, milyen új díjat alapítot-
tak a Lánczos Kornél Gimnáziumban? A megfejtés pedig a Varázspálca díj.
E heti rejtvényünk a június 23-ról 24-re virradó éjszakához, közismer-
tebb nevén Szent Iván éjjeléhez kapcsolódik. A magyarok ezen az 

ünnepen már Szent István idejében is tüzeket gyújtottak. Az első meg-
fejtésből kiderül, hogy a lángok milyen szimbolikus jelentéssel bírtak.
A lányok hagyományosan átugrottak a tűz fölött, melynek magassá-
gából, irányából sokféle jövendölést olvastak ki. A második megoldás 
egy különleges szokást rejt: mit csináltak az asszonyok a máglya 
körül?
Miután elaludt a tűz, az emberek a hamut a földeken szétszórták. A 
félig elégett gallyakat felakasztották az eresz alá. A harmadik rejtvény-
ből kiderül, milyen jelentőséget tulajdonítottak ennek.
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A tónál született fejedelem
Kastélyok és életek

A Bence-hegyen lévő családi pincét Vörösmarty apjának halála után nem sokkal elárverezték

séllei erzséBeT

Velence kastélyai, kúriái mellett a Bence-hegy 
szomorkás történetű Vörösmarty-pincéjéről se 
feledkezzünk meg!

Egy kápolnásnyéki birkalegelő 
közepén álló vályog parasztház-
ban látta meg a világot a XVIII. 
század utolsó évében Vörösmarty 
Mihály, a reformkori romantika 
költőfejedelme. Székesfehérvárról 
kiköltöző, kevés szóval élő, komoly, 
zárkózott édesapja a Nádasdy-bir-
tok ügyeit intézte akkoriban. A Se-
regélyesről származó, dalos kedvű, 
nótákat költő édesanyja a szokásos 
asszonyi teendők mellett füvekből 
készült főzetekkel, tapaszokkal 
gyógyította a hozzá fordulókat. A 
gyermek születése után egy évvel a 
gróf elbontatta a vályog szülőházat, 
helyére nagyobb, szebb ispánlakot 
építtetett a gazdatisztté kinevezett 
alkalmazottja gyarapodó családjá-
nak. A költő életének első, gondta-
lan tíz évét töltötte e helyen.
1811-ben az apa gondolt egyet. Ott-
hagyta a biztos jövedelmet nyújtó 
állását. Átköltözött a szomszédos 
Velencére, ahol felesége rokonai 
is éltek. Nádasdy Mihálytól nyéki, 
a Meszleny családtól velencei 
földterületeket vett haszonbérbe, 
és önálló gazdálkodásba kezdett. 
Csakhogy a gazdálkodás kockáza-
tát eddig Nádasdy gróf viselte, ez-
után pedig a haszonbérlőt terhelte. 
Hamarosan nehéz idők köszöntöt-
tek a Vörösmarty családra.
A költő, akinek első ihletői a „köz-
ségi fürdetőnél” szerzett élmények, 
Velencéről járt be a székesfehérvári 
gimnáziumba. Gyulai Pál Vörös-
martyról írt életrajzi tanulmányából 
tudjuk, hogy önérzetes diák volt. 
Mikor egyik osztálytársát csekély 
hibája miatt egy „bort szerető”, 
ettől ingerlékeny tanára meg akarta 
vesszőzni, társaival együtt kérlel-
ték, hogy ne tegye. A tanár nem 
engedett, erre Vörösmarty fölkelt és 
elhagyta az osztályt. Diáktársai utá-
na tódultak és kivonultak a város 
közelében lévő füzesbe. A tanár a 
hajdúkat mozgósítva utánuk indult. 
A diákok ellenállásra készültek, 
botot vágtak, követ ragadtak, akadt, 
aki apja puskájáért is hazaszaladt. 
Amikor a hajdúk közeledtek, kővel, 
puskalövéssel tartóztatták fel őket. 
Tárgyalás kezdődött a két tábor 
között. A diákok azzal a feltétellel 
vonultak vissza az iskolába, hogy 
a hajdúk nem kísérik őket. A 
büntetés persze nem maradt el, a 
lázadókat – vagy inkább igazság-
keresőket – igazgató parancsára 
megvesszőzték. Hogy mennyiben 
volt az esetnek köze ahhoz, hogy 
Vörösmarty végül a pesti piaristák-
nál fejezte be gimnáziumi tanulmá-
nyait, nem tudni. De ifjú személyi-
ségének fejlődéséhez, a világ és a 
hatalom működésének megisme-
réséhez kellett ez a kis tapasztalat. 
Felkészülésként egy későbbire, a 
jelentősebbre, az 1848-asra.
Még öt évig, 1816-ig tartott a költő 
szép, kerek világa. A fehérvári 
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Volt ugyanis Székesfehérváron, 
a Zámolyi úton férjének egy apai 
öröksége. Ház, föld, rétek, szőlő. 
A velencei birtok felszámolása 
után ez jelentette volna a hajlékot 
és a megélhetés forrását a tartalék 
biztonsága mellett. Ehelyett nemes 
Csáthy Anna fordítva cselekedett. 
Férje halála után eladta a fehérvá-
ri házat és birtokot, és Velencén 
hozzá nem értő módon, kárral gaz-
dálkodott egyik idősebb lánygyer-
mekével. A Bence-hegyen lévő két 
hold szőlőt és présházat hamarosan 
elárverezték. A költő öccsének, 
Jánosnak visszaemlékezése szerint 
a következő öt évben már „nagy 
szükséget látott Szegény Anyánk, 
haza se mertünk menni. Azért ott 
mégis voltak könyörületes szívű 
emberek, akik segítették Anyánkat, 
de már ekkor nagyon bánkódott. 
A gyermekei elhagyták (a kisebbe-
ket rokonok vették magukhoz) és 
az annyira fájt bánatos szívének, 
hogy többnyire ágyba fekvő volt. 
Én azután rábeszéltem, hogy jönne 
be Fehérvárra. Tisztességes lakást 
szerzek és tehenet tartok neki, 
hogy jó teje legyen, mert a tej volt 
kedves eledele. Így osztán Fehér-
váron lakott két évig… de mégis 
csak oda, ki vágyott… Egy gárdonyi 
nemes úr hét évre földet és lakást 
adott, de itt megint nem tudott 

rodba letettek, annyi szülöttid közt 
megsiratatlan anyát…” kesergett a 
Szegény asszony könyve című ver-
sében. Emlékét Velencén a műem-
léki védettségű Vörösmarty-pince 
őrzi.
Vörösmarty a Perczel családnál 
vállalt nevelői állása segítségével 
befejezhette tanulmányait. Kiváló 
eredménnyel ügyvédi vizsgát tett, 
de úgy határozott, hogy a számára 
tehetsége által kijelölt úton, az írói 
pályán marad. 1825-ben a Zalán 
futása c. eposzával már országos 
hírnévre és a legmagasabb körök-
ből való barátokra, pártfogókra 
lelt. A barátok azok az emberek, 
akik hozzátesznek a másik éle-
téhez. Első gyűjteményét Károlyi 
gróf vásárolta meg ezeregyszáz 
forintért. Battyhány Kázmér Mány 
tagosításakor két birtokot ajándé-
kozott neki, melyet később tőle 
haláláig fizetendő ötszáz forint 
évjáradékkal visszaváltott. Eötvös 
József vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a pesti egyetem irodalmi 
tanszékét ajánlotta fel, de Vörös-
marty nem élt a lehetőséggel. Egy 
alkalommal Kossuth Lajos mentet-
te ki árverési helyzetéből, amikor 
egy nyomda a ki nem egyenlített 
nyomdaköltségek fejében le-
foglalta volna bútorait. Máskor 
országgyűlési képviselőt „csinált” 

belőle. A szabadságharc leverése 
után Baracskán nyújtanak felé 
segítő kezet, nem hagyják, hogy 
szükséget szenvedjen. Az Üllői úti 
Bártfay-szalon rendszeres látogatói 
a reformkori írók, költők, politiku-
sok: Vörösmarty, Kisfaludy Károly, 
Bajza, Deák. Bajzával szerkesztette 
az Athenaeumot, kilenc társával 
alapította meg a Kisfaludy Társasá-
got, haldoklása idején is Kisfaludy 
lába nyomát kereste. Annak a 
pesti háznak az emeletére költö-
zött, ahol Kisfaludy Károly fejezte 
be életét. Halála után pedig Deák 
Ferenc lett Vörösmarty gyermeke-

Szent Mihály-napi vásár alkalmával 
az apa meghűlt. Ettől kezdve csak 
betegeskedett, és hiába volt a pesti 
gyógyíttatás, a következő évben 
meghalt.
A tízgyermekes özvegy édesanya 
nem hallgatott ura tanácsára, aki 
azt rendelte betegsége idején, hogy 
halála után asszonya hagyjon fel a 
falusi gazdálkodással, a gabonát, 
birkát, marhát, szőlőt, borokat adja 
el, az adósságot fizesse ki, és ami 
pénz marad, azt Fehérvár Város 
Árvapénztárába tegye be, és a 
fehérvári házból, földből, szőlőből, 
rétből éljen meg a továbbiakban. 

megszokni. Neki csak Velencén 
volna jó, közel a szőlőkhöz és prés-
házhoz, ahová kijárna ismét.” 
A kedvéért János a szőlőt visz-
szavásárolta és tisztességes lakást 
szerzett a közelében. Mihály pedig 
Pestről évenként 200 forinttal 
segítette édesanyját. Az ezt követő 
éveit megelégedéssel töltötte 
tágas kertjében, közel a szőlőhöz 
az 1834-ben, hatvanegy évesen 
bekövetkező haláláig. A velencei 
temetőben nyugszik. A költő soha 
nem bocsátotta meg magának, 
hogy a temetésén nem tudott részt 
venni. „Idegen kezek ápolván sí-

inek a gyámja. Vörösmarty Ilonát, 
gyámleányát majd ő adja férjhez 
Széll Kálmán pénzügyminiszter-
hez és miniszterelnökhöz.
Vörösmarty élete állandó halál-
tudatban és a fantázia világában 
telt. „Itt nyugszom én, szívemben 
eltemetve, bujdosva két láb hordja 
síromat.” A magyarság sorsáról 
szóló rémálma most vált igazán ak-
tuálissá. A pesszimista Vörösmarty 
úgy ítélte meg, hogy a magyarság 
betöltötte a kereszténység védő-
bástyájaként történelmi hivatását, 
ezzel elveszítette létértelmét, és el 
fog tűnni. Romantikus elvágyódás 
a tündérek világába, démonok, 
halál, enyészet, kísértetek, meg-
bomlott elme. Nem lehetett könnyű 
élete mellette a huszonhat évvel 
fiatalabb, virulni vágyó feleségé-
nek, Csajághy Laurának.
A költő halála előtt, 1853 és 1855 
között még egyszer visszatért a Ve-
lencei-tóhoz, Kápolnásnyékre, egy 
házat és egy darabka földet bérelt 
itt. Csak gyógyíttatása érdekében 
költözött fel ismét Pestre, ahol az 
elmúlás érte. A Nádasdyak eladták 
a volt gazdatiszti kúriát, de előtte 
egy márványtáblát helyeztek az ol-
dalára, jelezve, hogy valaha e házat 
a gyermek Vörösmarty Mihály lak-
ta. A ház ma emlékhely egy csodás 
vadgesztenyés park közepén.
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Remek eredmények itthon és külföldön Retró foci és nosztalgia

Megszokott látvány: Dévay Márk elöl a depóban Alig férnek el a képen – a Mancz örökifjú focistái

Szabó Dániel (sárgában) ismét magyar bajnok lett, és futhat a Gyulai Memorialon is

kaiser taMás lugosi balázs

A királynő a királyok városában
soMos zoltán

A mögöttünk hagyott hétvégén több fronton is 
helytálltak az Alba Triatlon SE sportolói. Dévay 
Márk Belgiumban lett kilencedik, míg öccse, 
Zsombor a sprint ob-n szerzett bronzérmet.

Érdekes Európa-kupa-versenyt ren-
deztek a belgiumi Wuustwezelben, 
mert nemcsak az öreg kontinensről 
érkezetek indulók, de számos ame-
rikai, új-zélandi és ausztrál is rajthoz 
állt, így végül világkupa-szintű viadal 
kerekedett az Ek-ból. 
A mezőnyben ott volt Dévay Márk is, 
az Alba Triatlon SE olimpia remény-
sége. Ahogy megszokhattuk tőle, 
elsőként jött ki a vízből a 750 méter 
úszás után. „A gyors depózás után a 
bringapályán az olimpiai hatodik helyi 
versenyzővel megpróbáltunk megszökni, 
de a mezőny többi része egy bolyban volt, 

Tizedik alkalommal gyűlt össze kispályás fut-
ballmeccsre és némi nosztalgiázásra a Mancz 
János utcai gyermekévek emlékére az egykori 
székesfehérvári fiatalokból verbuválódott 
sportszerető baráti társaság.

„Az ötletgazda Krisztián fiam, aki 
annak idején, amikor a környéken 
lakó barátaival délután jött haza a 
Rákóczi iskolából, nem is hazajöttek, 
hanem ide a pályára, letették a táskát 
és futballoztak. Aztán felnőttek, és az 
élet más-más helyre szólította őket, 
de tíz évvel ezelőtt Krisztián úgy 
gondolta, hogy összehívja a társa-
ságot. Azóta évente egy alkalommal 

Véget ért a 123. atlétikai országos bajnok-
ság, melyet a Bregyó közi sportcentrumban 
rendeztek. Az ARAK versenyzői remekeltek 
hazai pályán. A sportok királynője vasárnap és 
hétfőn is Fehérváron vendégeskedik, a Gyulai 
Memorialon. 

Az országos bajnokság első napján 
megvédte bajnoki címét Szabó Dá-
niel. Az ARAK sprintere 100 méte-
res síkfutásban szerezte a fehérvári 
klub első aranyérmét, pedig – mint 
mondta – nem volt tökéletes a 
futása. Vele ellentétben a felnőttek 
között még nem számít rutinosnak 
Takács Boglárka, de hogy szép 
eredményekre hivatott a későbbiek-
ben, azt első felnőtt (ezüst) érmével 
bizonyította, szintén 100 méteren. 
Az ARAK női 4x100 méteres váltója 
Takács Boglárka, Mátó Sára, Zsiga 
Mónika, Endrész Klaudia összeállí-
tásban szintén második lett. 
Szombaton női rúdugrásban 
született meg az ARAK újabb 
aranyérme. Siskó Zsófia is címvé-
dőként versenyzett, és 4.10 méteres 
ugrással győzött. Erre a napra is 
jutott fehérvári ezüst a kalapács- 
vető Pásztor Bencének köszönhetően. 
Szintén szombaton láthatta a kö-
zönség a magyar atlétika jelenlegi 
két legnagyobb sztárját. Baji Balázs 
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a 110 méteres gátfutásban, Márton 
Anita súlylökésben a világ legjobb-
jai közé tartozik, természetesen 
a bajnokságot is magabiztosan 
nyerték. 

Az országos bajnokság utolsó 
napján, vasárnap Mátó Sára 400 
méteres gátfutásban nagy fölénnyel 
nyert, második helyen pedig az 
ismét fehérvári színekben verseny-

ző Zsiga Mónika végzett. A kettős 
ARAK-siker után a két futónő a 
bajnokság zárószámában, a 4x400 
méteres váltóban is tagja volt a 
fehérvári csapatnak: Punk Adrienn 
és Darabos Aliz társaságában sze-
rezték meg az ötödik hazai ezüst- 
érmet. Összességében tehát három 
arany és öt ezüst lett a rendezőként 
is kiváló munkát végző ARAK 
Utánpótlás-akadémia éremtermése 
az országos bajnokságon.
A legjobb magyar atléták sereg-
szemléje után egy héttel következik 
a nemzetközi szinten kiemelkedő 
színvonalúnak számító Gyulai 
István Memorial – Atlétikai Magyar 
Nagydíj, amit július 1-jén a Hopp 
Parádé vezet fel. A Hotel Magyar 
Király előtti téren rendezik a női 
rúdugróversenyt, utána pedig 
hétfőn az emlékversenyt – ismét 
világsztárok részvételével. A me-
zőny bizonyos számokban túlzás 
nélkül világbajnoki színvonalúnak 
nevezhető, hiszen például 110 
gáton Baji Balázs ellenfele lesz az 
olimpiai címvédő Omar McLeod, a 
világcsúcstartó és szintén olimpiai 
bajnok Aries Merrit és a Gyémánt 
Liga-győztes Szergej Subenkov is. 
A női 100 és 400 méterre nevezet-
tek pedig eddig összesen tizennégy 
olimpiai és huszonnyolc vb-aranyat 
nyertek!

találkozunk, Krisztián a saját korosz-
tályát szervezi, én pedig az ismertebb 
zenészeket, művészeket, sportolókat 
hívom.” – emelte ki Tieber László 
Magyar Kupa-győztes válogatott 
labdarúgó.
„Ritkán van alkalmunk találkozni, 
ezért nagy örömmel jöttem. Jó látni a 
régi, ismerős arcokat! Ilyenkor megbe-
széljük a régi dolgokat, de az aktualitá-
sokat is, például hogy ki hogyan látja 
a világbajnokságot vagy a mögöttünk 
álló magyar bajnoki szezont.” – tette 
hozzá Kovács József, a „magyar Be-
ckenbauer”, olimpiai ezüstérmes, 
a Videotonnal bajnoki ezüstér-
mes, tizennyolcszoros válogatott 
labdarúgó. 

és mintegy harmincöten üldöztek minket 
nyolc kilométeren keresztül. Miután 
összeállt a nagy boly, már tudtam, hogy 
kemény futóverseny lesz, többek közt 
olyan versenyzőkkel, akik 13:30-as idővel 
rendelkeznek öt kilométeren. A várt futó-
verseny során az első kört a háromból a 
9-11-ik helyen sikerült végigfutnom, de az 
eleje annyira közel volt, hogy feljebb kel-
lett mennem a hetedik-nyolcadik helyre. 
Az utolsó körre a nyolcadik helyért futó 
hármassal mentem ki, ami egy sprinttel 
végződött, a kilencedik helyen értem 
célba.” – értékelt Dévay Márk.
Öccse, Zsombor Baján ért el remek 
eredményt: a Sprint országos bajnok-
ságon a juniorok között lett bron-
zérmes. Nagy Zsuzsanna, az Alba 
Triatlon SE elsősorban hosszú- 
távú specialistája pedig korosztá-
lyában csak egy hellyel maradt le a 
dobogóról.
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Szeretnénk, ha az Európa-bajnokságon is az 1-es szám állna Kovács Saci neve mellett!

A BL-selejtező első mérkőzésére július 10-én, 18 órakor kerül sor a Dudelange otthonában, majd 
a luxemburgi kiruccanás után egy héttel, 17-én következik a visszavágó a Pancho Arénában

Ezüstös hangolás

Európára készülnek a vb árnyékában

soMos zoltán

néMeth krisztián

Július közepén öttusa Európa-bajnokságot 
rendeznek Székesfehérváron, így a mostani 
időszakban már fokozott jelentősége van a 
válogatott versenyzőkről érkező jó híreknek. 
Márpedig a világkupa-sorozat döntőjén 
szerencsére akadt jó hír!

Kovács Sarolta nagyon szeretné a 
hazai Európa-bajnokságot emléke-
zetessé tenni, amire van is esélye, 
hiszen volt már egyéni világbajnok, 
a sportág jelenkori klasszisai közé 
tartozik. Más kérdés, hogy fehér-
váriként lesz rajta nyomás a július 
17-én kezdődő Eb-n, de úgy tűnik, 
jól kezeli a mentális kihívásokat. 
A világkupa döntőjében kiváló 
vívással igazolta ezt, márpedig 
a páston lehet megalapozni a jó 
eredményt. Kovács harmincnégy 
asszóból huszonhármat megnyert 
Asztanában, amivel a mezőny har-
madik legjobb vívója volt, és mi- 
után a medencében nem akadt 
gyorsabb úszó nála, remek pozí-
cióba került. A Volán Fehérvár 
kiválósága a lovaspályán egyetlen 
verőhibával zárt, így az élről vág-
hatott neki a kombinált számnak. 
Kondicionális gondjai sosem voltak 
(amikor nem bajlódott sérüléssel), 
persze így is előfordulhat, hogy 
akad egy jobb futó a mezőnyben. 
Ezúttal az olimpiai bajnok ausztrál 
Chloe Esposito parádézott az utol-
só tusában. A magyar bajnokságon 
is többször feltűnő versenyző na-

Minden harmadik napra jut egy felkészülési 
mérkőzés az Ausztriában edzőtáborozó Video-
ton számára. A csendes, de kemény munka 
után a csapat július tizedikén – a világbaj-
nokság első elődöntőjének estéjén – lép ki a 
„fényre”, a luxemburgi Dudelange otthoná-
ban, a BL-selejtező első fordulójában.

Meddig menetel Európában a 
Vidi? A „nem mindig a németek 
nyernek” „döntőbe jutnak-e a 
horvátok” „miért nem nézi meg a 
videóbíró” kérdéskörök és Diego 
Maradona tágra nyílt pupillái-
nak látványa után egyre inkább 
megfogalmazódik a szurkolókban 
a fentebb említett talány – és 
remény. A bajnokcsapat szűk két 
hét múlva már a Bajnokok Ligája 
selejtezőjében lép pályára.
Európára készül a Vidi, hiszen 
felkészülési mérkőzéseinek javát 
olyan együttesek ellen vívja, 
amelyek ugyancsak kijutottak 
a kontinentális kupaporondra. 

Kedden délelőtt Sóstón végső búcsút 
vettek Bencsik Istvántól, a Videoton 
történetének leghosszabb ideig hiva-
talban lévő egykori elnökétől. A szer-
tartáson a klub több legendás játékosa 
is részt vett, a Vidi nevében Csongrádi 
Ferenc mondott gyászbeszédet. 

Szerda délután elkészítette az MLSZ az 
OTP Bank Liga 2018/19-es szezonjá-
nak sorsolását. A Videoton itthon kezd 
a Kisvárda ellen, a hetedik forduló pe-
dig igazi csemegét, a Ferencváros-Vidi 
rangadót ígéri.
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Szombaton az Eszék, kedden a 
Dunaszerdahely „jött szembe” 
Ausztriában.
Az eszékiek hamar egygólos 
előnybe kerültek, elég rendesen 
megtornáztatták Kovácsikot majd 
Hársfalvit a Vidi kapujában, 
miközben a fehérváriaknak csak 
elvétve akadt helyzetük. Viszont 
Sós Bence ezúttal is élt a lehe-

tőséggel: a Debrecentől igazolt 
támadó második mérkőzésén is 
betalált. Igaz, hiába egyenlített, a 
hajrában megint gólt szerzett és 
győzött a horvát élvonal negyedik 
helyezettje.
Marco Rossi, a Dunaszerdahely 
leköszönő trénere – a magyar 
válogatott élére kinevezett 
szövetségi kapitány – jókedvűen 

lapogatta meg Marko Nikolicsot, 
a Videoton mosolygó vezetőedző-
jét a DAC-Vidi után. Mindketten 
elégedettek lehettek az 1-1-es 
döntetlent hozó felkészülési mér-
kőzéssel. A hetedik percben Lazo-
vics és Marko Scsepovics parádés 
összjátéka után máris megszüle-
tett a fehérváriak találata, amire 
nem sokkal később válaszolt is 
az ellenfél. Ugyanakkor Huszti 
szólója és óriási, keresztlécen 
csattanó lövése is tapsot érdemelt 
Bad Erlachban.
„Jó mérkőzést játszottunk, jó ritmus-
ban. Ez egy éles meccs volt, amin sok 
játékos kilencven perc terhelést ka-
pott. Volt olyan időszak, amelyikben 
mi kontrolláltuk a találkozót, volt, 
amikor a DAC. Kiegyenlített meccsen 
igazságos eredmény született!” – 
értékelt Marko Nikolics.
A pénteki ellenfél, az osztrák 
Sturm Graz a Vidihez hasonló-
an a BL-ben érdekelt, igaz, ők 
később kezdik a selejtezőt. Jövő 
kedden pedig a szerb Čukarički-
vel játszanak Juhász Rolandék.

gyot ment a futás-lövészet kombó-
ban, megelőzte Kovácsot, aki azért 
az ezüst miatt sem volt csalódott.
„Nagyon örülök a második helynek, 
igazán boldog vagyok! A jó vívásom 
megalapozta a versenyt. A medencé-
ben a második leggyorsabb voltam az 
idei legjobb időmmel, a lovaglásnál 
pedig én sorsoltam. Alacsony, pörgős 
lovam volt, egy fa benne volt a mai 
pályában. A kombit az élről kezdtem, 
és nem néztem, ki hol jön, próbáltam 

csak magamra koncentrálni. Elég 
kemény futópálya volt és a szél is 
fújt, de jól teljesítettem. Chloe remek 
formában van, egyáltalán nem lepett 
meg, hogy utolért. Nagyon örülök a 
második helynek is! Most egy hóna-
pig tovább készülök a székesfehérvári 
Európa-bajnokságra, ahol hasonló 
eredményeket remélek!” – értékelt a 
döntő után Kovács Sarolta.
Hozzá hasonlóan a sorozatot 
tavaly megnyerő Alekszejev 

Tamarától is sokat remélünk az 
Európa-bajnokságon. Az Alba 
Öttusa versenyzője Asztanában 
nem vívott annyira kiemelkedően, 
mint jó versenyein, lovaglásban is 
hibázott, összességében huszon-
ötödik lett. Neki és a férfiaknál 
huszonharmadik helyen végző De-
meter Bencének is volt már sokkal 
jobb napja, de a fehérvári konti-
nenstornáig van idejük kijavítani a 
hibákat.
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A Fehérvár Televízió műsora június 30-tól július 6-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 6. 30. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik Melinda

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos. Vendég: Mátyás 
Mónika, Mátyás Denisza, 
Becze	Denisza

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Tóth	Judit	Bianca

12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bara Tamás, 
Pruteanu Oszkár Paul

14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég: Csabai Réka
15:15 Turisztikai magazin 

– ismétlés
15:45	 A	Természetfilmezés	

kulisszatitkai	1-2.	rész
16:40 Napi színes – ismétlés
16:50 Öreghegyi disputa 

2017 – Bobory Zoltán 
vendége	Lukácsy	József,	
a Vörösmarty Társaság 
alelnöke, közíró

17:45 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Sudár	Annamária
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30	 Épí-Tech	Magazin
20:00	 Seuso	–	dokumentumfilm	

13. rész
21:45 Csellómaraton 2017. 

II.	rész	–	Bécsi	és	klasszikus
22:45 Híradó – ismétlés 
23:05 Képes hírek

2018. 7. 1. VASárnAp 2018. 7. 2. Hétfő 2018. 7. 3. Kedd 2018. 7. 4. SZerdA 2018. 7. 5. CSüTörTöK 2018. 7. 6. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Sudár	Annamária

10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Fűrész-
Mayernik Melinda

11:40 Turisztikai magazin – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Mátyás 
Mónika, Mátyás Denisza, 
Becze	Denisza

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Hangos, színes és büdös 

– látványos kémiaóra 
az Alba Innovárban

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Tóth	Judit	Bianca

15:15	 A	Természetfilmezés	
kulisszatitkai 3. rész

15:45 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

17:10	 A	Nagy	Fafilm	–	
ismeretterjesztő	film

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Vizi László Tamás
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Seuso	–	dokumentumfilm	

14. rész
21:05 Csellómaraton 2017. 

III. rész – A romantikus 
gordonka

22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

07:20 Köztér – ismétlés 
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Épí-Tech	Magazin	
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Vizi László Tamás

16:40	 Épí-Tech	Magazin	–	ismétlés		
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	

Vendég: Kaszás László
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából	
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt magazin és Hírek

20:15 Enthroners – Klosterneuburg 
Broncos	–	amerikaifutball-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

23:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

00:00 Képes hírek 

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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése 

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Mits	Márton.	
Vendég: Kaszás László

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

Vendég: Fa Nándor 1. rész
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15 Tudományos Esték sorozat 
1. rész – A titokzatos kelták 
régészeti hagyatéka Zalában

20:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

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 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Kaiser	Tamás.	
Vendég: Fa Nándor 1. rész

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

Vendég: Fa Nándor 2. rész
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Kéklámpások és Hírek

20:15 Tudományos Esték sorozat 
2.	rész	–	Kincsleletek	
a	késő	bronzkorból

20:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából	

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 Kéklámpások – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Kaiser	Tamás.	
Vendég: Fa Nándor 2. rész

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

Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Bajnokok városa és Hírek

20:15 Parlami d’Amore – 
olasz	nyáresti	koncert	
a belvárosban

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 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 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Hankusz Kálmán

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

Vendég:	Szabó	Zsolt
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó, Köztér Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35 Tudományos Esték sorozat 
3. rész – Az ötvenes évek 
és a zalai megyeszékhely

21:05 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából	

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

Kiemelt ajánlatunk: július 2. 20:15 Enthroners–Klosterneuburg Broncos amerikaifutball-mérkőzés közvetítése felvételről

AZ ALBA REGIA  
SZIMFONIKUS ZENEKAR 

TEMPLOMI KONCERTSOROZATA  
SZÉKESFEHÉRVÁRON 

HARMONIA ALBENSIS  |  Négy templomi koncertet tartalmazó bérlet ára: 6400 Ft , Jegyár: 2200 Ft
MUSICA SACRA jegyek 2018. május végétől kaphatók.

Jegyvásárlás:  Jegyek és bérletek a Vörösmarty Színházban a zenekar új jegypénztárában kaphatók.
8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.   |   +36 22 503 503,  + 36 70 509 8805    |   Nyitva: h-p, 10-18 óráig 

Jegyét a www.arso.hu oldalon és a Fehérvári jegyirodában is megvásárolhatja!  

További információ:  www.arso.hu

Harmonia Albensis bérlettulajdonosok 
30% KEDVEZMÉNNYEL 

válthatnak Musica Sacra belépőjegyet!Székesfehérvár, Koronázó tér  |  2018. augusztus 12. 21:00
MUSICA SACRA

VILÁGOK ZENÉI
MAROSVÁRI PÉTER ORGONAESTJE 

      

BAROKK  
KÖRBETEKINTÉS

A JUNIOR PRIMA DÍJAS IN MEDIAS BRASS  
RÉZFÚVÓS KVINTETT HANGVERSENYE

A BAROKK NYOMÁBAN
MIKLÓSA ERIKA, KAROSI BÁLINT ÉS AZ  

ALBA REGIA SZIMFONIKUSOK SZÓLISTÁINAK  
KONCERTJE 

     

A SALZBURG-I MISE
AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR,  

AZ ALBA REGIA VEGYESKAR ÉS A  
PRIMAVERA KÓRUS HANGVERSENYE

Szent Imre-templom   |   július 5. 19:30

Ciszterci templom   |   július 12. 19:30

Ciszterci templom   |   július 19. 19:30

Szent Sebestyén-templom   |   július 26. 19:30

Rossini 
Petite Messe Solennelle

CHIARA TIROTTA 
mezzoszoprán

LUCIANO GANCI 
tenor

SARAH TISBA  
szoprán

FILIPPO POLINELLI 
bariton

vezényel:  
JANOS ACS

ALBENSIS

SZÉKESFEHÉRVÁR


