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A MOL Vidi lesz a Sóstói Stadion bérlője
A HETILAP

Gáspár Péter
A Széchenyi út felújításával, illetve a
Corvinus Székesfehérvári Campusának fejlesztésével kapcsolatban is fontos döntések
születtek a július 27-i közgyűlésen. A képviselők zárt ülésen döntöttek a Sóstói Stadion
üzemeltetéséről és leendő bérlőjéről is. Az új
létesítmény üzemeltetője a Városfejlesztési
Kft., bérlője a MOL Vidi lesz.

A nyílt napirendi pontok
között olyan kiemelt beruházásról is tárgyaltak a képviselők, mint a Fekete Sas szálló
fejlesztése.
A Modern Városok program
keretében megvalósuló fejlesztésnél a szálló tervezési koncepcióját 2019. március 31-ig
véglegesítik. Döntöttek arról
is, hogy elindítják a közbeszerzési eljárást a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusának fejlesztéséhez szükséges víziközmű
kiépítésére.
A közgyűlés tárgyalt a csóri
karsztakna védelembe helyezéséről is. A döntés háttere, hogy
a város vízellátásának egyik
fontos forrását biztosító karsztaknában az elmúlt években felgyorsult a vízszint emelkedése,
a helyzet rendezésére több

műszaki megoldás is felmerült.
A tervek elkészítését a Belügyminisztérium finanszírozza az
önkormányzaton keresztül.
Zárt ülésen számos fejlesztésről határoztak a képviselők.
A testületnek a Széchenyi út
felújításával összefüggésben
kellett műszaki döntéseket
hoznia, annak érdekében, hogy
tartható legyen az eredeti határidő. Döntöttek arról is, hogy az
Aranybulla Emlékévre megújul az Aranybulla-emlékmű
környezete és megkezdődik a
tervezési munka, az Árpád-ház
program keretében.
Zárt ülésen döntöttek a Sóstói
Stadion üzemeltetéséről és
leendő bérlőjéről is, az első
pályázat eredménytelen volt,
a második kiírás már eredményes lett. Az üzemeltető a Városfejlesztési Kft. – így a város
tulajdonát a város cége fogja
üzemeltetni –, a stadion bérlője
pedig a MOL Vidi lesz, akik
érvényes pályázatot nyújtottak
be, minden pályázati követelménynek megfelelve.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy
ennek keretében három helyiségcsoportról állapodtak
meg: lesznek olyan helyiségek,

Fotó: Simon Erika

Rózsika néni kilencven éves

Láng Hugóné Rózsika nénit, az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület korábbi elnökét köszöntötték
90. születésnapja alkalmából a Nyugdíjas Szolgáltató Házban. Rózsika néni példaértékűen
irányította az egyesület tevékenységét hosszú éveken keresztül, vezetésével igazi közösséggé,
családdá kovácsolódott a szervezet. G.P.

A moldvai Pusztinából
és Lészpedről érkeztek
hagyományőrzők, hogy
ízelítőt adjanak sajátos
nyelvhasználatukból,
énekeikből és táncaikból pénteken este a Városháza Dísztermében.
A huszonkét felnőtt és
gyermek az önkormányzat nyári táborában,
Velencén töltött el egy
hetet, és Nyisztor Ilona
Magyar Örökség-díjas
népdalénekes vezetésével ismertette meg a
tábor lakóit a csángó
hagyományokkal.
Forrás: ÖKK

Fotó: Lugosi Balázs

Csángó vendégek Fehérváron

amelyeket az önkormányzat
fog használni, ilyen a Sóstó
természetvédelmi övezethez
tartozó, fontos fejlesztésként
megjelenő látogatóközpont az
ahhoz kapcsolódó valamennyi
szociális blokkal. A város fogja
üzemeltetni - illetve az ehhez
kapcsolódó szakmai partnert
megtalálni - a stadionban lévő
pubot és büférendszert is. Az
ehhez kapcsolódó kiadások és

bevételek is az önkormányzathoz kerülnek.
A második helységcsoportot a
MOL Vidi használja majd, ide
tartozik a múzeum, a Vidi-shop,
az öltözők és azok az irodahelyiségek, amelyeket piaci alapon
vett bérbe a klub. Olyan köztes
helyiségek is vannak, amelyeket
meccsnapokon bérbe vesz a
MOL Vidi, egyéb napokon pedig
az önkormányzat hasznosíthat.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.)
nyilvános pályázatot hirdet az Aranybulla Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonát képező Székesfehérvár – Börgönd, Katica utca 14234 hrsz. alatt
nyilvántartott 276 m2 területű kivett, udvar megnevezésű ingatlanon lévő, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló Víztorony legfeljebb 25 m2-es
területének szélessávú internet szolgáltatást biztosító átjátszó állomás létesítése célú
bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II.
em. 61. irodában, tel: 22/537-121) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 17. péntek 12.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

Se pénz, se épület

Dávid Renáta
Lejárt a kötbérfizetési határidő, azonban se épület,
se pénz. Fontos lépés történhet a „murvás parkoló”
ügyében. Már tíz éve annak, hogy nem épül meg
az új pláza a helyszínen, és mivel még most sem
kezdődtek el a munkálatok, négymillió euróval
tartozik a beruházó Székesfehérvárnak.

A murvás parkolót még 2008-ban adta
el az önkormányzat, és a vásárlást
szigorú feltételekhez kötötte a város.
Warvasovszky Tihamér, akkori polgármester 2008-ban elmondta: „5,1 milliárd forint volt az ára ennek a területnek,
amit a nyertes felajánlott Székesfehérvár
önkormányzatának.”
Ezt a pénzt már megkapta az önkormányzat, de az akkor ígért háromszintes mélygarázs, valamint a hatalmas

Mit kell tudni a Klepierrecsoportról?
Az Alba Plaza tulajdonosa a Klepierre,
1956-ban alakult. Nagy múltú és
tapasztalatú cégcsoport, az európai
kontinens legnagyobb bevásárlóközpont-üzemeltetőjeként vált ismertté.
Leányvállalatok és közös vállalatok
hálózatán keresztül 10 országban van
érdekeltsége, több mint 345 bevásárlóközpontot és megközelítőleg 12 700
bérleményt üzemeltet.

konferencia- és koncertterem építése
elmaradt.
Az évekig elkerített területet végül
2012 augusztusa óta ingyenes parkolóként használhatják az autósok,
mivel az önkormányzat megegyezett
a terület tulajdonosával abban, hogy
az építkezés kezdetéig megnyitja a
murvás parkolót.
Épület azonban továbbra sincs,
pedig a városlakók többsége örülne a
hasznosításnak. „Még általános iskolás
koromban hallottam a hírt, hogy itt
„Pláza 2” fog épülni. Sajnos a mai napig
nem sikerült megvalósítani. Szerintem
rendkívül jó dolog lenne Fehérváron egy
plázabővítés, hiszen elég nagy városban
élünk, és elég szomorú, hogy Pestre kell
felmenni, hogy hozzájussunk a legnépszerűbb divatcégek kínálatához” – mondta
el lapunknak Szilvási Alex, egy fiatal
helyi lakos.
A murvás parkoló területét egyébként
a fehérvári Plázát is üzemeltető francia cég vásárolta meg. Ekkor vállalták,
hogy felépítik az új bevásárlóközpontot, és ha határidőben nem valósul
meg a beruházás, úgy négymillió euró
kötbért fizetnek.
„Az Önkormányzat természetesen nem
feltételezi, hogy egy tőzsdén jegyzett,
nemzetközileg ismert cég ne tudná vagy
akarná a kötbért kifizetni!” – olvasható
a város szerdán kiadott közleményében, amely így folytatódik: „Az eddigi

egyeztetések, illetve sajtónyilatkozatok
alapján sem utalt erre semmivel a Klepierre. Eddig azonban sajnos hiába várt az
önkormányzat a szerződésben a városnak
járó kötbérre, a franciák nem fizették azt
meg. Így hétfői nappal a város beperelte a
Klepierre-t, hiszen a korábban szerződésbe foglalt összeg megilleti Székesfehérvár
közösségét. Az önkormányzatban fel sem
merült, hogy egy ilyen tőzsdén jegyzett világcég nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, ezért a város 2018. évi költségvetésének bevételi oldalán szerepeltette

Mi történt az elmúlt években a murvás parkolóban?
2007-ben döntött az akkori városvezetés, hogy eladja a Palotai úti murvás parkolót, amely egy „rendezetlen része volt a városnak”. A pályázatot kiírták.
Végül az ingatlan 2008-ban 5,1 milliárd forintért a Klepierre cégcsoporthoz
került. A területre bevásárlóközpontot, konferenciatermeket, koncerttermet
és egy ezerkétszáz állásos mélygarázst is terveztek. Az előkészítési munkálatok még abban az évben elindultak, ezért a parkolót egy időre lezárták.
2009-ben a projekt már a tervezési fázisban tartott, de már a beruházáshoz
szükséges talajvizsgálatokat is elvégeztek. Az építkezés a tervek szerint
két-három év múlva kezdődött volna.
2009 végén aztán megnyitották újból a murvás parkolót, mert a tulajdonos és a
Városgondnokság megállapodott egymással.
2011-ben úgy tűnt, mégis megépül a bevásárlóközpont, hiszen a területen Siklósi
Gyula régész professzor vezetésével a beruházást megelőző ásatásokat
folytattak, amelyen többek között török- és középkori tányérok, talpas
tálak, lábas edények darabjai kerültek elő.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,
Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010.
(XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Önkormányzat Közgyűlésének határozata értelmében, nyilvános
pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok
értékesítésére:

Cím, hrsz., jelleg
(Székesfehérvár)
Arany J. utca 16. tetőtér 3.
(365/A/12)
padlástér
Tátra u 25/1.
(5975)
lakóház, udvar, gazdasági épület
+
Tátra u. 25/2.
(5976)
kivett, beépítetlen terület
Tátra u. 47.
(6051)
telek(inyt.szerint: lház,udvar,
gazd.ép.)

Terület (m2)

Komfortfokozat

59

komfort nélküli,
beépítetlen padlástér

családi ház 432
m2 telken

komfortos

Forgalmi érték
(Ft)
1.400.000,-

7.200.000,+

+
5.400.000,1154 m2 telek

1344

–

–

is a kötbér összegét. A város és a Pláza
közötti kapcsolat jó, sok közös program,
jótékonysági kezdeményezés megvalósítása történt eddig, emiatt is bízik a város a
helyzet megnyugtató rendezésében.”
Az önkormányzat a keresetlevél
benyújtása mellett Franciaország
magyarországi nagykövetségéhez is
fordul annak érdekében, hogy nyújtson segítséget a kialakult helyzetben,
segítse elérni, hogy a francia cég
teljesítse szerződésben vállalt kötelezettségeit.

In memoriam Kiss János

Pályázati felhívás!

12.600.000,-

11.400.000,-

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint a város honlapján: www.szekesfehervar.hu/ingatlan pályázatok.

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

Életének 95. évében elhunyt Kiss János, Székesfehérvár köztiszteletben álló kanonoka, nagyprépostja, püspöki tanácsosa, nyugalmazott plébánosa.
Városunk mellett Tabajdon és Móron is hosszú időn
át lelki támaszt nyújtott az embereknek.

Mint ahogy pályája elején fogalmazott:
„Pap akarok lenni az Istenért az embereknek és az emberekért az Istennek”.
Földi szolgálatát teljesítve távozott
július 27-én, pénteken.
A papi hivatás felé 14 évesen fordult,
szülei is elkötelezetten élték meg hitüket. Érettségi után teológiára jelentkezett Vácra, majd miután egy hosszan
tartó, súlyos betegségből felgyógyult,
felvették a szegedi szemináriumba.
1954-ben a Szegedi Dómban szentelték pappá, majd egy tanyaközpontba
helyezték, Zákányszékre. Ezután
Békésszentandrásra, majd Debrecenbe került.
Öt évet töltött a kálvinista Rómában,
majd Vésztőn plébánosa lett. Kiújuló
betegségére gyógyírként ajánlották
a dunántúli klímát. Ez tizenegy év
szolgálatot jelentett Tabajdon, ahol a
mintegy háromszáz katolikus hívővel
szinte egy családdá lettek. Innen
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1975-ben került Mórra, a várost mindig is otthonának érezte. 1984-ben
került a székesfehérvári püspökségre.
1985 és 1990 között országgyűlési
képviselőként segítette a rendszerváltás előkészítését. A katolikus
egyházban viselt magas beosztását
mindig a megye polgárai helyzetének
javítására használta. Tabajdon, Móron
és Székesfehérváron felújíttatta a
rábízott épületeket, a plébániát és a
templomot.
A hívek lelki vezetőjeként számára
az emberekkel való törődés volt a
legfontosabb.
Kiemelkedő szociális érzékenységét
bizonyítja, hogy az ökumenizmus
jegyében mindenkinek segített, aki
hozzá fordult. Közvetlenségével,
kapcsolatteremtő képességével nehéz
történelmi időkben is sokak vigasza
volt. 2003-ban Fejér megye díszpolgára, 2004-ben Tabajd díszpolgára,
2005-ben pedig „Pro Civitate” díjjal elismert „fehérvári” lett. Székesfehérvár
legmagasabb rangú civil elismerését,
a Szent István Emlékérmet és Díjat
2011-ben vehette át.
Székesfehérvár Önkormányzata az
elhunyt szeretteinek a város közössége, a volt tanítványok és a hitközség
nevében nyilvánítja részvétét! Székesfehérvár Önkormányzata Kiss János
atyát saját halottjának tekinti.
Kiss János temetése végakarata szerint
Székesfehérváron, a Béla úti temetőben lesz 2018. augusztus 8-án szerdán
15 órakor. A temetés után szentmisét
mutatnak be a lelki üdvösségéért a
Szent Imre templomban 17 órakor.
Forrás: ÖKK
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Koronázási Szertartásjáték – megkezdődtek a próbák
A HETILAP

Látrányi Viktória, Kovács.V Orsolya, Papp Brigitta

Szikora János rendező megismertette a történelmi háttér-információkkal a szereplőket. Sor került
a forgatókönyv részletes ismertetésére is, mind a látvány, a zene,
a mozgás és a színpadi elképzelésekre kiterjedően. Arról is szót
ejetett a rendező, hogy a liturgikus
királylegenda elnevezés, hat évvel
ezelőtt született meg. „Alapvetően három szálból szövődik össze: a
koronázási szertartás rekonstrukciója,
a felidézett király életének megelevenítése és a Nagyboldogasszony-bazilika képzeletben való újra felépítése”
– fogalmazott Szikora János.

Fotó: Kiss László

A Nemzeti Emlékhely mellett elsétálva már
az ilyenkor megszokott látvány fogadja a
szemlélődőket, hiszen ha augusztus, akkor
szabadtéri színpad és nézőtér kerül erre
a területre. Sőt, ha élénk a fantáziánk és
továbbgondoljuk, a színpadelemeken túl elénk
tárul az egykori Nagyboldogasszony-bazilika
látványa. Szerdán olvasópróbával megkezdődtek a Koronázási Szertartásjáték próbái
az alkotócsapat részvételével a Vörösmarty
Színházban.

Ez a látvány fogad minket a nemzeti Emlékhelynél. A mintegy hatszáz négyzetméteres színpadon II. András életét, uralkodását és koronázási
rituáléját bemutató nagyszabású előadásokat augusztus 18-án és 19-én láthatják a nézők, míg a Musica Sacra koncertjét augusztus 12-én. A
kivitelezők az építés során minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a Nemzeti Emlékhely állapotának megőrzésére, értékeinek védelmére.

Körtvélyessy Zsolt

Mennyire lesz különleges önnek ez
az előadás?
Nagy örömmel fogadtam a felkérést, hiszen Szikora Jánossal
már korábban is dolgoztam
néhány darabban. Jó emlékeim
maradtak a közös munkáról, így
ezért is szívesen vállaltam ezt
a szerepet. Másrészt az előadás
is izgatott, hiszen korábban
is hallottam a székesfehérvári
Koronázási Szertartásjátékokról, és mindig vágytam rá, hogy
én is benne legyek egyszer,
vagy legalább lássam. Örülök neki, hogy most egészen
közelről láthatom, hiszen maga
a darab már a történelem miatt
is izgalmas. Szikora János a
sajtótájékoztatón is kiemelte,
hogy nagyon keveset tudunk a
királyainkról, a múltról. Engem
pedig mindig érdekelt a történelem, így igyekeztem mindig
minél többet tudni, de még így
is sok új információt kaptam II.
Andrással kapcsolatban. Már
a szerep tanulása is különleges
volt, hiszen a szöveg régies nyelven íródott, gyönyörű a megfogalmazása. Engem az is érdekelt, hogy a nyelvünk hogyan
változik, romlik el. Ebben az
előadásban pedig vissza tudunk
adni valamit a magyar nyelv

Fotó: Horváth Renáta

Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas magyar
színész, érdemes művész neve egyértelműen ismerősen csenghet a székesfehérváriaknak, és nemcsak a színházlátogató
közönségnek. Idén, a II. András életét
felelevenítő előadáson lép színpadra először Koronázási Szertartásjátékon, és János
koronázó érsek szerepében láthatjuk majd.
”Azokon a köveken lépdelni, ahol II. András
vagy III. Béla is lépdelt, az különleges
érzés” – fogalmazott Körtvélyessy Zsolt a
liturgikus királylegenda kapcsán.

szépségéből. Ráadásul nekünk
ezt az archaikus nyelvet úgy kell
előadnunk, hogy az tökéletesen
érthető legyen a nézőknek is, és
valahol mai módon szólaljon meg.
Van egy különleges kapcsolódási
pont, ezt már a sajtótájékoztatón is
elárulta. Megosztaná velünk?
A családom gyökerei egészen az
1200-as évekig nyúlnak vissza,
akkor kaptunk nemesi címet. Érdekes volt számomra, hogy ma annak a királynak az életét, koronázását bemutató darabban játszom,
aki akkor nagy valószínűséggel a
családom nemesi levelét aláírta,
amely kitüntetést pedig csak azok
a családok kaphattak meg, akik
vagy valamilyen harcban, vagy
nemesi tettben kitűntek.

Mihályi Győzővel, a történet narrátorával korábban is sokat játszottak
már együtt, sőt baráti kapcsolat is
fűzi önöket egymáshoz. Jelent ez
önnek valamilyen plusz töltetet?
Abszolút jelent, mert mindig jó
érzés barátokkal játszani. Itt most
többekkel is voltam már korábban
ismertségi vagy akár baráti kapcsolatban. Kuna Karcsival például
Miskolcon játszottam együtt, de
tényleg Győző az, akivel hosszabb
az ismertségünk, tíz évet játszottunk együtt ugyancsak a miskolci
színházban.
Augusztus elsejével elindult a
felkészülés időszaka, mivel töltötte a
nyarat, volt ideje pihenni?
Sokat pihentem az otthonom
kertjében, és legalább ennyit ta-

nultam a forgatókönyvet, mert
fontosnak tartottam, hogy az
augusztus elsejei próbakezdésre
tökélesen tudjam a szerepemet.
Kecskeméten is töltöttem egy
hetet, kirándultunk, sétáltunk,
megnéztük az arborétumot és
az állatkertet is. Nekem ez a
feltöltődés időszaka volt, ami
szükséges is, hogy elsejétől
tökéletes állapotban tudjak rendelkezésre állni. Hónap végén
kezdődnek majd a kecskeméti
próbák is, idén négy darabban
szerepelek, úgyhogy sok dolgom lesz.
Addig azonban még Székesfehérvár az elsődleges célpont. Milyennek találja, mennyire teszik önnek
a város?
Szerintem aki idelátogat, és
látja ezt a gyönyörű belvárost,
csak pozitívan tud nyilatkozni.
Csodálatos lehetőség és érzés
olyan helyen játszani, ahol történtek a dolgok. Hiszen ezek
a koronázások, a történelemnek ezek a pillanatai valóban
Székesfehérvárhoz kötődnek.
Azokon a köveken lépdelni,
ahol tényleg II. András vagy III.
Béla is lépdelt, az különleges
érzés, és elképesztő feltöltődést kap az ember. Számomra
egyébként is mindig fontos
volt az a hely, ahol élek. Az otthonomat is igyekeztem mindig
úgy kialakítani, hogy amikor
reggel felkelek és végigmegyek benne, akkor jól érezzem
magam. Ebben a városban is
jól érzi magát az ember, érzi a
történelmet, és minden részről
a mai emberek támogatását.
Itt találkozunk az igazi kultúrával, az igazi történelemmel,
és ez izgalmas, magával ragadó
helyzet.
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Varga Gabriella

nak valóban volt egy határozott, majd
hogy nem férfias, ambiciózus arca,
amit már a Bánk bánban is megismerhettünk. Ám ezek a tanulmányok azt
is megmutatják, hogy ő azért nem volt
annyira romlott, mint ahogy a Bánk
bánban megrajzolták. Gondos anya is
volt, aki gazdag útravalóval engedte el
a lányát, és arra is találtam utalásokat,
hogy fia, IV. Béla számára is szívmelengetően fontos volt az édesanyja.
Azt, hogy kiváló anya volt Gertrúd, állítólag még az ellenségei is elismerték.
Feleségként sem a kortól megszokott sémát
hozta Gertrúd, erre is utaltál korábban.

Fotó: Maczkó Csaba

A Vörösmarty Színház állandó tagjaként
biztosan hallotta és érkeztek visszajelzések a kollégáktól, hogy milyen részt
venni a Koronázási Szertartásjátékokon.
Várta, hogy kiderüljön az idei szereposztás?
Természetesen vártam, mert nagyon
jókat hallottam eddig a kollégáimtól.
Többen is vannak, akik már sokszor
részt vettek ebben a produkcióban,
és ők mindig abszolút lelkesedéssel
beszéltek róla. Izgalmas valós történelmi személyeket színpadra vinni,
hiszen alapos kutatómunkát kell végezni, és amennyire lehet utánajárni
a személyének. Különleges kihívás,
hogy az, amit össze tudok gyűjteni
a személyiségéről, amit össze tudok
csipegetni magamban, azt hogyan
tudom apró gesztusokkal támogatva
megmutatni.
Ez a szerep pedig kimondottan izgalmasnak ígérkezik, a gyilkosság áldozatává
lett merániai Gertrúdot alakítja, aki más
színben tűnik majd fel a szertartásjátékokon.
Már a nyaralás alatt is folyamatosan
róla olvastam. Kaptam egy bőséges és részletes tanulmányt, ami
nemcsak róla, hanem a korról is szól.
Ezekben az olvasmányokban pedig
érdekes kép rajzolódik ki: Gertrúd-

Fotó: Horváth Renáta

II. András feleségét, a gyilkosság áldozatává lett
merániai Gertrúdot alakító Varga Gabriella azon
lesz, hogy megmutassa, karaktere milyen ember
is volt valójában.

Olvasópróbán az alkotócsapat a kőszínházban

Lezárult a pályázat
Alkotói pályázatot hirdetett az idei évben a teátrum
középiskolások és felnőttek számára. A felhívás
Szent Erzsébet életéhez kötődött. A pályaművekből
pedig egy óriás kódexet hoznak létre augusztusban.
Székesfehérvárról 10 intézmény diákjai küldték be
alkotásaikat, de érkeztek pályázatok a Győr-Moson-Sopron megyei Levélről, Kecskemétről és
a határon túli Nagyváradról is. A nagyközönség
véleményére is kíváncsiak voltak a szervezők,
közönség szavazást indítottak. A Koronázási Ünnepi
Játékok közösségi oldalán a legnépszerűbb, legtöbb
szavazatot kapó kép alkotója különdíjban részesül.
Még több részlet:koronazas.hu

Számok & Tények
a színpad 596 négyzetméteres
a színpadi installáció legmagasabb pontja 18 méter
az építés 19 napig tart
a bontás 5 napot vesz igénybe
30 ember dolgozik váltásban
2017-ben 9274 db csavart használtak fel
forrás:koronazas.hu

A feljegyzésekből az tűnik ki, hogy
majdnem az első olyan királynő volt,
aki szinte társuralkodóként vett részt
az ország életében, és nemcsak ő akarta így, hanem II. András abszolút át is
engedte sokszor a feladatokat. Lehet,
hogy pont ez is lett a veszte. Erős személyiség volt, a nemes főurak pedig ezt
nem nagyon szívelték.
Ahogy mesél Gertrúdról, egy nagyon karakán nő képe rajzolódik ki…
Tényleg nagyon karakán, határozott és
céltudatos volt. Olyan családból jött,
ahol az egész családra jellemző volt ez
ambiciózus attitűd.

Mondhatjuk, hogy a nyaralás is a felkészülés jegyében telt?
Igen, most így alakult, de nagyon
élveztem felfedezni a kort. Azt is
mondhatom, hogy most egy plusz
történelem órán vehettem részt, csak
a tengerparton. De tényleg izgalmas,
érdekes olvasmány, ahogy az apró
részletekből, feljegyzésekből összeállnak a személyiségek. Viccesen,
történelem könyvre cseréltem a
nyaralós magazinokat, most nem a
Vouge van a kezemben, hanem egy
vaskos tanulmánykötet, de nagyon
izgalmas.
A nézőknek teljesen más élmény a Koronázási Szertartásjátékok előadása, hiszen
a szemük előtt zajlik a próbafolyamat,
belátnak a kulisszák mögé.
Igen, egészen más, ahogy itt zajlik
az élet. A színházban csak magunk
vagyunk a zárt falak között, ott csak
a szűk kör látja, ahogy az ember
gondolkozik, dolgozik, visszakérdez. Itt sok száz ember hallja, látja
ezt a folyamatot. Ráadásul ennyi
ember előtt még nem játszottam,
ami új élmény lesz, hiszen a szabad
ég alatt és ekkora tömegnek kell
majd átadni az energiát. Lesz kivetítő és mikroport is, ami mindezt
segíti, de azért színészileg egészen
más energiákat is kell használni,
mert egy intim térben pici gesztusokból építkezünk, itt viszont
úgy kell, hogy az utolsó sorban is
érezzék. Ez jó kis feladat.
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Csillaggal álmodik az éjszaka

2018.08.02.

Egy hét a versek bűvöletében

Vakler Lajos

Már a megérkezés is önfeledt volt

Székesfehérvár önkormányzata
kulcsszerepet játszik, a Versünnep
és a székelyföldi Verstábor megrendezésében. Mészáros Attila alpolgármester elkötelezettségét pedig
mi sem jelzi jobban, minthogy
idén személyes jelenlétével segíti a
csomortáni találkozót.

Fotó: Simon Erika

a szerelemhez kapcsolódó pódiumbeszélgetések, a népi kultúrában, a
szentírásban megtalálható történetek adják az alapot, Kubik Anna,
Kossuth-díjas színművészünk,
Ráckevei Anna és Rubold Ödön
színművészek szakmai iránymutatása mellett.
„Arra törekszünk, hogy élmény legyen
a vers számukra és mindent ehhez igazítunk. Ne az iskolában megszokott módon közelítsék meg a verseket, hanem

Fotó: Simon Erika

Nyolcadik alkalommal népesült
be a székelyföldi Csíkcsomortánban a Varga Sándor Verstábor. A
találkozót idén „Csillaggal álmodik
az éjszaka”, Reményik Sándor
versének hívógondolata mentén
rendezték meg a Kárpát-medencéből érkezett fiataloknak, megőrizve
az alapító Varga Sándor szándékát.
Varga Anna, a Fortis Hungarorum
Egyesület vezetőjeként évről-évre
sokat tesz azért, hogy a bensőséges
hangulatú találkozón igazi közösséggé formálódjanak a fiatalok.
„Alapvetően nagyon sok logisztikai
teendő előzi meg a tábort. Sok szervező
munka, egyeztetés, kapcsolatfelvétel
áll mögöttünk. Fontos, hogy vonzó
szakmai programokat, előadásokat,
koncerteket kínáljunk a résztvevőknek,
hiszen az édesapám által megkezdett
munka kötelez bennünket.”
Ebben az esztendőben harminchárom anyaországbéli – köztük a

Fotó: Boross Szilvia

Színes, változatos programok várják a csíkcsomortáni Varga Sándor Verstábor résztvevőit,
a közösségépítés jegyében. A székelyföldi
találkozó fiataljai az anyaországból érkezett
színművészek, a népi kultúra ismert alkotói segítségével mélyülhetnek el a versek világában.

nek van eleje, közepe, és hosszú évekre
kifutási lehetőség a fiatalok számára.
Ebben óriási szerepe van a Székelyföldi Varga Sándor Verstábornak, amelyet
az önkormányzat is támogat. Amellett,
hogy egy csodálatos környezetben vagyunk – ahová minden magyarnak el
kellene jutnia egyszer –, különleges élmény várja a fiatalokat és olyan programok, amelyek biztosítják szakmai
fejlődésüket. Köszönettel tartozunk,
Kubik Annának, Ráckevei Annának,
Rubold Ödönnek, hogy segítik a résztvevőket elmélyülni a versek világában,
s mindazoknak, akik hozzájárulnak
a tábor sikeréhez. Külön köszönet
Mihályi Magdolnának és családjának.
Bízom benne, hogy a tábor résztvevői
közül rövidesen a Vörösmarty Színház
színpadán is köszönthetjük a fiatal
tehetségeket.”
A délelőttökön Milus Mariann
segítségével beszédtechnikai órák
lesznek. A Magyar Örökség-díjas, tököli Cédrus Táncegyüttes
szakmai vezetői, Lőrincz Beáta,
Varga Zoltán és Varga Lőrinc a
népi kultúra táncos gyökereihez
vezető utakhoz viszi el a fiatalo-

A néptáncórák ebben az évben is részei a tábor tematikájának

Jókedv a Somlyóhegy alatt

az élmények szempontjából. Fontos,
hogy tudatosítsuk a fiatalokban, hogy
érdemes kíváncsinak lenniük egymásra.
Ezt a vágyat szeretnénk megerősíteni
bennük, és azt mindenképpen, hogy
igazi közösséggé formálódjanak.”

Fotó: Simon Erika

Fehérvári Versünnep döntősei
–, budapesti-, miskolci- illetve
felvidéki, délvidéki, székelyföldi,
kárpátaljai fiatalok mélyülhetnek el
a tábor nyújtotta szakmai programokban. A tematika alapján idén

Fotó: Simon Erika

Zarándoklat Csíksomlyóra

Bordi András dalestje idén is nagy sikert aratott

„Azt gondolom, hogy a sport mellett a
kultúra az, ami egy közösséget össze
tud tartani, és ebben nagy szerepe van
a Versünnepnek Székesfehérváron,
amit immár kilencedik alkalommal
rendeztünk meg az egyházmegyével és
a Fehérvár Médiacentrummal közösen.
Gyakran elmondjuk, hogy ez nem csak
egy verseny, ennek a megmérettetés-

kat. Zene találkozókból sem lesz
hiány, Heinczinger Mika és Török
Máté, a Misztrál Együttes tagjai
ezúttal Nacsinák Gergellyel közös
produkciójukkal varázsolják el
közönségüket, komoly lelki pluszt
nyújtva. Természetesen ebben az
évben is lesz Ünnepi Gála a tábor
zárásaként.
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Orbán: Építsük közösen újra a Kárpát-medencét!
A HETILAP

Vakler Lajos

A 29. rovátkát rótták fel a bálványosi életfára. A szabadegyetem
programjában ebben az esztendőben is a magyarság sorskérdései kerültek előtérbe. Szó esett a
nemzeti identitás megőrzésének
alapkérdéseiről, az oktatás, a
kultúra, a felelősségvállalás és
a kisebbségek jogainak megőrzéséről. Tőkés László, Európai
Parlamenti képviselő, az Erdélyi
Nemzeti Tanács elnökeként az
össz-Kárpát-medencei nemzeti
politikáért, kultúráért szállt síkra
a határokon átívelő országegyesítés jegyében.
A legnagyobb érdeklődés idén is
Orbán Viktor előadását kísérte.
A miniszterelnök az összetartozás, az európai kereszténység
ügyének fontosságát emelte ki,

Képek: Megyeri Zoltán

A szombati zárónapon, a hagyományokhoz hűen, Orbán Viktor miniszterelnök a
Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor alapítója és Tőkés László, az Erdélyi
Nemzeti Tanács elnöke tartott fórumot
Tusnádfürdőn. A két politikus a magyar
identitás megőrzésének alapvetéseit és a
jövő kulcsfontosságú feladatait összegezte
előadásában.

A miniszterelnök megfogalmazta a kormány stratégiáját 2030-ig

is kössük össze Kis-Magyarországot
a többi területtel. A gyorsforgalmi
utak menjenek el az államhatárokig,
2030-ra legyen meg az energiafüggetlensége Magyarországnak, amely
a biztonság egyik fontos dimenziójává vált. Készüljön el Paks, és az
új energiaforrások lépjenek műkö-

Nagy érdeklődés kísérte Orbán Viktor előadását

majd visszatekintett az elmúlt
időszak választási ciklusaira.
A 2010-es év felhatalmazását,
a 2014-es év rendszer stabilizációját, míg a 2018-as választási
győzelem után, az új korszak
kiépítésének alapvetéseit vette
górcső alá.
„Ilyen támogatottsággal a hátunk
mögött egy nemzeti kormány nem
vállalkozhat kevesebbre, minthogy
nagy célokat tűz ki maga elé. A
2030-as időhorizonttal gondolkodva
azt akarjuk, hogy Magyarország az
Európai Unió öt legjobb, legversenyképesebb országa között legyen, ahol
a legjobb élni, lakni és dolgozni.
Célunk, hogy 2030-ra a népesedési
hanyatlást állítsuk meg, és fizikailag

désbe! Szorítsuk vissza a népbetegségeket, építsük fel az új Magyar
Honvédséget és kezdjünk hozzá
Közép-Európa gazdasági megépítéséhez is!”
A kormányfő megfogalmazta
azokat a javaslatait is, amelyeket
a kétharmados felhatalmazás
alapján, a Kárpát-medencében
élő magyarság, illetve a román
állam számára kínál a jövő.
„Építsük meg közösen a Kárpát-medencét! Ehhez persze az kell,
hogy a kölcsönös tisztelet alapján
álljunk, az ajánlatunk is csak ebben
a szellemben érvényes. A kölcsönös tisztelet pedig megköveteli az
őszinte beszédet. Itt van rögtön
erre a remek alkalom a százéves

évforduló okán. Száz éve lépett
be Románia a modern Románia
korszakába. Értjük, hogy az ő nézőpontjukból ezen van mit ünnepelni.
Azt kérjük, hogy ők értsék meg,
hogy a mi nézőpontunkból meg
nincs mit ünnepelni. Azt is kérjük,
hogy nézzünk szembe azzal a tén�nyel, hogy a modern Románia száz
éve nem tud mit kezdeni azzal a
természeti ténnyel, hogy itt él több
mint másfél millió magyar. Tudjuk,
hogy Bukarestben azt mondogatják,
hogy Székelyföld nem is létezik. Én
egyetértek az RMDSZ ide vonatkozó ünnepi szlogenjével, amely
kifejezi azt, hogy akkor is létezett,
amikor még a modern Románia
nem létezett. És ahogy itt körülnézek, megismerem az ittenieket,
nyugodtan mondhatom, hogy Székelyföld még akkor is létezni fog,
amikor már egész Európa behódolt
az iszlámnak.”
A miniszterelnök felvázolta azokat a lehetőségeket is, amelyek
mentén új lapokra lehet helyezni
Közép-Európa szerepét az unióban, amelyben a térség államai a
szabad nemzetek szövetségének
útját választhatják.

„Amikor végeztünk a Kárpát-medence fölépítésével, vagy az is lehet,
hogy ezzel párhuzamosan, az a
feladat is itt áll előttünk, hogy fölépítsük Közép-Európát, ami tágasabb,
és több, mint a Kárpát-medence.
Itt a lehetőség, hogy az előttünk
álló években fölépítsük Európa
nagy, erős, biztonságos politikai és
gazdasági térségét, vagyis Közép-Európát. Mondjuk ki, hogy a gazdasági
fejlődés mellett, annak sajátosságai
mellett Közép-Európa egy sajátos
kultúrájú térség is. Más, mint
Nyugat-Európa. Építsük ezt föl, és
fogadtassuk el. Öt tézist fogalmaztam meg a közép-európai építkezés
számára. Az első úgy hangzik, hogy
minden európai országnak joga van
megvédeni a keresztény kultúráját,
joga van elutasítani a multikulturalizmus ideológiáját. A második
tézisünk az, hogy minden országnak
joga van védelmébe venni a hagyományos családmodellt, joga van
azt vallani, hogy minden gyermeknek joga van egy anyához és egy
apához. A harmadik közép-európai
tézis, az úgy hangzik, hogy minden
közép-európai országnak joga van
megvédeni a nemzetstratégiai szempontból kulcsfontosságú gazdasági
ágazatait és piacait is. A negyedik
tézis úgy hangzik, hogy minden
országnak joga van megvédeni a
határait, és joga van elutasítani a
bevándorlást. És az ötödik tézis
pedig úgy hangzik, hogy minden
európai országnak joga van a legfontosabb kérdésekben ragaszkodni
az egy nemzet egy szavazat elvéhez,
és ezt a jogot az Európai Unióban
sem lehet megkerülni. Vagyis azt
állítjuk mi, közép-európaiak, hogy
van élet a globalizmuson túl. Nem
az az egyetlen járható út. Közép-Európa útja pedig a szabad nemzetek
szövetségének útja. Ez a Kárpát-medencén túli feladat, küldetés, amely
ránk vár.”
Orbán Viktor a jövő legfontosabb megoldandó külpolitikai
kérdéseihez sorolta a bevándorlás ügyét, amely kulcsfontosságú
lehet a 2019-es európai parlamenti választásokon.

A résztvevők bíznak a magyar kormány nemzetegyesítő szándékában
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“Ha másokat szolgálsz, a te szíved is meggyógyul”

A HETILAP

(Nicholas James Vujicic)

Egy nap a sörédi táborban
Nos, úgy adódott az előzetes
egyeztetéseket követően, hogy
ezen a júliusi napon egy délutáni
közös programjukon részt vehettem én is. Megmondom őszintén, hogy sosem jártam még
hasonló intézményben sem.
Félve, vagy inkább bizonytalankodva léptem be ebbe a kis
közösségbe, ahol mindenki kedvesen, nyitott szívvel fogadott.
Ezt az ember nem a külsőségek
alapján szűri le magában, hanem
valami megérinti, megsimogatja
belül, nagyon belül. Ha ez az
érzés megvan, akkor már nem
lehet semmi gond. Egyik nyaraló,
János rögtön a nyomomba szegődött. Leültünk a kerti pavilon
sarkába, kicsit távolabb a többiektől. Nem elvonultunk, hanem
inkább csak félrehúzódtunk,
hogy ne zavarjuk a foglalkozást.
János az egyik legkommunikatívabb személyiség a táborozók
között. A mondanivalójára azért
oda kell figyelni, mert nem mindig összefüggőek a gondolatai.
Szeretetre, foglalkozásra vágyó.
Mesélt az életéről, a szüleiről,
az érzéseiről, a korán elveszített
bátyjáról.

Kozma Edina, Budapesten élő és dolgozó
óvónő. 26 éves. A Madách Imre Gimnázium egykori tanulója. Az Apor Vilmos
Katolikus Főiskolán végzett.

Már hat éve járok ide Sörédre.
A főiskola után kerestem olyan
lehetőséget, hogy gyermektáborokba eljuthassak segítőnek. De
bármelyik nagynevű, felkapott
táborba jelentkeztem, mindig
az volt a válasz, hogy pályázzak
a segítői helyre. Pályáztam, de
a következő válasz meg az volt,
hogy már betöltötték a szükséges létszámot, és nem kell
további segítő. Egyszer csak a
barátnőm megkeresett, hogy mit
szólnék ehhez a táborhoz? Ő
már évek óta jár ide és ez nekem
biztosan tetszene. Minden
évben van farsangi mulatság,

Fotók: Nehrer György

Bakonyi István barátomtól hallottam erről
a táborról, a múlt év decemberében, amikor
egy közös munkán dolgoztunk. Akkor került
szóba közöttünk a Teljes Élet Szociális
Alapítvány. Még a télen elhatároztam, hogy
mindenképpen meglátogatom a sörédi
tábort és annak lakóit, valamint a velük
foglalkozó önkénteseket.

A sörédi tábor az elfogadásról szól

elvisz engem oda és bemutat a
közösségnek. Ha ez tetszik nekem, akkor nyáron már jöhetek
is önkéntesnek. Már a farsangi
mulatságra úgy mentem el, hogy
bármi is lesz, én nyáron jövök
ide. Számomra akkor még nem
derült ki, hogy ez nem gyermektábor, hanem, hogy itt zömében
felnőtt korú táborozók vannak.
Ez nem zavart sem akkor, sem
most. Akinek a segítője vagyok,
őt is ezen a hat évvel ezelőtti
farsangi bálon ismertem meg.
Akkor ő pont egyedül volt. Bemutattak bennünket egymásnak
és azóta én vagyok a táborozós
partnere. Itt minden táborlakóra
jut egy segítő, van, akire kettő
is, az állapotától függően. Sokan
panaszkodunk egy kis fejfájás
miatt. Itt pedig a táborlakók jó
része, szinte az egész életét testi
fájdalmakban éli le. Nagyon
erősek, tisztelni valóan erősek.
Lehet tőlük tanulni kitartást és
akaratot a mindennapokhoz.
Pátser András csoportjába
szoktam jönni mindig. András ír
egy e-mailt, hogy mikor van az ő
turnusa és én arra az időpontra
ütemezem a szabadságomat. Barátaim néha megkérdezik, hogy
mennyire fárasztó feladat ez az
egy hét. Fizikailag fárasztó, de
sokkal többet ad a lelki feltöltődés, ami szinte mindent feledtet.

—Anyu meg apu bejött hozzám
a szobába és ők mondták…Figyelj csak kisfiam az Ati meghalt
szívelégtelenségben. De nem
Atinak hívták, hanem Károlynak. Csak otthon hívtuk Atinak.
Negyven éves volt. Nagy melegben temették az Atit a Béla úton.

Patik Boglárka, jelenleg Budapesten él.
26 éves Az ELTE Bölcsészettudományi
Kar végzős hallgatója, magyartanárnak
készül. Most éppen munkahelyet keres,
középiskolában vagy általános iskolában.
A Ciszterci Szent István Gimnázium egykori
tanulója

Én az Eszterhez képest újnak
számítok. Hat évvel ezelőtt voltam itt először, aztán sokáig nem

Sokan voltunk. Ott volt az egész
rokonság és mindenki sírt, de
én nem tudtam sírni, pedig jó
testvér volt az Ati.
— János, beszéljünk valami vidámabb dologról.
— Jó! Én szeretek bulizni, meg
szeretem a rock zenét is. Kedjöttem teljes turnusra, csak látogatóba. Tavaly hosszú idő után,
ismét eljöttem ide segítőnek. Tehát most vagyok itt harmadszor.
Nekem szerencsém van, hogy
nem kell szabadságot kivennem,
mert még munkahelyem sincs.
Remélem, hogy hamarosan lesz.
Ezt az egy hetet erre a karitatív munkára szántam. Minden
évben nagyjából ugyanazokkal
a táborozókkal találkozhatunk
itt. Úgy tudom, hogy vannak
rendszeres családlátogatások,
ahol a táborozók egészségügyi állapotát figyelembe véve kerülnek
kiválasztásra, hogy kiket tudnak
ide fogadni. Nagy empátiával
kell a fogyatékkal élő emberekhez szólni és megtalálni velük a
közös hangot. Ők sok szeretetre
vágynak, de még több szeretetet
tudnak adni. Vannak itt sokan,
akik egész évben erre az egy
hétre készülnek. A cél az, hogy
ők itt jól érezzék magukat ebben
az egy hétben.
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vencem az Edda Művek, meg a
Pataki Attila. A Videoton FC-nek
drukkolok! Látod? — van sapkám
is. Szeretek énekelni, táncolni,
rádiót hallgatni. Minden pénteken este hattól hallgatom a
Vörösmarty Rádióban a Bakonyi Pista bácsit meg a Bokányi
Zsoltot. Mondjad meg a Pista
bácsinak, ha találkozol vele,
hogy üdvözlöm.
— Át fogom adni neki. Menjünk
be János, mert feltámadt a szél.
— Jó, de mondhatok neked két
verset?
— Mondhatsz.
— Felveszed videóra?
— Felveszem.
— Benne leszek a tévében?
— Nem hiszem, de az én oldalamon, meg a Youtube-on biztos,
hogy fenn leszel. Azt is sokan
látják ám.
— Jó, menjünk ki az udvarra a
szobám elé és az ablaknál elmondom neked a verseket.
Kimentünk és János elmondta a
verseit, amit nehéz volt érzelmek
nélkül végighallgatni.
Minden segítővel nem volt módom beszélgetni, viszont láttam,
hogyan végzik a munkájukat.
Nagy tisztelettel megemelem
a kalapom előttük. Majdnem
két generáció a közöttünk lévő
életkorbeli különbség. Azt látom,
hogy ők már valami egészen mást
építenek és képviselnek. Valami
mást, ami tiszteletreméltó és
követendő. Figyelve a táborozókat azon gondolkodtam, hogy
számunkra, egészséges emberek
számára egyértelmű jelentése
van annak a szónak, hogy boldogság. Jó, mindenkinek mást
és mást jelent, de mi tudjuk ezt
értelmezni. Hozzájuk a bol-

Bors Eszter, jelenleg Budapesten él. 26
éves. Egy gyógyszertárban dolgozik
asszisztensként. A Semmelweis Egyetem
Testnevelési és Sporttudományi Karán
végzett. A Ciszterci Szent István Gimnázium egykori tanulója. A csoport rangidős
segítője. Kilenc éve kezdte ezt a munkát,
még a gimnáziumi évek alatt.

Családja, ismerősei és a baráti
kör közreműködésével került
kapcsolatba ezzel a karitatív
tevékenységgel. Eszter azt
mondja kétféle ember van.
Van, aki idejön és kipróbálja,
aztán soha többé nem látják itt. A másik, aki idejön,
kipróbálja és itt ragad, mint
ahogy ő is. Aztán úgy adódott,

Pátser András turnusvezető. 27 éves.
Gyógypedagógus végzettségű. Jelenleg
fuvarozási területen dolgozik. A Ciszterci
Szent István Gimnázium egykori tanulója.

A mi turnusunk annyiban más egy hagyományos
gyermektáboroztatáshoz
képest, hogy az ittlévők már
nem gyerekek és ráadásul
sokuk hátrányos helyzetű,
kerekesszékes, autista, vagy
egyéb más fogyatékkal élő.
Azok a fiatalok, akik idejönnek segítőnek, azokban van
valami kíváncsiság, valami
plusz szeretet és odaadás
a másik ember iránt, ami
valahol mélyen, de mindenkiben ott van. A gyengék
és elesettek felé szerintem
mindenki nyitott, csak
dogság sokkal kacskaringósabb
utakon jut el és sokkal nehezebben tudatosul bennük. Amikor
viszont megérkezik hozzájuk, azt
hogy a középiskolai osztálytársak közül is csatlakoztak
hozzá. Hárman is. Itt van egy
kemény mag, akikhez mindig
csatlakoznak újak, akik közül
aztán nem mindenki tér vissza
a következő évben. Fiatalok
lévén sokszor a szabadság is
gond, mert nekünk a munkahelyen a korunknál fogva nem
sok szabadság jár. A segítők
a saját szabadságuk terhére
veszik ki ezt az egy hetet. Az
szerencsés dolog, ha a munkahely megérti és elengedi
az embert egy ilyen önkéntes
munkára. Ahogy Edina is
mondta, valóban fáradtan megyünk innen haza, de vannak
még tervek a nyárra. Szeretnék a Balatonon is eltölteni
néhány napot pihenéssel.
Remélem, összejön, mert itt
elég mozgalmasak néha az
éjszakák is. Van éjszakai ügyeletünk. Minden éjjel egy fiú és
egy lány. Ha probléma adódik,
akkor tudjunk segíteni a
lány vagy fiú táborozóknak
egyaránt. Tegnap éppen én
voltam ügyeletben és beszélgettünk reggel, hogy az éjszaka szinte minden volt, amire
csak számítani lehetett. Aztán
az ügyelet után is helyt kell
állni, mert most elég kevesen
vagyunk. Éppen csak megvan
a segítői létszám.

legfeljebb nem tudja kifejezni
az érzéseit. A hagyományos
táboroztatással szemben itt le
kell küzdeni több belső korlátot is. Sok esetben nem csak
járni nem tudnak a táborozók,
hanem vannak egyéb gondok
is. Felfekvéses, izomgörcsös
problémákkal is jönnek ide
nyaralók a táborba. Sokszor ez
a tény önmagában is, fizikailag nehézzé teszi a napokat.
Ezek mellett nagyon sok olyan
dolog is van, ami egy kívülálló
számára ijesztő tud lenni. Az,
hogy ennek ellenére vannak
itt életvidám fiatalok, akik
vállalják ezt a karitatív munkát, az nagyon nagy ajándék.
Az Eszteren keresztül kerültem
kapcsolatba az alapítvánnyal én
is. Egy évet dolgoztam gyógypedagógusként, aztán egy
teljes váltás jött az életembe.
Mert ez a munka úgy tud csak
működni, ha a szabadságával
az ember maga rendelkezik,
vagy olyan a munkahelye, ahol
ezt tolerálják és elengedik. Sokan jönnének szívesen segítőnek, de sajnos a szabadságok
miatt nem tudják vállalni ezt a
munkát. Azt látni kell, hogy
itt mind fizikailag, mint pedig
szellemileg elfárad az ember.
Itt nem a mi pihenésünkről,
a saját szükségleteinkről van
szó, hanem arról, hogy a táborozók, akik ide jönnek, ők
jól érezzék magukat. Az azért
nyújt valamifajta könnyebb-

séget, hogy a táborozók már
évek óta ismeri egymást.
Megvan a kölcsönös bizalom.
Aztán mindig van néhány új
segítő és néhány új táborozó
is. Nagy könnyebbség, hogy
az ebédet Csákberényből
hozzák a konyháról, így
nekünk nem kell főzni. A
reggelihez és a vacsorához
elegendő a saját konyhánk,
ahol szintén önkéntesek dolgoznak, de nekik nincsenek
táborozós feladataik. Viszont
nagyjából harminc emberre
kell tálalni, majd mosogatni
és rendben tartani egész héten a munkahelyüket. Táborozóink közül sokan várják
ezt az egy hetet, amikor ide
jöhetnek. Nekik ez egy egész
évre szóló élmény és nekünk
is az, amikor látja az ember,
amint egy-egy foglalkozás
alkalmával, hogyan dolgozzák fel és hogyan raktározzák el a boldog pillanatokat.
Hogyan építik be magukba
és majd hogyan viszik haza.
Sokszor csak hetek múlva
jönnek elő belőlük a pozitív
impulzusok, amiket itt a
táborban szereztek. Egyszerű
kis színdarabokat és táncokat tanulnak itt a táborozók
és persze van sok egyéb közös program és játék is. Nem
kötelező foglalkozások ezek,
viszont jó látni, hogy szinte
alig akar ezekből kimaradni
valaki.

rendkívül intenzíven élik meg.
Nagyon más az ő világuk. Megtalálni a lelkükhöz vezető utat,
nem túl bonyolult dolog. Csak

ki kell tárnod a szívedet, és közel
kell engedned magadhoz őket,
akkor mindent megértesz.
Nehrer György

Berdó Gábor turnusvezető. 26 éves.
A Kodolányi János Főiskolán szerzett
diplomát szociális munkás szakon. A
Tóparti Rehabilitációs Központ vezetője.
A Ciszterci Szent István Gimnázium
egykori tanulója.

a családsegítőben is. Az első
táborozómat sosem fogom elfelejteni. A Csabi Dunaújvárosban lakott az idős szüleivel. Én
tizenkilenc voltam a Csabi meg
negyvenegy, hasonló testalkatú
mint én. Járóképtelen és kicsit
szellemileg fogyatékos volt.
Küzdöttem vele egész héten, de
aztán rendben végigcsináltunk
mindent. A Csabival ezután
még három turnust végigdolgoztam. Az utolsó az nem volt
túl jó emlék, mert valamilyen
rohamot kapott, és nem ismert
meg senkit, illetve mindenkit
másnak gondolt, mint aki valójában volt. Szóval a pakliban
ilyesmi is benne van annak, aki
ide segítőnek jelentkezik. Nem
akarok senkit elriasztani, sőt
az ittlévő táborozóktól rendkívül sok szeretetet kapunk. Ez a
hetedik turnusom, amit együtt
viszünk az Andrissal. A táborozók között vannak olyanok,
akik a következő ötvenegy
héten ezt az egy hetet várják.
Memorizálják a neveket, az
eseményeket, és szinte minden
tevékenységük a következő
nyárig erről a hétről szól. Ha
az ember elfárad, akkor elég
arra gondolni, hogy másnak
ez az egy hét jelent mindent
az életében. Innentől kezdve
nem kérdés, hogy ezt miért is
csináljuk.

A főiskola első éve után a
nyári szünetben dolgoztam a
Székesfehérvári Családsegítő
Központban önkéntesként,
aztán egy hétre lejöttem ide
a táborba. Nekem ez kicsit
tesztjellegű volt, mert nem
tudtam, hogy mennyire fogom ezt bírni. Ugyanis az elméleti ismeretek nem adnak
elköteleződést, az a gyakorlatban válik el, hogy valaki
képes-e erre a munkára,
vagy nem. Én azon a nyáron
rengeteget tanultam itt és

Kultúra

Hivatalosan is megalakult a balett színház
Augusztus elsején hivatalosan is megkezdte
működését a város új kulturális intézménye, a
Székesfehérvári Balett Színház, mely egy korábban nem létező, új és egyben markáns színt fest
fel a királyi város sokszínűen gazdag kulturális
palettájára.

Magyarországon negyven év után először alapított egy város intézményes keretek között működő balett-társulatot.
Az új intézmény huszonegy közalkalmazottal kezdi meg működését, ezen
belül a művészeti állomány tizenhárom táncművészt jelent. A hét női és
hat férfi táncművészhez kilenc fiatal
táncos is csatlakozik, akik gyakornokokként dolgoznak együtt a társulattal, amely – más balett-társulatokhoz,
vagy a városban működő sportegyesületekhez hasonlóan – nemzetközi
összetételű.
A táncszínház repertoárja cselekményes nagy balettekből és egyfelvonásos
balettestekből áll, ezeket Fehérváron a
Vörösmarty Színházban és a Művészetek Házában láthatja a közönség, de
terveznek belföldi tájelőadásokat és
külföldön is játszanak majd. Az évadot
októberben a Művészetek Házában a
Circus Maximus című produkcióval, a
Vörösmarty Színházban pedig a Bolero című esttel indítják, és decembertől
itt láthatja majd a közönség a Diótörő
című családi balettet is.
„Ritkán van olyan egy város életében,
hogy kulturális intézmény alapításáról
lehet beszámolni, ami a város kulturális
életét tovább fogja gazdagítani” – mondta
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Cser-Palkovics András. A táncosok
hónapokon keresztül bíztak Fehérvárban, mielőtt hivatalosan megalakult
volna az intézmény. Az elmúlt hónapokban pedig már számos alkalommal
megjelentek a nyilvánosság előtt. „A
Művészetek Háza lesz a balettszínház
székhelye és remélhetőleg a jövőben fejlesztésekkel igazi otthonává tudjuk tenni
az épületet a társulatnak” – mondta a
polgármester.
„Sokat jelent, hogy intézményes keretek
között működhetünk, hiszen valódi érték
felmutatásához idő kell. Években mérik
egy társulat megérését, aminek biztos
alapot jelent egy intézmény. Almafát ültettünk Fehérváron, ami sok nemzedéknek
árnyat ad majd és ha jól ápolják, sokáig ad
finom gyümölcsöt” – fogalmazott Egerházi Attila, a társulat igazgatója.
A Székesfehérvári Balett Színház tagjai Spanyolországból, Olaszországból,
Szlovákiából, és Franciaországból érkeztek, de vannak köztük magyar táncosok is. Egerházi Attila hangsúlyozta,
hogy a táncművészek valamennyien
Fehérváron fognak élni.
A társulat művészeit az évad során
közelebbről is megismerheti majd a
közönség: folytatják az idei Kortárs
Művészeti Fesztiválon nagy sikert
aratott „Test-közelből” című beavatószínházi programot, „Tánc-zsúr
a Táncházban” címmel ifjúsági és
gyermekprogramot indítanak, előadások előtt pedig „Elő-játék” címmel
közönségtalálkozót tartanak.
Forrás: OKK

László-Takács Krisztina
Új műsorral bővül a Vörösmarty Rádió kínálata.
Ezentúl szerdán délutánonként abban segít a hallgatóknak Bokányi Zsolt műsorvezető és Vilcsek Róbert
értékesítő, hogy mire érdemes odafigyelni, ha autót
szeretnénk vásárolni.

Legyen az nullkilométeres vagy többéves használt jármű, mindig érdemes
különböző szempontokat figyelembe
venni, hiszen többszázezer vagy akár
többmilliós kiadásról beszélünk.
„Mit kell nézni az autókereskedőben, az
autókereskedésben és az autóban – ezt
járjuk körül minden héten. Szakértőnk,
Vilcsek Róbert az év értékesítője volt az
egyik ismert autómárka kereskedésben. Azt
gondolom, hogy ezzel a szakmai háttérrel
lesz igazán hiteles az új műsor” – mondta
Bokányi Zsolt. A Vörösmarty Rádió
műsorvezetője szerint rengeteg olyan
probléma, kérdés adódik egy-egy au-

tóvásárlás kapcsán, amelyről érdemes,
sőt kell is beszélni. „Kezdve onnan,
hogy mit kell megnézni, ha felnyitjuk a
motorháztetőt, egészen odáig, hogy milyen
jogi eszközök állnak rendelkezésünkre a
vásárlással kapcsolatos vitás kérdések
rendezésére.” De szó lesz például a
magyar és a külföldi autóvásárlási szokásokról, vagy arról, hogy egy többéves
használtautó esetében milyen reális
elvárásokkal érdemes kiválasztani a
legmegfelelőbbet. „Szerdánként régóta fut
már a Motorsport című műsorunk, most ez
kiegészül az új műsorral, így gyakorlatilag
délután kettőtől négyig a járműveké lesz a
főszerep a rádióban” – árulta el Bokányi
Zsolt. Annak is érdemes hallgatni a
Vörösmarty Rádiót, akit az élet egyéb
területei érdekelnek, hiszen minden
nap más tematikus műsorral jelentkezik a rádió, így például egyebek mellett
van irodalmi, gasztronómiai, vadászati
vagy vallási témájú műsor is.

Fotó: Dolovai Gábor
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A Vörösmarty Rádió tematikus műsorainak házigazdája, Bokányi Zsolt számít a hallgatók figyelmére

Új szemüvegéhez a lencsét most
ingyen kapja!
jelentkezzen ingyenes látásvizsgálatunkra.
élvezze a kedvezményeket!

optimarkt.hu/latasvizsgalat
Várjuk a székesfehérvári tescoban

nagy Nyári szemüvegvásár

15-60%
kedVezmény

optikai lencsékre|szemüvegekre
napszemüvegkre
Az akció 2018.08.01-től visszavonásig érvényes. Csak a nálunk készült komplett szemüvegekre érvényes.
Az "ingyen lencse" normál egyfókuszú. A részletekről és a dioptria tartományokról
érdeklődjön az üzletben. A kedvezmények termékenként változnak, nem összevonhatóak!

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

rejtvény

11

A HETILAP

A legutóbbi rejtvényünk a június 23-ról 24-re virradó éjszakához, közismertebb nevén
Szent Iván éjjeléhez kapcsolódik. A magyarok ezen az ünnepen már Szent István
idejében is tüzeket gyújtottak. Az első megfejtésből kiderült, hogy a lángok milyen
szimbolikus jelentéssel bírtak. Az újjászületést jelképezte.
A lányok hagyományosan átugrottak a tűz fölött, melynek magasságából, irányából
sokféle jövendölést olvastak ki. A második megoldás egy különleges szokást rejtett:
mit csináltak az asszonyok a máglya körül? Füveket, virágokat füstöltek.
Miután elaludt a tűz, az emberek a hamut a földeken szétszórták. A félig elégett gal�lyakat felakasztották az eresz alá. A harmadik rejtvényből kiderült, milyen jelentőséget

tulajdonítottak ennek. Megóv a villámtól és a tűzvésztől.
E heti lapszámunk egyik riportjában egy ismert család generációinak különleges
kapcsolódásáról olvashatnak. A kapocs nem más, mint egy nevezetes fehérvári épület.
Miről szól az említett riport?
Második feladványunk megfejtése egy olyan tábor, amelyet minden évben Csíkcsomortánban rendeznek meg, és ahová fehérvári fiatalokat hívnak, hogy egy hetet eltöltsenek a versek bűvöletében. Melyik ez a tábor?
Ezen a héten lakberendezéssel is foglalkozunk. Harmadik feladványunkban arra keressük a választ, hogy ebben a témában ezúttal mihez kapnak tanácsokat olvasóink.

FEHÉRVÁR
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programajánló

2018.08.02.

Királyi Napok és Barokk mennyország
A HETILAP

Programok augusztus 3-tól 12-ig

Szabó Petra

Augusztus 3.
Megemlékezés a veterán ejtőernyősök tiszteletére
10 óra, Vásárhelyi úti Repülős és
Ejtőernyős emlékmű
A 62. Önálló Ejtőernyős zászlóalj
XXVI. megemlékező ünnepsége a Veterán Repülők és Ejtőernyősök Fejér
Megyei Egyesületének szervezésében.
Barokk mennyország. Kincsek, rejtélyek a Szent István-székesegyházból
16 óra, Csók István Képtár
A kiállítás nagyszámú eredeti műtárgyon keresztül, értő magyarázatokkal
vezet be a bazilika barokk kori történetébe: a templomért szenvedélyesen
prédikáló jezsuitáktól és a szegény
özvegyasszony építkezésre felajánlott
utolsó fillérétől kezdve a királynő
által adományozott, pazarlóan ékes
főoltárig, a plébániatemplom felépülésétől a püspökség megalapításáig.
A száznál több barokk festményt,
szobrot, ötvöstárgyat és egyéb műtárgyat felvonultató kiállítás egyúttal
izgalmas fejtörőkkel, történeti-művészeti titkokkal várja a látogatókat.
Megtekinthető október 23-ig.
Agárdi Borpart
16 óra, Agárd, Üdülők útja (parkoló)
Bemutatkoznak a tó körül működő
borászatok, de a szervezők zenével is
készülnek két napon keresztül.
Popstrand
17 óra, Agárd, Popstrand
Fellép az Irigy Hónaljmirigy és Keresztes Ildikó.
Emlékparki nyár
18 óra, Pákozd, KEMPP
Megnyitják Kiséri- Nagy Ferenc
fotóriporter „50 év - 50 fotó” című
kiállítását, majd 19 órától a Székesfehérvári Helyőrségi Zenekar ad
koncertet.
Cimbaliband és Danics Dóra
19:30, Gárdony, TóParty Strand és
Kemping
Dionüszeia Nemzetközi Ifjúsági Fesztivál. Házigazda: Éger L. László.
Titkos Túra - Fáklyás Esti Városnézés
21 óra, Tourinform Iroda
Felfedező séta a Belvárosban. A
csoport minden tagja kap egy fáklyát
a sétához. Előzetes regisztráció ajánlott! Tourinform Iroda: Székesfehérvár, Oskola u. 2-4. Tel.: 06 22 537-261,
e-mail: idegenvezetes@szekesfehervar.hu.

Augusztus 4.
Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
10 óra, Találkozó: Tourinform iroda
előtt
Az érdeklődők felfedezhetik Székesfehérvár legkülönösebb építményét,
mely a hitvesi szeretet örök példája
és a szerelmespárok kedvelt helye.
A programon való részvétel előzetes
regisztrációt igényel: Tourinform
Székesfehérvár (22 537 261, idegenvezetes@szekesfehervar.hu, www.turizmus.
szekesfehervar.hu)
Hadak, vizek, várak útja - Kirándulás
cabrio busszal
14 óra, Találkozó: Skála mögötti parkoló
Az érdeklődők a 4 órás program
keretében szelfizhetnek a híres Miska
huszárnál, bepillanthatnak a pákozdi
Katonai Emlékpark interaktív kiállításaiba, majd a Velencei-tavon áthajózva
a dinnyési Várparkba érkeznek, ahol
egy Guinness rekordot láthatnak: a
legnagyobb, 35 vármakettet bemutató
kiállításon sétálhatnak a történelmi Magyarország eredeti tájolással
elrendezett várai között. Regisztráció
és információ: Tourinform Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Oskola u.
2-4., tel.: 0622/537-261, idegenvezetes@
szekesfehervar.hu, www.turizmus.
szekesfehervar.hu.
Kiállítás megnyitó
16 óra, Iszkaszentgyörgy, Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély
Peter Gaber (Szlovénia) alkotásaiból
nyílik kiállítás az Ari Kupsus Galéria
szervezésében.
Popstrand
17 óra, Agárd, Popstrand
Fellép az R-Go és Kasza Tibi.
Királyok a belvárosban
18 óra, Fő utca
Utolsó óriásbáb felvonulás a Székesfehérvári Királyi Napok előtt. Az
óriásbábok közül II. (Vak) Béla, III. Béla
és Antiochiai Anna látható majd. A
felvonuláson zenél a Sub Rosa régi zene
együttes, a korabeli vitézek életét a
Székesfehérvári Fejér Baranta Hagyományőrző Sportegyesület és a Bandiera
zászlóforgató csoport idézi meg. A narrátor ezúttal Szabó Miklós Bence lesz.
Sárik Péter trió x Beethoven koncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász- kastély
A Sárik Péter Trió a saját szerzeményei
mellett hosszú évek óta játszik műfajtól
független jazz átiratokat. A koncerten
Beethoven szimfóniáinak és zongoraszonátáinak részleteit hallhatja a
közönség.

Augusztus 5.
Panorámabuszos kabriózás Székesfehérváron
11 óra, Székesfehérvári buszpályaudvar,
helyi járatos megállóhelye
Az 1 órás programon a Piac tértől a
Bory-várig kabriózunk és vissza, miközben idegenvezető mesél a városról.
Nem megfelelő időjárási körülmények
esetén (esős-szeles időben) a busz nem
indul. Telefonszám: 0622/537-261.
Email: idegenvezetes@szekesfehervar.hu.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon
Az érdeklődők megismerkedhetnek a
menhelyen élő kutyusokkal és sétálhatnak velük egy nagyot.
Ünnepi szentmise
18 óra, Szent Donát kápolna
Az öreghegyi kápolna előtti téren Spányi Antal megyéspüspök koncelebrált
szentmisét mutat be a jelenlévő papsággal, megemlékezve Donát püspök-vértanúról, a szőlőhegyek vihar, villámcsapás és jégeső elleni védelmezőjéről.
Augusztus 6.
Rajztábor
08 óra, VOKE- Vörösmarty Művelődési
Háza
Rajztábor a Művészrajz-jobb agyféltekés rajzoktatás szervezésében. A tábor
alatt a gyerekeknek lehetőségük lesz
gyakorolni, mozogni, kikapcsolódni is.
A tábor péntekig tart.
Kiállítás megnyitó
17 óra, Bányató Vendéglő
Gelléri Erzsébet és dr. Surányi Rozália
festőművészek alkotásaiból nyílik
tárlat. A kiállítást Simon M. Veronika
festőművész és Hoffmann Katalin író,
költő és művészeti referens nyitja meg.
A tárlat megnyitóján közreműködik
Enyedi Béla, Stáncsics Erzsébet, Drotleff Zoltán és Lencsés Júlianna.
Augusztus 7.
Utcatánc a belvárosban
19 óra, Sörcasino Pub & Bar előtti tér
A zenei stílus salsa, bachata, kizomba
és más kedvelt latin zenék. Ruedák,
páros táncok és animációk is várnak az
érdeklődőkre. Dresscode: kék farmer,
fehér felső (ez nem kötelező).
Augusztus 8.
Nyáresti Orfeum
20 óra, Feketehegy-Szárazréti Közösségi
Központ
Fellép Horváth Elemér, Buch Tibor és
Horváth Péter, közreműködnek a Step
and Style Studio táncosai valamint
az Arconic-Köfém Nyugdíjas Klub

Férfikórusa. A műsorvezető Németh
Gábor lesz.
Augusztus 9.
Mazsola és Tádé
18 óra, Nemzedékek Háza
Zenés bábjáték az Ametist Bábszínház
előadásában.
Augusztus 10.
Titkos Túra - Fáklyás Esti Városnézés
21 óra, Tourinform Iroda
Felfedező séta a Belvárosban. A csoport
minden tagja kap egy fáklyát a sétához.
Előzetes regisztráció ajánlott! Tourinform Iroda: Székesfehérvár, Oskola u.
2-4. Tel.: 0622/537-261, e-mail:
idegenvezetes@szekesfehervar.hu.
Augusztus 11.
Kisvonatos kirándulás a Bory-várba
10 óra, Találkozó: Tourinform iroda
előtt
Az érdeklődők felfedezhetik Székesfehérvár legkülönösebb építményét,
mely a hitvesi szeretet örök példája
és a szerelmespárok kedvelt helye.
A programon való részvétel előzetes
regisztrációt igényel: Tourinform
Székesfehérvár (22 537 261, idegenvezetes@szekesfehervar.hu, www.turizmus.
szekesfehervar.hu)
Frissítő kultúra
14 óra, Találkozó: Skála mögötti parkoló
Kirándulás cabrio busszal Székesfehérvár körül. Útvonal: Székesfehérvár
– Velence – Kápolnásnyék – Velence
– Székesfehérvár. A programokon való
részvétel előzetes regisztrációt igényel:
Tourinform Székesfehérvár (0622/537261, idegenvezetes@szekesfehervar.hu,
www.turizmus.szekesfehervar.hu.)
Augusztus 12.
Ovi és Suli kezdő BABARUHABÖRZE
és Bolhapiac
8 óra, Videoton Étterem
Minden, ami iskolakezdésre kell,
olcsóbban beszerezhető a börzén, de
kismamáknak is hatalmas választék
újszülött holmikból, baba kellékekből, sőt felnőtt ruhák, kiegészítők is
lesznek.
HEROSZ vasárnapi kutyaséta
12.30, Fehérvári Állatotthon
Az érdeklődők megismerkedhetnek a
menhelyen élő kutyusokkal és sétálhatnak velük egy nagyot.
Zenélő Kultúr Udvar
14.30, Oskola utca 10.
A zenés, verses rendezvényhez festőművészek és fotósok is kapcsolódnak.

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

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 4-től 10-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2018. 8. 4. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Janos Acs
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Milus Mariann
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Török Máté
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Sudár Annamária
15:15 Turisztikai magazin – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Harmonia Albensis 2018 – A
barokk nyomában – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fülöp Zoltán
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Üzleti negyed
19:50 Harmonia Albensis 2018 –
Koronázási mise _ ismétlés
20:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2018. 8. 5. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fülöp Zoltán
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Janos Acs
11:40 Turisztikai magazin
– ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ráckevei Anna
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
(Magazinműsor)
Válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Milus Mariann
15:15 Irány a világűr! - tisztelgés
Magyari Béla emléke előtt
15:30 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
16:20 Napi színes
16:30 A Tánc Világnapja 2018
18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Lőrincz
Beáta és Varga Zoltán
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 In Memoriam Vargas
– Kubik Anna és a
Misztrál közös estje
21:20 VII. Profi Kempo Gála,
Velence – ismétlés
22:20 A hét hírei – ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2018. 8. 6. Hétfő

2018. 8. 7. Kedd

2018. 8. 8. SZerdA

2018. 8. 9. CSüTörTöK

2018. 8. 10. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

00:00 Képes hírek – benne

minden egész órakor

minden egész órakor

minden egész órakor

minden egész órakor

minden egész órakor

A hét híreiismétlése

a Híradó ismétlése

a Híradó ismétlése

a Híradó ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés

07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés

08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A

07:40 Képes hírek – benne
a Híradó ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés

10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés

11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek

10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10

archívumából

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések

A Fehérvár Televízió

11:40

Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne

– ismétlés

minden egész órakor a

Műsorvezető: Vakler

Híradó 1-kor ismétlése

Lajos. Vendégek: Lőrincz
Beáta és Varga Zoltán

16:10 Art Café Fehérvár – a hétfői
közvetítés ismétlése

16:40 Üzleti negyed

17:00 Együtt magazin – ismétlés

17:10

17:30 Esti mérleg – ismétlés

Köztér – ismétlés

18:00 Hírek

18:00 Hírek

18:05 Art Café Fehérvár – élő

18:05 Art Café Fehérvár – élő

közvetítés a belvárosból
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne:
Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 VI. Nemzetközi

közvetítés a belvárosból
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 VII. Nemzetközi

Néptáncfesztivál

Néptáncfesztivál

záró gálája 2001

záró gálája 2002

22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:10 Képes hírek

22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:10 Képes hírek

07:00 Híradó és Esti mérleg

– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor

minden egész órakor

hét hírei ismétlése
11:00 Üzleti negyed

07:00 Híradó és Esti mérleg

– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne

– ismétlés
10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10

A Fehérvár Televízió
archívumából

a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10
11:40

minden egész órakor a

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Art Café Fehérvár – élő
közvetítés a belvárosból
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 VIII. Nemzetközi
Néptáncfesztivál
összefoglaló 2003
22:15 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

– ismétlés
10:40 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:10

A Fehérvár Televízió
archívumából

11:40

Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor

13:15

13:15

16:10 Art Café Fehérvár – a keddi
17:00 Paletta magazin – ismétlés

Képes hírek – benne egész

a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg

13:00 Híradó 1-kor

Híradó 1-kor ismétlése
közvetítés ismétlése

minden egész órakor

órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne

A Fehérvár Televízió
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne

minden egész órakor

a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg

a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg

16:10

Képes hírek – benne

Képes hírek – benne

minden egész órakor a

minden egész órakor a

Híradó 1-kor ismétlése

Híradó 1-kor ismétlése

Art Café Fehérvár – a szerdai 17:00 Bajnokok városa
magazin - ismétlés
közvetítés ismétlése

17:00 Honvéd7 – ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés

18:00 Hírek

18:00 Hírek
18:05 Art Café Fehérvár – a hétfői
közvetítés ismétlése
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 X. Nemzetközi
Néptáncfesztivál
záró gálája 2005
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:10 Képes hírek

18:05 Art Café Fehérvár – a keddi
közvetítés ismétlése
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Köztér, Turisztikai
magazin és Hírek
20:30 Székesfehérvári Királyi
Napok ünnepélyes
megnyitója – élő közvetítés
21:00 Koronázási Szertartásjáték
2017: III. Béla – Az
aranykor trónusán
22:15 Híradó és Köztér – ismétlés
23:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 10. 20:30 Székesfehérvári Királyi Napok ünnepélyes megnyitója – élő közvetítés

FEHÉRVÁR

fókuszban

Közéleti hetilap

15

Királyi Napok – a kultúrák találkozása
A HETILAP

Kurucz Tünde

azt csinálom, amit szeretek, és azokkal,
akik közel állnak hozzám.”
Lívia szerint a különböző kultúrák remekül megférnek egymás
mellett. Mindenki kíváncsi a másik
szokásaira, hagyományaira és
gasztronómiájára.
„Nagyon izgalmas, amikor az együttesek a mi konyhánkban főznek. A
speciális fűszereiket, alapanyagaikat
általában hozzák magukkal, de a többi
hozzávalót helyben szerzik be. Közben
körbekínálják a saját nemzeti italaikat.”

A Táncház már most a feje tetejére állt:
folyamatos a sürgés-forgás, a telefonálás, a
pakolászás. A szervező Alba Regia Táncegyesület tagjai és az önkéntesek lelkesen készülnek
a XXIII. Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztiválra, amit idén augusztus 11. és 15. között
tartanak.

Majoros Andor az idei évben úgy
válogatta össze a csoportokat,
hogy legalább három földrészről
érkezzenek.

Az elmúlt években 72 ország 5500 táncosa lépett fel a Királyi Napokon

az országban, és nagyon szeretnek nálunk fellépni. Őket majd csatolt fájlként
a Debreceni Virágkarneválra importáljuk. Ezen kívül érkeznek még Bulgáriából, Görögországból, Franciaországból,
Csehországból, és az orosz nyelvterületek közül a Baskír Köztársaságból.“ –
mondta a fesztiváligazgató.

Folyamatos lesz a nyüzsgés
A gálaműsorok, a felvonulások és
a táncházi estek mellett idén is lesz
Királyi játéktér a Belvárosban, ahol

nyüzsgést, csak maximum más népviseletű csoportoktól.”

Házhoz szállított hangulat
Az idei év újdonságaként a szervezők gondoltak azokra is, akik nem
tudnak részt venni a táncházi esteken
vagy nem tudnak kijönni a gálaműsorra.
„Az Alba Regia Együttes az elmúlt hetven éve alatt sok fesztiválon megfordult.
A jóléti államokban a szervezők nagy
hangsúlyt fektetnek a szociális érzékenységre, amelynek keretében számtalanszor szerepeltünk idősek otthonában,
fogyatékkal, vagy szerintem inkább
kihívással élők előtt. Mindig úgy jöttünk
le a színpadról, hogy egy nagyon hálás
közönség előtt léptünk fel. Ezeknek az
élményeknek a hatására döntöttünk úgy,
hogy idén azokhoz is házhoz visszük a
fesztivált, akik valamilyen okból kifolyólag nem tudnak részt venni a folkesteken
vagy megnézni a gálaműsort.”
Az egyesület együttműködési tárgyalásokat folytatott többek között a
Viktória Rehabilitációs Központtal,
az Egyesített Szociális Intézménnyel,
a Frim Jakab Otthonnal vagy a központi városi ügyeletet ellátó óvodával.

Fotó: Kiss László

Intenzív öt nap

Majoros Andor és Nagy Lívia szerint is a fesztivál fő előnye a családias hangulata

„Egy tengerentúli csapatnak nem
érdemes öt napra repülőre szállni. Ha
legalább két hetet az országban töltenek,
akkor már egészen más a helyzet. Szerencsére a Királyi Napok előtt és után is
vannak olyan partnerfesztiválok, ahol
örülnek ha egy-egy egzotikus csapat
náluk is fellép. Idén sikerült egy mexikói
és egy indiai csoportot is meghívni. Egy
indonéz táncegyüttes saját maga jelentkezett, mert már többször megfordultak

a különböző nemzetiségű csoportok bemutatják a saját népi játékaikat vagy azokat a hagyományos
ügyességi vetélkedőiket, amelyhez
térre van szükség.
„Most a fesztivál második napja
vasárnapra esik, ezért úgy gondoltuk,
hogy a táncosok délelőtt fél tizenegytől
délután négyig folyamatos váltsák
egymást a játéktéren. Aki arra megy
délelőtt, délután, mindig lát valami

Majoros Andor szerint ez az öt nap
nagyon sűrű a szervezőknek, de közben mindnyájan rengeteg élménnyel
gazdagodnak. Őt például teljesen
feltölti, ha például valamelyik folkesten beülhet egy magyar világzenét
játszó csapathoz muzsikálni.
A fesztivál nélkülözhetetlen résztvevői az önkéntesek, akik például
segítenek a szervezésben vagy
tolmácsként folyamatosan kísérik a
külföldi együtteseket.
Nagy Lívia egyszerre táncos, fesztiváltitkár és tolmács. Mindig azt
csinálja, amire éppen szükség van.
„A fesztivál alatt szinte nullahuszonnégyben itt vagyok. Ez nagyon kimerítő tud lenni a szó jó értelmében, hiszen

„Először egy indonéz csoportnak tolmácskodtam. A folkestjük előtt a konyhában
kisebb zűrzavar alakult ki, mert velük jött
egy Budapesten élő indonéz, aki ki akarta
venni a séf kezéből az irányítást. Aztán
végül a helyzet rendeződött. A vacsora
elkészült, igaz, iszonyat csípős lett, és alig
bírtuk megkóstolni” – mesélte Kneifel
Nóra, aki három éve tolmácskodik
a fesztiválon. A fiatal lány második
együttese Bosznia-Hercegovinából
érkezett. Ők például a város nevezetességeire voltak kíváncsiak.
„A mai napig tartom mindkét tánccsoporttal a kapcsolatot, sőt van olyan
indonéz, aki minden héten ír, hogy mi
van velem.”
A lányok és Andor szerint is a fesztivál nagy előnye a családias hangulata.
Hogy van egy közös hely, a Táncház,
ahol a különböző kultúrájú táncosok
tudnak találkozni, beszélgetni vagy
együtt szórakozni, és nemcsak egy
programfüzetből tudják meg, hogy ki
szerepelt előttük.

Fotó: Kiss László

Megismerik az országot

Határokon átívelő barátságok

Fotó: Simon Erika archív

„Most kéne egy nagyot aludnunk. Még
lehet!” – mondta félig nevetve Majoros Andor, a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál igazgatója,
aki 1996-ban a házigazda csoport
tánckar vezetőjeként kapcsolódott
be a szervezésbe.
„A nyolcvanas évek elején meghívtunk
Fehérvárra a nagyvilágból három
baráti táncegyüttest: egy kanadait, egy
finnt és egy Strasbourg mellől érkező
franciát. Ez egy mikrofesztivál volt.
Akkor még nem volt a gyereknek neve,
csak próbáltuk egy kicsit feldobni a
város nyári pihenőidejét. A csoportok
a Vidámparki Szabadtéri Színpadon
léptek fel. Már akkor láttuk, mekkora
igénye van egy ilyen rendezvényre a
városnak. Botos József vezényletével,
hivatalosan kilencvenhattól kezdve
szerveztük meg a fesztivált, amely
az évek során többek között kibővült
a Fricsay Richárd Katonazenekari
Fesztivállal, a Musica Sacrával és a
Koronázási Szertartásjátékkal. Én nagyon büszke vagyok, hogy mi voltunk
ennek az úttörői.”

Kneiffel Nóra már három éve tolmácskodik

A Királyi Napok idei fellépői
Baskír Köztársaság – Folk dance group
„DUSTAR”
Bulgária – Folk dance group „ZARYA”
Csehország – Folklore group „ROSENKA”
Franciaország – „LOU TRELUS ISTRES”
Danses et Musiques de Provence
Görögország – „ALONAKI”
India – „RAAGA” Cultural Group of
Performing Art
Indonézia – LISES STKIP SEBELAS APRIL
SUMEDANG
Mexikó – Ballet Folklórico „GUIJARRO”
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Egyre több a fehérvári egyetemista
A HETILAP

Gáspár Péter

Szeptembertől közel 350 hallgató
kezdi meg tanulmányait városunkban az egyetemek nappali tagozatain. Ezzel a városban található három felsőoktatási intézményben az
összegyetemi létszám meghaladja
az 1500 főt. A tendencia tehát folyamatos erősödést mutat, különösen
az erős helyi gazdaság által keresett
műszaki és gazdasági képzésekben.
Az önkormányzat az állammal és
az egyetemekkel együtt a jövőben
is mindent megtesz a helyi felsőoktatás bővítése érdekében.

Pótfelvételi eljárást hirdetett a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa. Jelentkezni kizárólag
elektronikus úton lehet, legkésőbb
2018. augusztus 6-ig. Még jelentkezhetnek a hallgatók a gazdálkodási és
menedzsment, a pénzügy és számvitel, valamint a turizmus-vendéglátás
alapszakra és a sportközgazdász,
valamint a regionális és környezeti
gazdaságtan (levelező) mesterszakokra.

Fotó: Simon Erika archív

Július 25-én mindenki megtudhatta, felvételt
nyert-e az általa megjelölt felsőoktatási intézménybe. Az adatokból kiderült, hogy tovább
erősödik a székesfehérvári felsőoktatás.

Még nincs késő, augusztus 6-ig még lehet jelentkezni a pótfelvételire

Székesfehérváron a középiskolás diákok bővülő felsőoktatási
kínálatból választhattak a 2018. évi
felvételi eljárás során. A székesfehérvári felsőoktatási intézményeket
a képzési kínálat sokszínűsége – az
országosan legnépszerűbb szakok
közül a gazdálkodás és menedzsment, turizmus-vendéglátás,
mérnök informatikus és a gépészmérnök alapszakok is elérhetők –,
minősége mellett a legtöbb szakon
elérhető duális képzési forma is
kiemelte a versenytársak soraiból.
Az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karára a tavalyihoz képest
8,4%-kal több hallgatót vettek fel.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

INFORMATIKUS, RENDSZERGAZDA

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó
hangulatú, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör,
a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• rendszergazdai tevékenység;
• Microsoft operációs rendszerek, Office- és egyéb
alkalmazói programok teljesítése, hiba elhárítása,
felhasználók támogatása;
• számítógépek és perifériák rendszergazdai felügyelet,
hiba detektálás és elhárítás.

Amit kérünk:
• minimum középiskolai szakirányú végzettség;
• számítógép rendszerek, hálózatok, Microsoft Windows
és Office termékek ismerete, hardver ismeretek;
• angol alapfokú nyelvismeret;
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• Cisco és/vagy Microsoft vizsgák vagy ezek ismerete

Szakmai gyakorlat nem feltétel, pályakezdők, illetve az ellátandó
feladat iránt fogékony „pályaváltó” jelöltek jelentkezését is várjuk.
A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A korábbi évekhez hasonlóan a
mérnöki szakok közül a mérnökinformatikus emelkedett ki a
mezőnyből, amely a felsőoktatási
stratégiában is kijelölt területként
szerepel.

Az ország egyik legdinamikusabban
fejlődő duális bázisán, a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári
Campusán a tavalyi létszámhoz képest közel kétszer többen kezdhetik
meg tanulmányaikat. A fejlesztések
egyik nagy eredménye, hogy mind
alap-, mind mesterszakon egy-egy
képzéssel bővült a paletta, így már
három alap és két mesterszak indul
el a BCE Székesfehérvári Campusán. A választható szakok közül
idén is a gazdálkodás és menedzsment alapszak bizonyult a legnépszerűbbnek, amely az országos top
10-ben is szerepel.
A Kodolányi János Főiskola 2018.
augusztus 1. napjával egyetemként
folytatja tovább. A felvételizők
körében a művészeti és gazdasági
képzési területeivel vált népszerűvé városunkban, ezzel is tovább
erősítve az intézmény művészeti
profilját.

A Gebotech Kft. munkatársat keres
lovasberényi telephelyére az alábbi pozíciókba:

www.gebotech.hu
8093 Lovasberény,
Lujza major
Hrsz. 0127/11

HEGESZTŐ
LAKATOS
elektródával hegeszteni tudó

NYOMÁSPRÓBÁZÓ

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk a 30/993-1649
telefonszámon vagy a hr@gebotech.hu email címre.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos
a jó, családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör,
a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• építési munkák során szakemberek munkájának
segítése;
• segédmunkák végzése (árokásás, falazás, betonozás,
szivattyúzás, stb.);
• munkavégzés során szükséges anyagok szállítása.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.

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

Látrányi Viktória

Erősödő felsőoktatás
A városban található három felsőoktatási intézményben – az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Karán, a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán és a Kodolányi János Egyetemen
– az összlétszám meghaladja az ezerötszáz főt. A
Fehérvár Televízió Esti Mérleg című műsorában a
tendenciáról is kérdeztük Székesfehérvár polgármesterét, Cser-Palkovics Andrást.

„Ez egy szép szám, de ez egy folyamat
fontos állomása. Úgy gondolom, hogy
ezen még jelentős mértékben lehet növelni. A tendencia folyamatos erősödést
mutat, különösen az erős helyi gazdaság
által keresett műszaki és gazdasági
képzésekben. Az egyetemek bíztak a
városunkban és bízom benne, hogy ezek a

számok igazolják az egyetemek döntését.
A duális képzést is meg kell hogy említsem, hiszen ez az ország egyik legerősebb
duális képzési centruma, a legtöbb diákot
szólítja meg és ez a legtöbb gazdasági
szereplő által támogatott képzési forma.”
– fogalmazott a polgármester.
Az önkormányzat az állammal és az
egyetemekkel karöltve tehát a jövőben is a helyi felsőoktatás bővítésén
dolgozik.

Nézze meg videónkat a témáról Youtube-csatornánkon! Keresse az Esti
Mérleg július 31-i adását!

Munkatársat keresünk az alábbi pozícióra:

ÖSSZESZERELŐ,
CSOMAGOLÓ

Elvárások: • önálló, felelősségteljes munkavégzés
• megbízhatóság
Feladatok: • öltözőszekrények összeszerelése, csomagolása
Önéletrajzod az alábbi címre juttasd el: metaloBox Kft.
8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
Telefonszám: 06-22/511-051
Ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG

SZÉKESFEHÉRVÁRON

Csúcsminőségű elektronikai cikkeket
gyártó partnercégünk
SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

Munkatársat keresünk az alábbi pozícióra:

Raktári kisegítő,
takarító munkatárs(nő)

OPERÁTOROKAT
AMIT KÍNÁLUNK:
 3 műszakos, 8 órás munkarend
 Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)
 312.000 Ft éves Cafeteria

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608
rebeka.sinkovics@pannonjob.hu

 Tiszta munkakörnyezet
 Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

facebook.com/pannonjob

 Munkahelyi étkezési lehetőség

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TERVEZŐ

munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát,
emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a
számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• épületgépészeti tervezési munkák (távhővezeték,
hőközpont, belső fűtési rendszer);
• energetikai projektek tervezői támogatása.
Amit kérünk:
• épületgépész mérnök/villamosmérnök végzettség;
• B kategóriás jogosítvány.
Előny lehet:
• Magyar Mérnöki Kamara tagság;
• székesfehérvári helyismeret;
• épületgépészeti tervezési munkákban szerzett tapasztalat;
• AutoCad szoftver középszintű ismerete;
• megújuló energiás tervezői, vagy üzemeltetői gyakorlat;
• műszaki ellenőri jogosultság.

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

Elvárások: • önálló munkavégzés • jó problémamegoldó képesség
Feladatok: • szekrények takarítása • könnyebb előkészítési munkák
Amire számíthatsz: munkakezdésedet teljes-körű betanítással és a feladatkörök lépésről lépésre történő átadásával segítjük.
Önéletrajzod az alábbi címre juttasd el: metaloBox Kft.
8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. vagy e-mail: allas@metalobox.hu
Telefonszám: 06-22/511-051
Ha kíváncsi vagy ránk: www.metalobox.hu

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

VÍZVEZETÉKSZERELŐ
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Amit kérünk:
• folyadék, légnemű anyagok szállítására szolgáló
csővezetékek, vezetékhálózatok és ezeket kiszolgáló
berendezések építése, összeállítása, javítása és
karbantartása;
• víz- és gázvezeték, központi fűtés és csőhálózat
rendszerének előírás szerinti elkészítése, a víz- és
gázvezetékhez tartozó berendezések üzembe helyezése,
beszabályozása, karbantartása és javítása;
• szakirányú szakmunkás végzettség.
Előny lehet:
• hasonló területen szervezett szakmai tapasztalat;
• érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány;
• B kategóriás jogosítvány.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével
várjuk a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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Hogy került Luke Skywalker a Bory-várba?
A HETILAP

Különleges történetek Bory Jenő családjáról

Kovács V. Orsolya

Bory Jenő leszármazottai 2018. júniusában a Bory-vár előtt

szágban, Finnországban élnek rokonok.
Tőlük a közelebb élő testvéreik vették
át a feladatokat, de minden családrész
egyaránt közreműködik. Bory Jenő is
Budapesten élt, egyetemi tanárként a
hosszú nyári szünidőket, majd a nyugdíjas éveit töltötte Fehérváron.”
Évente kétszer személyesen is ös�szeülnek a családtagok átbeszélni a

matos kommunikáció zajlik, másként
nehéz lenne követni.”
Tény és való, különleges életvitelt
jelent részt venni ebben az ügyeleti
rendszerben. „Régen talán könnyebb
volt. Édesanyám a Videotonból korengedménnyel 53 évesen ment nyugdíjba. Energikus nyugdíjas éveiben még
rengeteget dolgozott a várban, a kertben. De most már a szüleim is hetven
felett járnak… én pedig biztosan nem
ilyen korán megyek már nyugdíjba.
Szóval okoz bőven fejtörést, hogy tudja
átvenni a mi generációnk és az utána
következő ezeket a feladatokat.”
Ezekből van bőven, hiszen a
Bory-vár legrégebbi épületrészei
lassan száz évesek. Mindig akad
javítgatni, felújítani való. „A második világháborúban az épület sok kárt
szenvedett. Az azt követő években
pedig nem biztos, hogy mindig a legjobb anyagok álltak rendelkezésre a felújításhoz. A királyok betonszobraiban
az időjárás tett károkat, tavaly is újra

Fotó: Kovács V. Orsolya

Pogátsnik Monika, Bory Jenő dédunokája középiskolás kora óta gyűjti
a családi történeteket, fotókat,
dokumentumokat, emlékeket.
„Minden család élete egy regény. Ez
pedig egy igazán szerteágazó família.
Bory Jenőék heten voltak testvérek.
Három gyereke, hét unokája született, közülük jelenleg négyen élnek.
A déd- és ükunoka generáció is egyre
népesebb. Már gimnazista koromban
elkezdtem gyűjtögetni a történeteket, lejegyeztem az idős családtagok
elbeszéléseit. Általuk felvehettem a
kapcsolatot távolabbi rokonokkal,
többekkel kezdtem levelezést nemcsak Bory Jenő, hanem a testvéreinek
leszármazottai közül is. Meg is fordult
a fejemben, hogy az ő részvételükkel
is kéne szervezni egy szélesebb körű
találkozót.”
Bory Jenő egyenesági leszármazottai ugyanis eleve szoros kapcsolat-

Fotó: Pápai Barna

A Bory-várról minden fehérvárinak biztosan
van egy személyes története. Ide mentünk
osztálykirándulásra az általános iskolából,
ide visszük Fehérvárra érkező látogatóinkat,
amikor büszkélkedünk a város szépségeivel,
itt fotózkodunk az esküvőnkön. Arról azonban
keveset tudunk, milyen emlékeket őriznek Bory
Jenő utódai, az unokák, dédunokák, akik gyerekként minden nyarat a Bory-várban játszva,
kalandozva töltöttek.

kellett önteni az egyiket. Szerencsére
mindig akad valaki, aki a családból
magára vállalja az egyes elintéznivalókat. Nem mondom, hogy nincsenek
viták és persze nem érthetünk mindig
mindenben egyet. De abban egyformán gondolkodunk, hogy a vár érdeke
mindent felülír.”
Hiszen a családtagok számára ez
nem csak egy épület. „Ahogy a szüleinknek, az én generációmnak is ez
volt tulajdonképpen gyerekkorunkban
a családi nyaraló. Minden nyáron,
amikor az iskolának vége volt,
kiköltöztünk a Bory-várba. Szüleink
dolgoztak, mi meg ott voltunk a nagymamánál az összes többi unokával
együtt. A nagyszülők ott laktak, tele
volt unokákkal a vár. Jókat lehetett
bújócskázni, sőt az iskolai Olimpia
örs bunkerét is kiépítettük az egyik
szobában a barátaimmal, osztálytársaimmal. Teleraktuk a falakat
fényképekkel, együttesek posztereivel
a Világ Ifjúsága magazinból. A legendás pincében szellemeset játszottunk,
ijesztgettük egymást. A testvérem
meg állandóan Star Wars-osat
játszott az egyik unokatestvéremmel,
Luke Skywalkerként rohangáltak
föl-alá. Akkor volt a legjobb, amikor
délután öt órakor bezárt a vár, és
már csak a miénk volt.” – idézte fel
Mónika különleges gyerekkori
élményeit.
A legfiatalabb generációk már nem
ismerhették Bory Jenőt személyesen, nem úgy, mint az unokái,
akik vele tölthették még ezeket
az élménydús nyarakat. Mégis a
legifjabbakat is átjárja ugyanaz a
büszkeség, hogy az ő ősük építette a Bory-várat. Erősen kötődnek
hozzá, és persze sokan tartják itt
az esküvőjüket is. „Két éve a fiam
esküvője is itt volt, és tavaly is itt
házasodott az egyik családtagunk. A
fiam egyébként a Tolnai utcai Általános Iskolába járt, rajzos osztályba. A
tanulók munkáiból évente tartanak
kiállításokat a Bory-várban, ez neki is
sokat jelentett. Ezért is találta ki idővel

ban vannak, összeköti őket a vár,
mely a mai napig közös tulajdonuk
és közösen vigyáznak rá. Bory
Jenő végakarata szerint a gyerekei,
majd tőlük az unokák, dédunokák
örökölték az egyedülálló építményt.
„A mai napig ügyeleti rend szerint
váltjuk egymást a vár körüli feladatok
ellátásában. Minden családrésznek
megvannak a maga hetei. Már az
ükunoka generáció is kezdi kivenni
a részét, pénztároskodnak, őrzik a
műtermet. Persze a rokonságnak
csak egy része él Fehérváron, sokan
Budapesten, és van keszthelyi ága is a
családnak. Legtávolabb pedig Németor-

teendőket: a vár zárásakor novemberben, a Bory szobornál tartott
koszorúzási ünnepségen, legközelebb pedig a nyitáskor. Az év többi
részében az internet segítségével
tartják a kapcsolatot:
„Folyamatos összetartó erő a vár. Tudunk egymás napi életéről, kinek mikor
születik gyereke, ki hol dolgozik, mivel
foglalkozik. Ebben persze nagy segítség
a modern technika. Van egy internetes
felület, ahova csak családtagok tudnak
belépni, itt beszéljük meg a Bory-várban történteket, az ügyeletes itt osztja
meg a heti eseményeket. Illetve van
egy családi levelező lista, melyen folya-

Fotó: Bory család archívum

Pogátsnik Monika Bory Jenő dédunokája

Bory Jenő (jobbról, a feleségét átkarolva) szüleivel és hat testvérével
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Bory Jenő unokái 2010-ben

fűszálból állnak, annyi gyerekük
született. A gyökerek a felmenői, a
fa törzse pedig Bory Jenőt és a feleségét jelképezi. Három gyerekük
volt, az ikerlányok Klára és Ilona,
és az öccsük, György. Az ágak és
a levelek az ő utódaikat, a virágszirmok pedig már az ükunokákat
jelzik.
„A Bory-vár mindig itt áll, és hazavárja a családtagokat – emlékeztet
Monika. – Minden kis kupola, torony
vagy szobor egy történetet rejt, semmi
sincs véletlenül éppen ott és úgy. A
honlapon is végig lehet járni a várat
helyiségről helyiségre. Megismerhetjük a kakasos torony történetét, mely-

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Bory Jenő dédunokái 2010-ben

küvőjük időpontját örökíti meg: 1907.
június 28-29. Két emelettel lejjebb
pedig azt az 1905-ös dátumot, amikor
először megcsókolta a feleségét. És

Bory Jenő azonban nem csak ezt
a csodálatos építményt hagyta
leszármazottaira: az igazi öröksége
a család összetartó ereje.

Fotó: Pápai Barna

az iskola vezetősége, hogy legyen az
intézmény neve Bory Jenő Általános
Iskola.”
A közvetlen utódok közül végül
senki nem lett sem művész, sem
építész a családban. De Bory Jenő
egyik testvérének él egy leszármazottja Hawaii-on, aki fémszobrászattal foglalkozik. „Bármilyen
messze is él, még ő is kötődik a Bory-várhoz, hiszen el is hozta idáig az
alkotásainak egy részét, hogy a várban
rendezhessünk belőle kiállítást.”
Monika egy különleges családfán
megfestette a Bory család számos
generációját. A fa melletti fűcsomók Bory Jenő testvérei: ahány

mivel ez a romantikus pillanat épp
napfelkeltekor történt, a szemben lévő
falra egy kerek, sárga ablak került…”

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Pápai Barna

nek kupolái Bory Jenőt, a feleségét és
három gyermeküket jelképezik. Vagy
azt a festett üvegablakot, mely az es-

Az ükunoka generáció (2010)

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

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

Fotó: Pápai Barna

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

Az a bizonyos családfa
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Mire figyeljünk tanuló- vagy dolgozósarok kialakításakor?
A HETILAP

tűnhet, de használat során szinte mindig kiderül, hogy kevés:
nincs hova tenni a füzeteket,
könyveket, a ceruzákat, az iskolához szükséges napi dolgokat.
Ha van rá hely, akkor legyen az
íróasztal mellett legalább egy
nyitott polc.
Dolgozósarok esetében hatványozottan fontos a tárolás. Érdemes kialakítani egy polc- vagy
szekrényrendszert, ahova el
tudjuk tenni az otthoni adminisztrációs dolgokat: a számlákat, a levelezést, az iratokat
külön-külön iratpapucsba, hogy
mindent megtaláljunk, átlátható
és rendezett legyen.

Papp Brigitta
Kell egy asztal meg egy szék – gondolhatjuk
elsőre. Ám ahhoz, hogy a tanuló- vagy dolgozósarok kényelmes és főleg egészségbarát
legyen, több szempontot is szem előtt kell
tartanunk.

Bár még van egy hónap őszig,
ám ha éppen iskolakezdés előtt
áll gyermekünk, akkor itt az idő,
hogy elkezdjük tervezni és persze
kivitelezni a tanulósarkot. De
akkor is éppen jó időben vagyunk, ha csak újragondolnánk
az otthoni dolgozórészt, hiszen
az év ezen időszakában, éppen
az iskolakezdés apropójából sok
helyen kedvezményekkel enyhítik
terheinket.
Egy jó tanuló- vagy dolgozósarok kialakítása elsőre egyszerű feladatnak
tűnik, ám van néhány olyan szakmai fogás, szempont, amit szem
előtt tartva jól funkcionáló, kényelmes és főleg egészségbarát helyet
tudunk kialakítani. Hogy mik ezek
a trükkök, azt Kiss Edith lakberendező foglalta össze nekünk.

Fotók: Kiss László

Fontos a fény, de nem mindegy,
hogy milyen

Az első lépés az asztal
Tanulósarok kialakításakor tartsuk
szem előtt, hogy a gyermeknek
térre van szüksége. Régi beidegződés, hogy jó nagy asztalt vegyünk
a kisiskolásnak, ami aztán a szoba
jelentős részét elfoglalja. Pedig
nincsen rá szükség! Bőven elég
egy 100-110X60-as méretű íróasztal, hiszen lassan az oktatásban
is eltolódik a hangsúly a digitális világ felé, és bizony hamar a
laptop veszi át majd a főhelyet az
íróasztalon.
Ugyanez a helyzet a dolgozósarok
kialakításánál: nem kell különösen

Kiss Edith lakberendező a tanuló- és dolgozósarok kialakításának fontos szempontjait vette végig

Szintén megszokott dolog,
hogy az íróasztalt az ablak elé
helyezik. Ez nem feltétlenül a
legjobb megoldás, inkább arra
kell törekedni, hogy a jobbkezes
gyermek balról, a balkezes pedig
jobbról kapja a fényt. „Lámpából
mostanra óriási a kínálat, itt a legfontosabb szempont, hogy magasról
érkezzen a fény. Az alacsony asztali
lámpák ugyanis csak egy kis sugarú
körben, éppen a gyermek kezét
világítják meg, ami kevés. Javaslom,

nagy bútorban gondolkodni, ami
megüli a teret.

•
•
•
•

Tárolni is kell
Érdemes hangsúlyt fektetni a
rendszerezésre is. Sok helyen
lehet kapni teljesen lebutított,
fiók vagy polc nélküli íróasztalokat, amelyek valóban kedvező
árúak. Ez elsőre jó választásnak

Konyhabútorok
Étkező garnitúrák
Irodabútorok
Szalagfüggönyök

• KANIZSA TREND ülőgarnitúrák
• KLOSE bútorok
• Gardróbszekrények
• Dísz- és ajándéktárgyak
• Lakberendezés
Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

VAS-FÉMKER
KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

ÉPÍTKEZZEN VELÜNK!
Betonacél, acélcső,
zártszelvény, rúdacél.

NYÁRI FESTÉKVÁSÁR!
Sadolin extra vastaglazúr

Borovi, dió, teak és világos tölgy színekben 10.400 Ft helyett 8.850 Ft (3.540 Ft/l)

Minimum 10 liter Jedynka vékonylazúr vásárlása esetén
1 db ANZA Perfect ecsetet adunk ajándékba!
Az akció 2018. augusztus 2-15-ig, illetve a készlet erejéig tart!

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Méretre vágással,
betonacél hajlítással,
házhozszállítással
tesszük egyszerűbbé
a munkáját!
e-mail: szekesfehervar@vasanyag.hu

honlap: www.vasanyag.hu

Cím: 8000 Székesfehérvár, Tasnádi u. 5. Nyitva tartás: hétfő-péntek szombat
Mobil: 06-70-423-00-60 Telefon: 06-22-747-660
8:00-16:00 8:00-12:00
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hogy karos, mozgatható fényforrást
válasszunk!” - tanácsolja Kiss
Edith.
Dolgozósarok kialakításánál
szinte egyáltalán nem szempont
a természetes fény, sőt olykor
hátrány is, de kiemelten fontos a
jól megválasztott világítás.

A (hang)súly a gerincen van

Gondoljuk át alaposan, hogy milyen funkcióknak kell a tanuló- vagy dolgozósaroknak megfelelnie!

háttámlája, és az anyaguk sem
bírja a strapát. Az a tapasztalat,
hogy az ilyen székek két-három
év alatt elhasználódnak.

Augusztusi feladatok a kertben
Nehéz dolga van mostanság a kertésznek. Folyamatosan támadnak a rovarkártevők, hol hideg, hol forróság
köszönt be, az esős és száraz napok gyors egymásutánja
pedig szinte minden gombabetegségnek ideális.
Összességében minden gyümölcs korábban érik a szokottnál, így a moniliás rothadás is előbb jelentkezhet. Ha
még egészséges a gyümölcs, érdemes bevetni a mindössze 3 napos várakozási idejű Teldort. A kései őszibarack, nektarin és szilva esetében egy hosszabb várakozási idejű Topas, vagy Chorus is megfelelő szer lehet a gombás betegségek
megelőzésére, hiszen később a növényt meggyógyítani, már nem lehetséges.
Megfigyeléseink szerint folyamatos a szilvamoly és a keleti gyümölcsmoly jelenléte. A még egészséges szilvára, almára, barackra fáj a foguk. Figyeljünk az
élelmezés egészségügyi várakozási időre. Érésben lévő fajtáknál válasszuk a
Karate-t, vagy a Full 5CS-t, a késeieknél a felszívódó Mospilant, mely hosszabb
hatástartamával biztosabb védelmet nyújt. A gomba- és a rovarölő szerek keverhetők és egyidejűleg kijuttathatók a növényekre, érdemes azonos „é.v.i”-vel
rendelkező szereket kombinálni.
Szépen fejlődnek a szőlők is. 1-3 héttel korábban érnek, és a mennyiség is szép
lehet, ahol megfelelő védelemben részesítették a tőkéket. Most már sok helyen
a záró permetezések következnek. Különösen a vegyes kiskerti szőlőkben nehéz
a megfelelő szer kiválasztása, fokozott gonddal figyeljünk a várakozási időkre.
A paradicsom, paprika, bab, uborka és egyéb zöldségágyásainkat intenzíven
szívogatják a vándorpoloskák. A kézi eltávolításon kívül választhatunk a 3-7
napos rovarölő szerek közül. Ilyenkor keressünk hasonló várakozási idejű gombaölő szert is, és adjuk hozzá a lombtrágyát is.
Ahogyan júliusban is javasoltuk, továbbra is fontos a kalcium adagolása a paradicsom, és paprika növényeinknek, illetve a téli alma esetén.
Üzletünk augusztus 11. és 26-a között szabadság miatt zárva tart.
Sok egészséges termést és jó pihenést kíván Németh László kertészmérnök és a
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
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 2018.07.31-én:
Szilvamoly: 40 db rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 71 db
Almamoly: 14 db

Főnöki szék fejtámasszal vagy
elég, ha a derekat tartja?
A gyerekeknek készült székeknél nem is lehet olyat kapni, ami
fejtámasszal rendelkezik, de nincs
is szükségük rá. Amikor széket választunk, el kell döntenünk, hogy
milyen célra kell. „A fejtámaszos székeket inkább a számítógépes játékokkal
időt töltők számára szoktuk ajánlani,
minden más tevékenységhez, gondolok itt a tanulásra, kézműveskedésre,
rajzolásra vagy dolgozásra, nincs
szükség fejtámaszra. Ha jó magasságban támaszt a háttámla, illetve azt is
lehet dönteni, akkor mindig ideális a
gyerekek, de a felnőttek számára is. Jó
alternatíva lehet még a térdeplőszék,
ami szintén nagyon gerincbarát.”

A rend alapja a rendszer
Amikor belépünk egy szobába,
azonnal érezzük, hogy harmonikus a
kialakítása vagy sem. Nem ritkán áll
fenn az az eset, hogy egyik bútort itt
vettük, mert megtetszett, a másikat

Az akció 2018. augusztus 1.-31. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

A legfontosabb bútor a szék. A
gerincproblémák mára népbetegséggé váltak, a megelőzés
egyik hangsúlyos frontja pedig
a jó minőségű, ergonomikus
kialakítású szék használata, már
gyermekkortól kezdődön, hiszen
szinte mindennap sok órát töltünk el benne. „Olyan forgószéket
javaslok, ami állítható magasságú,
és a háttámlája is dönthető. Gyerekeknél nem tartom jónak a karfát,
hiszen tíz-tizenegy éves korig még
behúzzák magukat egészen az asztal
lapjáig, és ebben a karfa akadályozza őket” - mondja szakértőnk.
Bár óriási a választék a kisebbeknek az aranyos, figurás,
mintás székből, de ezek többnyire alacsonyabb komfortfokozatúak, és nem feltétlenül olyan
kiképzésűek, ami hosszútávon
egészséges.
Érdemes gyermeknél és felnőttnél is egy kicsit többet szánni
a székre, hiszen a legolcsóbb
kategóriájúaknak szinte minden
esetben gyengébb a szivacsozása, rossz és nem is állítható a

ott, mert ott meg az volt szép. Lehet,
hogy önmagukban ezek a darabok
jól mutatnak, de amikor összerakjuk
azt az öt-hat bútort egy szobába,
akkor mégis káosz lesz. Ezt egy kisgyerek is érzi. Nem feltétlenül tudja
kimondani, hogy nem jó, de érzi.
Ha törekszünk az egységre, megtervezzük a színeket, akkor az harmonikus lesz, és könnyebb lesz rendet
is tartani. Sőt, a gyermek is sokkal
inkább szeretné majd megtartani a
rendet, hiszen érzi, látja, hogy szép
az a bútor, szép az polc.
„Nagyos sok olyan ügyfelünk van, aki
ezt az egységet ugyan nem tudja egyszerre kivitelezni, de van egy terv a kezében,
és szépen apránként megvalósítja.”
Amennyiben dolgozósarkot alakítunk ki, hatványozottan fontos, hogy
egységben legyen az adott szoba stílusával, színvilágával, mert hatalmas
káosz alakulhat ki. Egy komolyabb,
esetleg rusztikusabb szobába nem
illik például a fémvázas asztal, esetleg álló munkavégzéshez alkalmas
laptopasztal, hiszen ezek inkább a
fiatalos stílushoz passzolnak.

Ahol hanyatt
dobod magad!
Most minden ágykeret

25%

KEDVEZMÉNNYEL!

WWW.MATRACDEPO.HU

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

Közéleti hetilap

Tápláló egészség

Dávid Renáta, Wéhli Regős Dóra

Világszerte számos egészségügyi
szervezet azt javasolja, hogy a
gyermek legalább négy-hat hónapos
korig kizárólag anyatejet kapjon. Az
Egészségügyi Világszervezet éppen
ezért nyilvánította augusztus elsejét
az anyatejes táplálás világnapjává.

Kép: Zsiday Ádám

Augusztus első hete a szoptatás világhete,
augusztus 1-je pedig az anyatej világnapja. Az
ENSZ Egészségügyi Világszervezete 1990-es
nyilatkozata felszólítja a kormányokat: biztosítsák az édesanyáknak, hogy csecsemőiket
hat hónapos korukig kizárólag szoptathassák.
A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató
Kórház 2015 óta bababarát intézmény, így
a legtöbb anya úgy hagyja el a kórházat a
szülést követő három nap után, hogy kizárólag
anyatejjel táplálja gyermekét.

Az Egészségfejlesztési Iroda az
anyatejes táplálás fontosságára
hívta fel a figyelmet a Szabadművelődés Házában. Az augusztus
1-jei program előadásain szó volt
az anyatejről, a csecsemőkori és
kisgyermekkori balesetekről és a
korai fejlesztésről is.
Székesfehérvár 2011 óta szervez
programokat a szoptatás világhetén, hogy az édesanyák minél
több érdekes és hasznos dolgot

A székesfehérvári újszülött osztályon mindent elkövetnek a szakemberek annak érdekében,
hogy segítsenek a kismamáknak leküzdeni a szoptatással járó nehézségeket. A bababarát
szemlélet ez esetben is hasznosnak bizonyul.

tudhassanak meg magukról és a
babájukról. „Fontos, hogy segítsük a
családokat, megállítsuk a népességfogyást, és minél több segítséget adjunk
azoknak, akik gyerekeket vállalnak.
Ehhez hozzá tartozik a létesítmények
fejlesztése, bölcsődék, óvodák felújítása, újak létesítése, de fontosak az ilyen
rendezvények is, hiszen itt amellett,
hogy hasznos információkat kapnak a
kismamák, egymással is találkozhat-

Látszerész kisokos

Zalka Attila látszerész mester rovata

nak” – összegezte Östör Annamária
egészségügyi és sporttanácsnok.
Ezenkívül arra is van rendszeresen
lehetőségük az édesanyáknak, hogy
szakembertől kérjenek tanácsot a
szülést követően. Ez egy ingyenes
laktációs baba-mama program,
amely havi rendszerességgel elérhető A Szabadművelődés Házában. Kiemelt cél, hogy felhívják a
figyelmet: egymillió gyermek életét

A modern életstílus és a digitális eszközök mindennapi használata
kihívást jelenhet a szemeink számára. Ennek ellenére, a legtöbb
szemüvegviselő nincs tisztában azzal, hogy a napi rutinjához,
életviteléhez választott szemüveglencsék mennyit javíthatnak az
életminőségén. Ez a prémium progresszív termékünk 3 különböző
típusban érhető el, amelyek mindegyike különböző vizuális
igényeknek tesz eleget. Így különböző életstílusú szemüvegviselők
számára jelenthetnek ideális megoldást.
Felmérések szerint a szemüvegviselők 30%-a aggódik amiatt, hogy
nem fogja tudja megszokni multifokális lencséit. Ezek a prémium
multifokális termékeink olyan új, csúcstechnológiás megoldásokkal
készülnek, amelyek érezhetően megkönnyítik a megszokást.
–Emellett, megalkotásukkor olyan eljárásokat alkalmazunk, amelyek
biztosítani tudják a lehető legjobb optikai teljesítményt is.

A legfrissebb felmérések szerint a
szülés előtt álló anyák nagy többsége
tudatosan készül a szoptatásra, már
a terhesség alatt szakkönyvekből,
internetes portálokról és szakorvosoktól szerzik be az elméleti tudást,
miközben lélekben is felkészülnek a
meghatározó időszakra.

Szabó Petra

„A korábbi vizsgálóasztalok fix magasságúak voltak. Ott a beteget két embernek
kellett kiemelni, átfektetni, vagy a mentősök segítettek, de utána megint probléma
volt, hogy a további vizsgálatokhoz
hogyan ültessük át kerekesszékbe, akár
egy fekvő hordágyra. A korábbi ágyak a
kerekesszékek karfájánál is magasabbak
voltak, így mindenképpen segítségre volt
szükségük azoknak, akik kerekesszékben
élnek.” – mondta el Varga Miklós a
traumatológiai osztály főorvosa.
Lánczos Róbert az EsélyKör képviselője saját tapasztalatai miatt
indította el azt a folyamatot, amelynek eredményeként a kórház új ágyat

kaphatott. „Ide jártam a kórházba
kezelésre és a fix vizsgálóágyra nem
tudtam felmenni, így a főorvos úr nem
tudott megvizsgálni. Sikerült felvennünk a kapcsolatot a Segítő Bánásmód
Alapítvánnyal, ahol egy igen jutányos
árat tudtak mondani a vizsgálóágyra, de
mivel látták, hogy ez milyen célból jönne
ide, ezért felajánlották a kórház részére.”
– mesélte Lánczos Róbert.
Az ágy az önkormányzat segítségével
jutott el a kórházba. Östör Annamária egészségügyi és sporttanácsnok
szerint fontos, hogy a fogyatékkal
élők vizsgálatai is biztonságosan
elvégezhetőek legyenek. „Ez talán
apróságnak tűnik, de azt hiszem, hogy
apró lépésekkel is sikerült emberközpontúvá és mindenki számára használhatóvá
tenni az egészségügyi intézményeinket.”
– fogalmazott a tanácsnok. Ez az ágy
az egyik sebészeti vizsgáló szobába
került, de a jövőben terveznek hasonló fejlesztéseket az intézményben.

Fotó: Varjú Zoltán

Ezek az új, prémium multifokális szemüveglencsék tiszta és
természetes látást biztosítanak Önnek minden távolságra,
igazodva az Ön életstílusához és mindennapi tevékenységeihez.
Megszokásuk pedig rendkívül egyszerű!

menthetné meg évente a világon az
élet első órájában megkezdett szoptatás, és a kizárólagos szoptatás az
első hat hónapban.
A Fehérváron szülő anyukák több
mint nyolcvan százaléka úgy megy
haza a kórházból, hogy képes anyatejjel táplálni gyermekét. Ez országos szinten is kiemelkedő arány.
Bognár Márta osztályvezető főnővér-helyettes lapunknak elmondta,
hogy amikor megszületik a baba,
akkor minimum egy órán keresztül
az anyukáján van. Ez idő alatt kilenc
stádiumon esik át, majd a legvégén elkezdi keresni az anya mellét.
„Amikor bejönnek az anyukák szülni,
akkor általában úgy készülnek, hogy ez
zökkenőmentesen fog menni, de nem
mindenkinél sikerül. Mégis nagyon nagy
eredményeket értünk el, főleg azóta, amióta 2015-től bababarát kórház vagyunk.
Így a legtöbb anya úgy hagyja el a
kórházat három nap után, hogy kizárólag
anyatejjel táplálja gyermekét”.

Speciális ágy a kórházban
Távirányítóval állítható a magassága és a fekvőszöge annak az ágynak, amit mostantól a kórház
egyik sebészeti vizsgálójában használnak. A kifejezetten mozgássérültek ellátására alkalmas ágy
megkönnyíti az orvosok mindennapi munkáját.

Kiemelkedő teljesítményű prémium
progresszív szemüveglencsék !

Csúcskategóriás személyre szabott

Hoya multifokális szemüveglencsék 33% kedvezménnyel !
Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457
www.zalkaoptika.hu
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Távirányítóval állítható a magassága és a fekvőszöge annak az ágynak, amit mostantól a
kórház egyik sebészeti vizsgálójában használnak
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Nyitottság – improvizáció - jazz
A HETILAP

Zenei csemegék az Alba Regia Feszten

Látrányi Viktória, László-Takács Krisztina
Öt éve szól a jazz Fehérvár terein, s bár az idei
Alba Regia Feszt kezdőnapján nem volt túl
kegyes az időjárás, a zene öröme feledtette a
viszontagságokat. Köszönhető ez annak is, hogy
a program évről évre színvonalasabb, és híre
túlnyúlik a város határain. Mits Gergőt, a fesztivál egyik főszervezőjét kérdeztük a részletekről.

Az időjárás nem szegte a kedvünket,
itt vagyunk és megszólaltak az első
akkordok, öt évvel ezelőtt, mikor életre

hívtátok a fesztivált, akkor az volt a
terv, amit most látsz és hallasz?
Hogy dörög az ég mögöttünk és esik
az eső? Nem, nem ez volt a terv, de
szabadtéri rendezvényeknél mindig
benne van az, hogy improvizálni
kell a helyszín tekintetében. Egyébként a megszólalását, atmoszféráját
tekintve Vörös Tamás főszervező
társammal ezt álmodtuk meg, amit
mostanra kialakult.
Mennyire szeretjük és mennyire
értjük a jazzt itt Fehérváron?

Amikor útjára indult az új Alba
Regia Feszt, akkor az egyik legfontosabb rendezői elv az a stiláris
nyitottság volt, pontosan amiatt,
mert tudomásul kell venni az
alaphelyzetet. Azt, hogy volt idő,
amikor tömeget lehetett oszlatni magával a jazz szóval, mivel
az emberek eltávolodtak a jazz
zenétől. Nagyrészben köszönhető
ez egyébként a muzsikusoknak,
úgyhogy igyekszünk minden
évben olyan széles spektrumból

megközelíteni ezt az egész történetet, hogy a legfontosabb rendezői
elv az maga az improvizáció, ami
a jazz zenének különleges jellemzője. Lehet ezt etno oldalról
megközelíteni, kicsit rockosabb
hangzásból, de mindenképpen
legyen benne improvizáció, illetve
élő emberek játsszanak rendes
hangszereken zenét, jól. Úgyhogy
így állítjuk össze évről-évre a
műsort, és azt gondolom, hogy ez
idén is sikerült.

Dresch-hangzás a Múzeum Kertben

A népzene és a jazz izgalmas
ötvözetét hallhatták a Múzeum
Kertben, ahol közvetlenül is megízlelhette a zenekedvelő közönség
a „Dresch-hangzást” – ezúttal a
quartet tolmácsolásában.
„Sokszor engem úgy könyvelnek el,
hogy ez a két műfaj a sajátom, de
ez nem ilyen egyszerű! Nekem nem
kimondottan ez volt a célom, hanem
inkább egy egységben levő zenét
szeretnék létrehozni, , amiben többféle
elem van. Leginkább talán a magyar
népzenének bizonyos fajta lelkülete az,
ami jellemzi ezt a zenét, de nagyon sok
jazz elem van benne, és modern zene
is” – mondta Dresch Mihály, szaxofonművész, akinek játékát kiválóan
kiegészítette a csapat: Balló István
dobos, Lukács Miklós cimbalom
művész, és Gyányi Marcell bőgős.
A Dresch Quartet mozgalmas nyarat tudhat maga mögött számtalan
fellépéssel, és most is nagy dobásra
készülnek.
„Egy nagyszerű vendégszólistával,
Chris Potter-rel lépünk fel a közeljövőben. A művész Amerikából érkezik,
tenor szaxofonon játszik, óriási muzsikus és két koncertet fogunk adni az ő
társaságában”- tudtuk meg Dresch
Mihálytól
A világ egyik legjelentősebb tenor
szaxofonosával, Chris Potterrel
nem új keletű a Dresch Quartet
együttműködése. 2011 óta többször láthatta már őket a közönség
a színpadon, koncertfelvételükből
album is megjelent.

Horoszkóp
augusztus 2. – augusztus 8.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Fotó: Kiss László

Az etnojazz emblematikus előadója Dresch Mihály koncertezett a székesfehérvári Alba Regia
Feszten. A Dresch Quartet koncertjét teltház
és vastaps fogadta a Múzeum udvarán. A Liszt
Ferenc-díjas zenész augusztusban a fővárosban
is koncertezik, Chris Potter vendégszólistával
lépnek fel a Budapest Music Centerben.

Dresch Mihály, szaxofonművész

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Győzze le a munkával kapcsolatos aggályait, mert a héten
megvalósíthatja vágyait. Legyen bátor és álljon elő ötleteivel, merjen nagyot álmodni, mert a csillagok támogatják
Önt. Ha új vállalkozásba kezdene, akár tanulmányokkal
vagy üzlettel kapcsolatos legyen, számíthat a sikerre.

Úgy érzi, nem tart ott, ahol kellene. Folyton falakba ütközik, semmi sem jön össze és kezd ezek miatt elkenődni.
Ám a helyzet az, hogy örökös elégedetlensége a kapcsolataiban is megjelenik és szerettei, barátai rossz néven
vehetik, hogy Önnek semmi sem jó, akármit is tesznek.

Nem áll valami fényesen az anyagi helyzete és ez természetesen megviseli. Nehezére esik véka alá rejteni a problémáit, arról nem is szólva, mennyire ingerlékeny és emiatt
könnyen összeveszik másokkal. Ha nagy a baj és tudja,
hogy van valaki, aki segíthetne Önnek, érdemesebb lenne
legyűrnie a büszkeségét és segítségért folyamodnia.
Nem kedvez ez a hét a befektetéseknek és az üzletnek, éppen ezért legyen óvatos! Egy aprócska hiba, figyelmetlenség is komoly következményekhez vezethet. Egyeseknek át
kellene gondolniuk a jövővel kapcsolatos terveiket, mert
ha változtatni szeretnének, akkor rövidesen megtehetik.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Annyira feszült és stresszes, hogy a munkahelyén sem fogja
vissza magát. Valósággal keresi annak a lehetőséget, hogy
összevesszen másokkal, megmutathassa, hogy Ön a jobb és
rosszabb esetben meg is alázza őket. Csakhogy a legvégén
Ön fog vesztesen kikerülni az ilyen jellegű játszmákból.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nem éppen a legjobb az egészsége az utóbbi időben,
újabban sokat betegeskedik. Az igazság az, hogy elhanyagolta testi, lelki jólétét és ez most sajnos visszaköszön.
Ha nem akar tartósan ágynak esni, akkor idejében kapja
össze magát és változtasson az életmódján!

Közéleti hetilap
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Nem maradtak szárazon
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László-Takács Krisztina

Nem vérre ment a küzdelem, de a legtöbben komolyan vették a csapatjátékot

Nem teljes a fegyverzet
búvárszemüveg nélkül

Fotók: Fehér Gábor

Vízicsatára invitálta az Extrém Generáció a játékos kedvű fehérváriakat. A Palotavárosi Központi
Parkban rendezett mulatságon nem csak gyerekek vettek részt, hanem gyermeklelkű felnőttek is.
Láthatóan mindenki remekül szórakozott.

A délutáni frissítőről a színes vízipisztolyok gondoskodtak

Távfűtéses lakásban lakik? Erről tudnia kell!
Ha távfűtésről beszélünk, elsőre mindenkinek a téli
időszak jut eszébe, a jó meleg radiátor, a kellemes
szoba. De ilyenkor sem áll meg az élet a SZÉPHŐ
Zrt.-nél, sőt most van itt az ideje a karbantartási,
kivitelezési munkáknak. És ez igaz a társasházak
belső rendszerére is: több száz esetben kérik a lakók
a fűtési rendszerből a víz leengedését, mert radiátort
szeretnének cserélni, vagy egy jelentősebb belső
átalakításba kezdenek.

Ezen munkák megkezdése előtt érdemes néhány dologgal tisztában lenni:
• A házban található fűtési rendszer a
lakók illetve a társasház tulajdonában van, annak átalakítása, az azon
lévő hibák javítása nem a szolgáltató
hatásköre.
• A belső fűtési rendszer, bár több
részből áll, egy egységet alkot. A
ház építésekor ez megtervezésre,
beállításra, beszabályozásra került. Ha ezen a rendszeren bárhol
megváltoztatunk valamit, annak az
egészre kihatása lesz. Ha például egy
tízszintes épületben az ötödik emeleten nem megfelelő radiátor, nem
megfelelő módon kerül beszerelésre,
akkor előfordulhat, hogy a felsőbb
szinteken az addig jól működő fűtés
elégtelenné válik. Az átalakítást vég-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy kicsit hajlamos lehet a napokban az önzőségre és elsősorban azt nézi, hogy Önnek legyen jó. Ez igaz a programválasztásnál, a döntések meghozatalánál, akár a családjáról, akár a
barátairól van szó. Legyen ezzel óvatos, nehogy szerettei a szemére vessék, mert azokból csak felesleges viták alakulhatnak ki.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mostanában kissé hűvösen viselkedik kedvesével, aki nem fogja
érteni a reakcióját, ha csak nem mondja meg, hogy nem vele van
a problémája. Máskülönben azt hiheti, hogy már nem szereti.
Nehogy azt higgye, hogy olyan egyértelmű az, hogy szereti őt! Jó
volna, ha megpróbálná jobban kimutatni neki az érzéseit.

ző lakó mondhatja azt, hogy a saját
lakásában azt tesz, amit akar, de nem
szabad elfelejteni, hogy például az
átmenő, függőleges vezetékek nem az
ő tulajdonát képezik, hanem a házét.
És ilyenkor azt is érdemes megfontolni, hogy bár az átalakítás számára
kedvező volt (például nagyobb, esztétikusabb radiátort tett fel), azonban
bekövetkezhet a rendszeren olyan
változtatás (mondjuk a harmadik
emeleti lakó is radiátort cserél egy
rossz bekötéssel), aminek következtében már ő is fázni fog. És akkor már
ő is fel lesz háborodva…
• A jogszabályi előírások szerint a belső
fűtési rendszer átalakításához be kell
szerezni a SZÉPHŐ Zrt. előzetes hozzájárulását. Erre azért van szükség,
hogy lehetőség szerint ki lehessen
szűrni a nem megfelelő beépítéseket,
melyek miatt akár az egész fűtés
megváltozhat. A szolgáltató kollégái
segítenek a radiátorok kiválasztásában, és tanácsot tudnak adni a
megfelelő bekötésre.
• Amennyiben hőfokszabályzós
(termosztatikus) radiátorszelep kerül
beépítésre, javasolt a kisellenállású
szelepek alkalmazása.

• Az átalakításhoz, javításhoz nagyon
gyakran szükséges a fűtési hálózat
leürítése, melyet a SZÉPHŐ Zrt.
kollégái végeznek a társasház közös
képviselőjének vagy a lakásszövetkezet megrendelésére. Érdemes
tudni, hogy minél tovább áll üresen
a rendszer, annál nagyobb mértékű
benne a korrózió, mely a radiátorok,
csövek kilyukadásához vezethet.
Ezért a SZÉPHŐ Zrt. mindig azt
tanácsolja, hogy csak a minimálisan
szükséges ideig legyen leürítve a ház
fűtési hálózata.
• Ha valaki átalakítást kíván végeztetni
a fűtési rendszerén, célszerű erről
minden esetben – még akkor is, ha
egyébként a hálózatból a víz leeresztésre került – a közös képviselőt tájékoztatni. Ezzel elkerülhető számos
probléma, például nem fordulhat elő,
hogy a feltöltés során még esetleg
nincs visszaszerelve a radiátor, és
emiatt elázik több lakás.
• Visszatérő probléma, hogy a radiátorszelepek tavasszal zárva maradnak.
Még a fűtési idényben a lakó elzárja a
radiátort, majd a nyárra is úgy marad.
Ez később két gondot is okozhat:
egyrészt, ha a szelep letapad, nem le-

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Több tekintetben is úgy érzi, ég a lába alatt a talaj. Hirtelen
mindenen változtatni akar. Ám a türelmetlensége, a nyugtalansága, rossz tanácsadó. Most bölcsen tenné, ha meghallgatná
szerettei véleményét és nem egyedül akarna döntéseket hozni.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Már nem ragaszkodik annyira bizonyos dolgokhoz,
tárgyakhoz, bevált módszerekhez és szokásokhoz. Készen
áll arra, hogy tudatosan változtasson az életén és beengedje
az új dolgokat az életébe. Pont itt van az ideje, hogy észrevegye, mi minden hátráltatta Önt eddig, és már a héten
érezni fogja, hogy mennyi energia szabadul fel Önben.

het majd kinyitni akkor sem, amikor
szükséges lenne; másrészt a rendszer
leürítése után a visszatöltést nem
lehet megfelelően elvégezni, levegő
marad a csövekben, ami miatt a fűtés
hatékonysága lényegesen csökkenni
fog.
• A függőleges vezetékeket, ún.
strangokat egykor szintén beszabályozták. Ezek indokolatlan átállítása
szintén okozhat fűtési problémát.
• Mint azt korábban is említettük, a
ház fűtési rendszere egy egységet
alkot. És ezt nem csak az újonnan
történő szereléseknél kell figyelembe
venni. A tapasztalatok szerint számos
helyen a már megtörtént átalakítás,
vagy az átalakítások sora okoz problémát. Akár egy évekkel ezelőtti helytelen bekötés miatt is lehet később
fűtési probléma a házon belül. Ennek
kijavítása, korrigálása is fontos.
• Ha a lakó az átalakítás, javítás mellett
dönt, érdemes olyan szerelőt alkalmazni, aki ismeri a ház fűtési rendszerének jellegét, és tisztában van a
szerelésre vonatkozó szabályokkal is.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Viharosan alakulhat a szerelmi élete, ha nem veszi
észre, hogy Ön az, aki félreérthetően viselkedik, vagy
aki örökösen elégedetlenkedik. Érthető, ha kedvese
nehezen bírja már cérnával. Nehogy azt higgye, ezt
örökké elviseli a partnere.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ideje lenne a szerelmi életét tekintve is tisztán látnia.
Akár Ön a hibás a problémáik kapcsán, akár a partnere, vegye a bátorságot, hogy szembenéz vele. Ha
Ön a ludas, akkor változtasson, ha pedig a partnere a
sáros, legyen ereje szóvá tenni!
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Balajthy Ferenc

Hajnalhatadáskor

Nehrer György

(Kányádi Sándor emlékére)

Akarsz lenni egy falitábla, vagy egy
Csahos emlékév? Akarsz szoborként
Mindig büszkén állni, és szerteszét
Szórni a rabmadarak röptét, énekét?
Akarsz-e felbuggyanni, mint a forrás,
Ha egy kisgyerek mormolja versedet,
Vagy akarsz-e rút magányba záródni
Poros polcon, ha eljön a szép kikelet?
Akarsz-e mondd, még mindig lámpás
Lenni, vagy falat kenyér, ne éhezzen
Szépre, szeretetre, jóra az árva lélek,
Akkor is, ha a sorok nem mentenének?
Akarsz-e lenni, a ki nem mondott szó,
Visszafojtott sírás, vagy éghez simuló,
Csacska szellő, aki rajtad csak nevet,
Ringatóznál vele szűrt félhomályban,
Jó lenne, ha nem felednék el a neved?
Akarsz-e akárhányadik lenni a sorban,
De rendületlenül menni, menni előre,
Valahogy megteremteni belül a békét
S mocsárból is feljutni a dombtetőre?
Akarsz-e mondd, hőssé válni csatában,
Lángba borítva földet, fenn a kék eget,
Mint a koldus féltve őrzött batyujával
Megvédeni a hazát, a népet, nemzetet?
Akarsz-e mondd, csak úgy élni, dalolni,
Vagy örök némaságra kárhozik szavad,
A pokolhoz vezető útról is visszatérni
Akarsz-e, ha már mindenki megtagad?
Akarsz-e egy kicsit Halhatatlan lenni,
Olyan Végtelenség, mi sosem múlik el,
Akarsz-e végül csak pihenni, pihenni…
(Mert valaki majd átvisz innen a túlra,)
Hajnalhasadáskor megszülethetsz újra!

A házak is állnak még

— Mennyi is leszel? – kérdi apám.
— Hatvanöt.
Nem szól semmit. Látom rajta,
azon gondolkodik, hogy már én is
öreg vagyok. Vittem neki recepteket az orvostól, meg gyógyszert,
egy egész zacskóval. Nem tud
buszra szállni, mert magas a
lépcső, meg a lépcsőzés sem megy
már. Fullad, megáll, aztán lassan
továbbmegy.
— Minek váltottad ki mindet?—
mondja bosszúsan.
— Csak egyhavi adag — ne kelljen
lemenned a gyógyszertárba.
— Aztán majd kidobhatjátok, ha
valami történik velem.
— Akkor kidobjuk! — Nem vitatkozom vele.
Asztalán ott a legutóbbi könyvem,
szétnyitva és lefordítva, hogy ne
csukódjon be. Felemelem és beleolvasok. Hmm, a „Cölöpök” című
írásnál van nyitva. Öt éve írtam.
Olvasom tovább a saját írásom, és
nem gondolok semmit másként,
mint amikor azokat a sorokat
papírra vetettem... Remélem, hogy
ez mindig így lesz.
Hajnalban ébredtem, lüktetett
a lábam. Időjárás-változás. Fene
essen bele. Résnyire elhúztam a
függönyt. Az udvar fehér. Éjszaka
esett egy kevés hó, és mínusz nyol-

cat mutat a hőmérő. Samu kutyám
lábnyomai a friss hóba belefagyva.
Jó lenne még aludni egy keveset.
Éppen csak dereng. Mezítláb állok
az ablak előtti szőnyegen. Nézem
a havat, és nyomkodom a lüktető
lábam. Nem használ. Éveken át
belefagyott a gumicsizmába a lakótelepek építésén, meg a fene tudja
már, hogy még hol.
Összehajtogatott Népszabadság
volt a talpbélés és egy kapca a
vékony zoknin. A kapca agyonmosott kiselejtezett lepedőből
hasítva. Nem dobunk el semmit.
Hideg széken ülve a konténer-irodában, ordítva áztatom a lábam
egy koszos alumínium lavórban.
A hideg víz is forrónak tűnik, és
millió tűvel szurkálja a csizmába
fagyott fájdalmamat. Odakint még
sötét van, csak a reflektorok világítanak. Lapátos emberek hosszúra
nyúlt árnyéka cikázik a kútalapok
mellett. Bitumenes hordóban tűz
lobog, néhányan körbeállják, amíg
várni kell a betonszállító Zilekre.
A tűz csak derékig melegít, közben
a lábad belefagy a gumicsizmába.
Még húsz perc, és mennem kell
szintezni a kútfejeket, mielőtt
rákerül a több réteg nádpadló,
hogy meg ne fagyjon a friss beton.
Olajkályha rácsán megmelegített
Bobory Zoltán

Lukácsy József

Kányádi Sándorra emlékezve
„Istenen kívül mindenben kételkednünk kell,
mert csak ez visz előre” – mondta Kányádi
Sándor, aki 89 évesen, nemrég hagyott itt
bennünket. Halálával az erdélyi magyar
irodalom legnagyobbjainak egyike
távozott.
Életműve az egyetemes magyar irodalom
értéktárának kiemelkedő fejezete.
Költészete – egyéni sajátosságai mellett
– tartalmát és stílusjegyeit illetően az
elődök, de az utána jövők legkiválóbbjainak időtálló és megújító, a korszerűség
irányába mutató maradandó törekvéseit
is magába foglalja. Életének legnagyobb
részét Kolozsváron töltötte, harmincöt
évig volt a mai is létező Napsugár című
gyermeklap főszerkesztője. Irodalmi
hitvallása szerint a verset mondani kell,
verseinek első számú előadója ő maga
volt. Többször is bejárta a Kárpát-medence magyarlakta tájait, de mindenhová
elment, ahol magyarok éltek a világban.
Számos gyermekverset írt és gyakran
találkozott gyerekekkel, mert tudta és
hirdette, hogy az irodalmat gyermekkorban kell megszerettetni az emberekkel.
Ha Kányádi Sándort megkérdezték,
hogy mi a véleménye a 2004. december 5-i

népszavazásról, egy történettel válaszolt:
Édesapja a második világháború végén
a székely hadosztály katonájaként
hazájával együtt elvesztette a bal lábfejét
is. 1946-ban a visszavonulókkal Budapestre érkezve a Mátyás utca 7. szám
alatti ortopéd műhelybe irányították,
ahol megrendelte azt a bakancsot, amit
postán küldtek utána Nagygalambfalvára
1948-ban. A későbbiekben, bár a román
államtól évente kapott egy új gyógylábbelit, mindig még egy ilyen bakancsra
vágyott. A költő 33 éves korában jutott
el először Budapestre, és kereste fel
a Mátyás utca 7. alatti műhelyt, ahol
előkerültek édesapja adatai és méretei.
Kányádi boldogan vitte a hírt, hogy lesz
új bakancs, mihelyst lesz rá elegendő
pénz. Mire az édesapja azt mondta: „Nem
kell bakancs Sándor, az a fontos, hogy a kicsi
hazám számon tart engem.”
A napjainkban etalonnak tartott,
2010-ben megjelent, Gintli Tibor által
szerkesztett magyar irodalomtörténetben (Magyar irodalom, Akadémiai
kiadó, 2010) Kányádi Sándor életműve
nem szerepel. Hát most ilyen a mi „kicsi
hazánk”.

Az angyallá változott gyermek
Ülünk kint a verandán,
a felnőttek – úgy hiszik –
komoly dolgokról beszélgetnek.
Arcukra akkor simul egy-egy mosoly,
ha a gyerekekre pillantanak:
papírlapokra felséges képzeletük
alakjait, játékait rajzolják,
és persze virágokat,
az örökké mosolygó Napot,
édesanyát kitárt karokkal egyikük öreg nénit, feketében,
sok-sok színes virág között.
Ő székében lassan hátradőlve
az ég felé néz, átszellemülten,
aztán kezébe fújva puszit küld föl,
számunkra ismeretlenbe, ahova
csak a tiszta gyermeki képzelet jár.
Majd arcához érinti ujjacskáját,
szemében angyalok boldogsága;
- Puszit küldtem a Dédinek,
s már vissza is jött – mondja,
aztán előre hajolva játszik tovább;
boldog felnőtt, dolga végeztével…
Bennünk gyönyörű, égi zene szól,
hálaimánkra simogatással
válaszolt a Jóisten…

gőzölgő zoknit, kapcát visszavenni a lilára fagyott lábamra,
nagy kihívás. Még két órát kell
kibírni, és jön a reggeli műszak.
Karácsony szenteste van. Felnézek
az égre, de nincsenek csillagok.
A mi csillagjaink valahová most
elbújtak a hideg elől. Azt mondák,
hogy sok prémiumot kapunk, ha
készen lesz az alap szilveszterre.
Készen lett. Aztán márciusban
nagy ünnepség volt, és vártuk a
prémiumot. Feleségemmel évek óta
minden fillért félretettünk, hogy
befizethessük egy szövetkezeti
lakás induló részletét, huszonháromezer forintot. Aztán olvasták a
neveket az ünnepségen. Nem volt
közöttük egyetlen egy munkás és
egy művezető sem. A főnököm viszont a prémiumból vett magának
egy Trabantot, az igazgató meg egy
új Ladát. Nekünk meg nagy viták
után kifizették a karácsonyi és a
szilveszteri ünnepi túlórát, néhányszáz forintot. Nézem a havat az
udvaron, és Samu lábnyomai mellett, mintha látnám a hóba fagyott
munkásarcokat is. Már egyik sem
él közülük. Itt állok az ablak előtt
hatvanöt évesen, sajgó lábakkal és
csalódottan…
A lényeg mégiscsak az, hogy a
házak is állnak még.
Simek Valéria

Hiányod
Hiányod felértékel,
meghatódtál magadon.
Ázik a lelked. A jövő
felé botladozol.
Hitem vigasztal, hagyod,
hogy megtaláljalak.
Aranyról álmodok,
szalmaszálról.
Megvigasztal.

Napköszöntő
A napköszöntő feketerigót hallom.
Állok az udvar csendjében.
Virágok nyitják kelyhüket,
bíborpirosban, égszínkékben.
Bogárzümmögés, sziromhullás.
Visszaperelném az ifjúságom,
azt a nyarat, ahol a fény oltja
az árnyékot, ahol fürödtem
tekintetedben. Ahol rólad,
rólam szólt az ének.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István
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Freskók, fogadás és a fényűző lányok mellőzése
A HETILAP

Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – augusztus, 1. rész

Asztalos Tamás

Kép: wikipedia.org

1875. augusztus 1 (FL) Székesfehérvárott fiatal
emberek egylete alakult abból a célból, hogy fényűző leányokat nem vesznek nőül, s a tagok nem
viselnek szakállt.
1877. augusztus 1. (FL) Pauer János székesfehérvári nagyprépost s fölszentelt püspök, egyházi
és irodalmi érdemeiért, másodosztályú vaskorona-rendet kapott.
1900. augusztus 3. (PH) A székesfehérvári
ulánus ezred tisztikara lóversenyt rendezett
Székesfehérvárott. Versenybírák Ztima Károly
altábornagy, Lyro Emil, Roller Viktor ezredesek,
Abele Vince alezredes voltak, az indító Cornaro
kapitány. Hat versenyszámot bonyolítottak le:
1. Akadályverseny - 3200 m. 1. Zoller főhadnagy
2. Akadályverseny ulánusoknak - 3200 m. 1.
Maintz Ferenc
3. Síkverseny - 2400 m. 1. Dióssy főhadnagy
4. Gátverseny - 3200 m. 1. Filepics Sándor
5. Vadászverseny - 5000 m. 1. gróf Stadnicky
tiszthelyettes
6. Akadályverseny - 4000 m. 1. König hadnagy
1907. augusztus 3. (BH) A Nádor-csatornatársulat (A csatornát 1811-1825 között Veszprém,
Fejér és Tolna vármegye építette.) a minap
tartotta közgyűlését Székesfehérvárott Zichy
Nándor gróf elnöklésével. A közgyűlés egy ötven
év óta vajúdó ügyet hozott dűlőre. Szebenyi dr.
titkár előadta, hogy a Nádor-csatorna helytelen
szabályozása folytán sok árvízkár forrása lett.

2. osztályú Vaskorona-rend

Kép: real-ms.mtak.hu

Előkerülő falfestményeknek és a fiumeiek látogatásának
örültek elődeink e Székesfehérvár számára fontos hónap első
felében, de azt is megtudhatjuk, miért nem egészséges régi
pajtásokkal birkarakodó versenyt rendezni.

A ciszterci-rend főgimnáziumának díszterme

1901-ben végre Pech Béla kultúrmérnök elkészítette a szabályozás tervezetét. A tervezetet
elfogadták és ennek költségei körülbelül 370.000
koronát tesznek. Ebből 200.000 koronát az állam
vállalt magára és 170.000 koronát a társulatnak
kellene fizetnie. A társulat most kimondta, hogy
ezt a terhet magára vállalja. Ha a csatorna készen
lesz, a társulat átveszi és kötelezi magát azt jó
karban tartani.
1877. augusztus 4. (FL) Simor János hercegprímás Székesfehérvárra háromezer forintot
küldött kálvária építésre s ötszázat a Szent Donátkápolna kijavítására.
1881. augusztus 6. (FL) A melbourne-i világtárlaton Kubik János székesfehérvári kesztyűiparos
kiállított cikkeiért első kitüntetést nyert.
1893. augusztus 11. (BH) Huszár Károly
fehérvári kanonok, ki sikertelen agitációt indított
a városi iskolák visszakatolizálására, egy gyűlésen a mostani községi tanítókat „lóidomítóknak“
nevezte s ugyanekkor olyan kifejezésekkel élt, melyek által Podhorszky Vendel polgári iskolai tanár
magát sértve érezte. Pert indított a kanonok ellen.
Podhorszky a múlt ősszel meghalt, de özvegye
fenntartotta a vádat. A bíróság Huszár kanonokot
becsületsértésért 20 forint pénzbírságra ítélte. A
hírt a Budapesti Hírlap székesfehérvári levelezője jelentette.
1899. augusztus 13. (BH) Simon Ferenc mészároslegény és Lendvay Mihály szolgalegény a
minap összetalálkoztak Fleischer Mór székesfehérvári mészáros mester udvarán és mint régi jó
pajtások, incselkedni kezdtek egymással. Arról
folyt a bizonykodás, hogy melyikük tud több
birkát a kocsira emelni. A legénykedés vége az
lett, hogy a jelenlevők utasítására birokra keltek
egymással. A tülekedés hevében a fiatalabb, de
izmosabb Simon Ferenc olyan szerencsétlenül
találta földhöz vágni Lendvay Mihályt, hogy az
erős belső rázkódást szenvedett és félholt állapotban a küzdőtéren maradt. Kocsin kellett a lakására
szállítani, ahol egy napi kínlódás után meghalt.
1881. augusztus 14., 17. (FL) Fiúméból, tegnap
délután fél öt órakor indult el a háromszázhetven
főnyi társaság Budapestre. Az útjukat Székesfehérvárott megszakították. Általános volt a lelkesedés s nagy tömeg jelent meg a pályaudvaron az
utasok üdvözlésére. Egy óra hosszáig időznek s
itt megvendégelésükről százas bizottság gondos-

kodik. Az étkezésre az első osztályú váróterem s
a közönség által kimenetre használt folyosó közt
elterülő téren lesznek az asztalok elhelyezve. A
vendégeket az első hídnál felállított zenekar fogja
a Rákóczi indulóval üdvözölni a második zenekar
a csarnokban lesz felállítva. Az üdvözlő beszédet
Havranek József polgármester, bizottsági elnök
intézi a vendégekhez, kiknek szavait olasz nyelven
tolmácsolják. A vendégek rendelkezésére fog
állni: hideg felvágott aspiquek, beafsteak, kávé s
ehhez különféle sütemény, fehér és vörös borok,
savanyúvíz, sör, anisette (ánizslikőr) s különféle
szivarok, ezenkívül a nők részére cukorkák. A
fogadtatáskor a nők ízléssel összeállított virágbokrétát kapnak, melyről két szalag fog lecsüngeni,
egyik nemzeti, másik Fiume színeiben. A nemzeti
szalag fehér színére e szavakat nyomtatják: »Székesfehérvár, 1881.«
Miután a vendégek kiszálltak a viharos éljenzés
lecsillapult. A két polgármester, Havranek és
Ciotta, lelkes szavakkal éltették a magyar fiumei
testvéri viszonyt. Mikor búcsúzásra került a sor,
mint régi jó barátok sokan ölelkezve váltak el.
1910. augusztus 14. (PH) Renoválják a székesfehérvári főgimnázium palotáját, mely a zirci apátság tulajdona. A több száz éves épület a jezsuiták
építettek s gyönyörű szép barokk-díszítésekkel látták el az összes folyosó és lépcsőházakat, máshol
pedig freskók díszítették az épületet. József császár
azonban kiűzte belőle a jezsuita papokat és katonákat helyezett az épületbe. Így lett az épületből és
templomból baka-kaszárnya, kik bizony nem sokat
törődtek a szép díszítésekkel. Be is meszelték úgy,
hogy híre-hamva se maradt a művészi díszítésnek és freskóknak. Most a főgimnázium érdemes
igazgatója, Zalai Mihály, újra renováltatja az egész
épületet, a vastag mészréteget lekapartatta és
csodálkozva tapasztalták, amiről senki sem tudott,
hogy kincsekkel felérő munkát takart az otromba
mész. A díszítés és freskók, különféle latin feliratok mind előkerülték a felismerhetőségig. Most
azokat mind újra átfestik. aminek megtörténte
után az épület elnyeri eredeti formáját.

Tűzoltó- és méhészeti kiállításról olvashatunk a következő cikkben, megtudhatjuk, milyen mézet szeretett
Milán szerb király, s azt is, hogy a 2222 felhajtott lóból
és csikóból mennyi fogyott el a fehérvári országos
állatvásáron.
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Még a gyerekeik sem ismerik a legendás lángos titkát
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Zalaegerszegről is van visszajáró
vendége Gajdos Attila és felesége,
Julianna velencei lángosozójának.
„Az egyik törzsvendégünk ingázik
onnan évek óta, horgász nagykereskedő. Lejön az M1-esről Tatánál, bejön,
eszik lángost, csomagoltat halászlét
a feleségének. Elmegy Pestre, aztán
viszi haza a halászlét, meg a snidlinges-sajtos-tejfölös lángost. Nekünk ez
a sikertörténet” – foglalja össze Gajdos Attila. – „A vendégeink nyolcvan
százaléka visszatérő. Felnőtt rajtunk
egy generáció, aki az anyukájával meg
apukájával járt ide, most meg már
hozza a gyerekeit. A hozzánk betérők
már tudják, mire számíthatnak: rajtunk
ne keressenek extra hamburgereket, a
lángos az, amit tökélyre fejlesztettünk.
Abból viszont tizenöt féle van! Azt
is tudják, hogy itt mindig várni kell:
cserébe frisset, kapnak és minőséget!”
Mint mondja, számukra az az
igazi elismerés, amikor visszatér a
vendég. Akár húsz éven keresztül
is. Ennél nagyobb dologra nem is
vágynak. „Szoktunk afféle közvéleménykutatást végezni a vendégek
között, hogy mit szeretnének, min
változtassunk. Mindig az a válasz,
hogy az égvilágon semmit, mindent
hagyjunk úgy, ahogy van. Így szeretik,
így szokták meg!”
Így aztán Gajdosék lángosozójában
huszonnégy éve ugyanaz fogadja
a vendégeket. Ők nem hirdetik
divatos szóval, hogy retró hely
lennének: egyszerűen csak negyed
évszázada változatlan minőséget
nyújtanak. Ami pedig leginkább
megalapozta ezt, az egy jól eltalált
lángos recept, melynek titkára
bizony nagyon vigyáznak.
„Még a gyerekeink sem tudják a receptet! Ivett sem, aki hármójuk közül a

Fotók: Horváth Renáta

Negyed évszázada indult az a családi vállalkozás Velencén, melynek az ország távoli szegleteiből is akadnak visszatérő vendégei. A Gajdos
házaspár számára ez az igazi sikerélmény, és
persze az, hogy az unokáik is megnyalják mind
a tíz ujjukat a frissen sütött lángos után!

Huszonnégy éve ugyanaz a minőség

leginkább tudja csínját-bínját a dolgoknak, rá szerettük volna hagyományozni az üzletet. Már kitanult mindent, de
időközben kiderült, hogy a kisfia után
hamarosan ikrei születnek. Úgyhogy
még jó darabig az anyaság köti majd le
minden figyelmét.”
A receptet még csak le sem írták
sehova, kizárólag Attila és Julianna
fejében van meg. „Véletlenszerűen
fejlesztettem ki, mert van egy unokaöcsém, aki allergiás az olajos lángosra. Vörös foltok jöttek elő a bőrén tőle.
Elkezdtem addig-addig csiszolgatni a
receptet, amíg a negyedik napon nem
volt tőle semmi baja. Ez lett a tökéletes
recept. Ezt a lángost sütjük minden
nap azóta, 24 éve változatlanul.
Biztos, hogy nemhogy a tóparton vagy
Velencén, de a megyében sincs ilyen
lángos. Könnyebb a tészta mikor sütés
után kiveszem az olajból, mint amikor
beleteszem. Na ezt szeretném, ha mindenhol így lenne az országban!”

Aki pedig a lángossütők életét
afféle nyaralásnak vagy kellemes
sziesztának képzeli el, azt ki kell
ábrándítsuk: az ő munkanapjuk
bizony már hajnalban elkezdődik
és késő estig tart!

sodállásként. Sokáig ugyanis a büntetés végrehajtásban dolgozott, majd az
Alba Volánnál volt buszsofőr 2012-ig.
„Édesanyám is keményen kivette a részét
mostanáig a munkából, most azonban
sajnos csípő és térdprotézisre vár.”

A méltán híres Gajdos lángos

A választék egyedi formában feltüntetve

„A feleségem itt a lelke mindennek. Ő
hajnali ötkor kel, készíti a tésztát, az
összes krémet, feltétet. Én a logisztikáért felelek, azért, hogy mindig
meglegyen minden alapanyag. Az ötlet
egyébként az édesapámtól származik.
Azt mondta: Fiam, anyád szakács,
te pincér vagy, a testvéred hentes, a
feleségeitek boltosok. Hozzatok létre
magatoknak valamit!”
Így indult a családi lángosozó 1994ben. Attila számára akkor még má-

Az évtizedek során természetesen
kialakultak a csak rájuk jellemző
specialitásaik, ezek közül az egyik
legnépszerűbb a snidlinges-füstölt
sajtos-tejfölös lángos. „Az például azért született, mert a feleségem
nagyon szerette a hagymás-tejfölös
chipset. Lebeszéltem róla, hogy azt
egyen, inkább kikísérleteztük lángosból azt az ízkombinációt.” És nagy
kedvenc természetesen a család
specialitása, a Gajdos lángos.

Közéleti hetilap
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Nemcsak a vendégek, a család
is előszeretettel fogyasztja nap
mint nap a lángosokat. „Minden
nap azt eszünk reggelire, elvégre le
kell ellenőriznünk, hogy mit tálalunk
fel!” – jegyzi meg félig tréfásan
Attila. Arról is büszkén mesél,
hogy az unokáikat milyen élvezettel
kényeztetik ezzel a hagyományos
finomsággal. „Jelenleg a négy unokánk közül három van abban a korban,
hogy már fogyasztók. A hétéves Dávid
az oviban válogatós, de itthon biztos,
hogy mindig lecsúszik két sajtos-tejfölös lángos! A másfél éves Dani
mindenevő, és bizony ő sem mond
nemet soha a lángosra! A kétéves Dia
hasonlóan. Vince még csak 5 hónapos,
neki még egy kicsit odébb van.”
Viszont éppen a család az, akik
miatt a házaspár úgy érzi, a jövőben már kevesebb időt szeretnének szentelni a munkának, és
többet a szeretteiknek. Hamarosan
hat unokájuk lesz, a lángosozót, és
a hozzá tartozó nagy családi házat
pedig el szeretnék adni. Persze
azért egy kisebb konyhát szívesen
fenntartanak majd, hogy a legendás ízek ne vesszenek el teljesen.
Idén nyáron azonban tárt karokkal, vagyis ajtókkal várják a
visszatérő vevőket, akik - mint
említettük is már – nem csak
a környékből érkeznek. „Sokan
járnak ide Budapestről is. A volt némettanárnőm pedig Bajáról jön, igaz,
ő elsősorban a halászlé miatt. Hozza
magával a kis tésztácskáját, és jön
halászlét enni.”

Gajdos Attila és felesége, Julianna
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Sofron Istvánnal teljes a Fehérvár AV19 kerete
Kaiser Tamás
Kék-fehérben játszik a következő szezonban
Sofron István, akinek igazolásával teljessé vált a
Fehérvár AV19 EBEL-kerete.

Somos Zoltán
Augusztus közepén kezdi a felkészülést az új
szezonra az Alba Fehérvár. A bronzéremmel
záruló előző bajnokság után ismét teljes légiós
sort cserélnek a kosarasok.

Megvolt a szándék a fehérvári kosárklub vezetőiben, hogy megtartsanak egy amerikai játékost az előző
kontingensből, de Travis Simpson
végül az olasz másodosztályt
választotta. A többiek, Hill, Harris,
Horton és Mohammed nem kaptak
új ajánlatot Fehérváron, van viszont
már két új szerzemény. Kuriózum,

hogy az irányító Kyron Cartwright
és a bedobó Rodney Bullock ugyanarról az egyetemről érkezik európai újoncként, tehát összeszokott
párost igazolt az Alba. Rajtuk kívül
a center Peringer Balázs érkezett
a MAFC-tól, a többi új névre még
várni kell. Keller Ákos szeretne külföldön játszani, esetleges távozása
is befolyásolhatja, hány légiósa lesz
ősztől Dzunics Braniszlav csapatának. Az viszont már biztos, hogy az
Európa-kupában a görög Larvio és
az ukrán Dnipro párharcának győztesével játszanak majd a főtáblára
jutásért Lóránt Péterék.

Sofi ismét haztért

Fotó: Simon Erika archív

Fotó: Soós Attila - Fehérvár AV19

A magyar mag egyben maradt, ám a
légiós kontingens alaposan kicserélődött a nyáron a Fehérvár AV19nél, hiszen mindössze négy légiós
játékos szerződéshosszabbítása
mellett döntött a csapat vezetése. Az
EBEL legjobb védési százalékával
záró Mac Carruth mellett az amerikai Eric Meland, a kanadai Jonathan
Harty és a tapasztalt támadó, Arttu
Luttinen kaptak szerződést. Melléjük a védelembe a rutinos Ryan
Glenn, valamint Harri Tikkanen
érkezett az együttes horvát ellenfelétől, a Medvescak Zágrábból. A tá-

madó alakzatot szintén a Medvéktől
érkező Tero Koskiranta erősíti majd.
Kék-fehérben szerepel rajtuk kívül
a szlovén válogatott Anze Kuralt, a
fiatal kora ellenére nagy AHL-rutinnal rendelkező Zack Phillips, illetve
visszatér a koronázóvárosba Timotej
Sille és a magyar válogatott alapembere, Andrew Sarauer is.
Az együttes szakvezetése már a
szezon közben meghosszabbította Kóger Dániel, Erdély Csanád,
Sárpátki Tamás, Reisz Áron, Hári
János, Stipsicz Bence, Szabó Dániel,
Szabó Krisztián, Szabó Bence, valamint Szita Donát szerződését, Láday
Tamásnak, valamint a kapuban a
keret tagjaként szereplő Kornakker
Dánielnek és Gyenes Dávidnak
élő kontraktusa van a 2018/2019-es
szezonra.

2018.08.02.

Eddig három érkező

A HETILAP

Nem biztos, hogy Keller Ákost Alba-mezben láthatjuk ősztől

Új medencékkel és csúszdákkal vár a Városi Strand
Egy pezsgőfürdős, sodrófolyosós élménymedence és a
csúszdák mellett újdonság, hogy a gyermekmedence –
Bory Jenő 1922-ben készült Huszár születik című szobra
mellett – egy vizes játszótérrel egészült ki. Új padok,
pergolák és 200 napozóágy is várja a vendégeket a
megújult Városi Strandon.

Nyitvatartás:
hétfő–vasárnap: 8:00-19:00
Csúszda üzemideje:
9:00-13:00 és 14:00-18:00
BELÉPŐJEGYEK ÁRA
Strandi felnőtt belépő:
1.500 Ft
Strandi kedvezményes belépő:
1.000 Ft
Strandi családi jegy (2+3 fő/2+2 fő): 4.000 Ft
Strandi felnőtt idénybérlet:
25.000 Ft
Strandi kedvezményes idénybérlet: 16.000 Ft
1 éves kor alatt a belépés díjtalan, 2018-ban
az idénybérletek ára 30%-kal olcsóbb.

Vízhőfok:
o
Gyermekmedence: 34 C
o
Élménymedence: 32 C
o
Kismedence: 28 C
o
Nagymedence: 28 C
o
Csúszdás medence: 30 C

Közéleti hetilap
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Remek védekezés, továbbjutás!
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Somos Péter

Idegenbeli 0-0 után lépett
pályára a Bajnokok Ligája és
Európa-liga főtáblát is megjárt
bolgár bajnok ellen a MOL Vidi.
Számítani lehetett rá, hogy nem
fog fejjel a falnak rohanni a
magyar bajnok, ennek megfelelően Marko Nikolics vezetőedző
már a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón leszögezte, nem
vállal felesleges kockázatot a
Vidi. A Kovácsik – Fiola, Juhász,
Vinícius, Stopira – Huszti, Varga
– Nego, Kovács (Pátkai), Hadzic
(Nikolov) – M. Scsepovics (S.
Scsepovics) kezdőt jelölte a
szerb mester a Ludogorec elleni
visszavágóra. Vagyis csak egy
poszton változtatott az első
meccshez képest, az akkor sérült Hadzic visszakerült Nikolov
helyére. Bár csakugyan nem
kezdett agresszív letámadással,

Fotó: vidi.hu

Ahogy azt sejteni lehetett, nem rohant
fejjel a falnak a MOL Vidi, de így is gól- és
emberelőnyben vonulhatott szünetre a fehérvári csapat a Bajnokok Ligája selejtező
visszavágóján. A folytatásban sem jutott
igazi helyzetig a Ludogorec, szervezetten
védekezett és összesítésben 1-0-s különbséggel továbbjutott a Mol Vidi!

Öröm a szerdai meccs után: a MOL Vidi folytathatja a küzdelmeket a BL-ben

így is a Vidié volt a meccs első
helyzete, Kovács iramodott meg
és vitte lövőhelyzetig a labdát,
mintegy tizennyolc méterről leadott lökete azonban fölé szállt.
Komoly gólszerzési lehetőséget
ezután sokáig egyik csapat sem
alakított ki, mezőnyben ugyanakkor alaposan gyűrték egymást, és a negyvenedik percben
emberelőnybe került a Vidi,

miután Vura megkapta második sárga lapját. Rögtön ezután
kétszer is hatalmasat védett
a Ludogorec kapusa, Renán,
előbb Nego lövését, majd Stopira fejesét fogta, de hát három a
magyar igazság – a negyvenötödik percben Huszti beadása és
Stopira csúsztatása után Anel
Hadzic megszerezte a vezetést a
Vidinek!

A második félidőt a Vidi kezdte
jobban, de Hadzic kecsegtető helyzetben kapu fölé lőtt,
miként a túloldalon Goralski
is. Az ötvennyolcadik percben
Nego lövését fogta Renán,
válaszul Marcelinho próbálkozásánál Kovácsik hárított. A
hetvenhetedik percben Stefan
Scsepovics centerezése után
Huszti került tiszta ziccerbe,
de Renán ismét bravúrt mutatott be. A Ludogorec távoli
lövésekkel, szabadrúgásokkal
próbálkozott, a nyolcvanharmadik percben a kapufáig is
eljutott, a ráadásban Keserü
tekerése kerülte el a kaput.
Nego mindent eldönthetett volna, de ziccerben mellé gurított,
a Vidi azonban kihúzta kapott
gól nélkül, és 1-0-ra legyőzte a
Ludogorecet, ezzel a BL-selejtező harmadik körébe jutott.
Felborítva a papírformát, mint
tavaly a Bordeaux ellen. Most
a folytatásban a svéd bajnok
Malmö következik, amely 2-1-es
összesítéssel jutott tovább a
CFR Cluj ellen. Ahogy a Ludogorec, a svédek is magasabban
jegyzett csapatot alkotnak, de
a most látott mentalitással és
szervezettséggel ellenük is lehet
keresnivalója a Vidinek.

Még nem kész, de alakul a Fehérvár
Kaiser Tamás

Az Érd ellen minden mérkőzés,
legyen szó felkészülési találkozóról, komoly presztízzsel bír, nem
beszélve arról, hogy a bajnokság bronzérmese ellen Deli Rita
nagyszerűen lemérhette, hol tart a
csapata. Nos, az Alba Fehérvár KC
nem vallott szégyent, és a felkészülés legkeményebb hetében lejátszott edzőmérkőzésen egyenrangú
partnere volt a minden poszton két
klasszissal rendelkező Pest megyei
gárdának. A fehérváriak akár a
győzelmet is megszerezhették
volna, hiszen öt perccel a vége előtt
még döntetlen volt az állás, végül
azonban az Érd egy góllal jobbnak
bizonyult, és 33-32-re nyert.
„Nagyon pozitív volt számomra, hogy
a védekezésünk az első tíz perc után
stabillá vált. – kezdte értékelését
Deli Rita – Ekkortól már sokkal több
megállító faultot tudtunk véghez vinni,
mint addig. Az Érd legnagyobb fegyvere a gyors lerohanás, főleg Krpezs
oldalán, és ezt is tudtuk kontrollálni a
huszadik perctől. Jana Zsilinszkajtye
hosszú időre kidőlt, így a támadásban,
beálló poszton az első komoly meccsét
játszotta Sztankovics Réka, aki nagyon

Kép: Zsiday Ádám

A felkészülés harmadik, Deli Rita elmondása
szerint legkeményebb hetében jár a női kézilabda bajnokság rajtjára készülő Alba Fehérvár
KC. A gárda kedden az Érd ellen játszott jó, és
nem mellesleg kifejezetten hasznos edzőmec�cset.

Deli Rita elégedett azzal, ahogy a csapat halad

szépen mutatkozott be. A következő
időszakban rá, és Claudine Mendy-re
hárul majd a feladat, hogy elöl, a
falban helytálljanak.”
A beállós Zsilinszkajtye kiesése
tehát nem könnyíti meg Deli Rita
dolgát, az orosz légiós kezét hat
hétig gipsz borítja majd. Az Alba
Fehérvár KC vezetőedzője pedig
arra a kérdésre, hogy a felkészülés
harmadik hetében hogy áll a csapat, azt mondta, még semmi sincs

teljesen készen, de jól haladnak az
építkezéssel.
„A harmadik hét közepén ott tartunk,
ahol vártam. Még teljesen fizikai
munka zajlik, a meccs előtt, délelőtt is
a lányok a konditeremben emelgették
a súlyokat, tehát egyelőre még a munkának a kézilabdás része a kevesebb.
Nyilván az Érd ellen fontos volt az
eredmény, de nem az volt a legfontosabb, hanem az, hogy tudjunk úgy
haladni a munkával, hogy a bajnok-

ság rajtjára a csúcson legyünk. Ez a
legnehezebb hete a csapatnak, még két
edzőmeccs vár ránk. Érződik, hogy
fáradtak a lányok, de elégedett vagyok,
jól állunk.” – mondta Deli Rita.
Ahogy a vezetőedző is említette,
két találkozót játszik a gárda a
hétvégén, pénteken 17 órakor nyilvános mérkőzésen fogadja az Alba
Fehérvár KC a Nagybánya együttesét, szombaton azonban zárt kapuk
mögött csap össze a két alakulat.
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A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 4-től 10-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2018. 8. 4. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
Témák: műsorajánló,
naptár, névnapok,
aktualitások,
érdekességek
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 Tour The Hongrie –
kerékpáros műsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2018. 8. 5. Vasárnap
00.05 Válogatás az elmúlt

2018. 8. 6. Hétfő

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
hét műsoraiból. Benne:
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
félóránként hírek
06:00 Hírek
08.00 Félóránként friss
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
hírek, időjárás és
Sasvári Csilla
közlekedési információ
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
08.10 Műsorvezető: Sasvári
kalendárium,
Csilla. Hírszerkesztő:
közlekedés, napi
aktualitások, a
Szőllősi Attila
hallgatók születésnapi
Témák: műsorajánló,
köszöntése, kék hírek
és információk
kalendárium,
08:10 Közélet és a nap témája
névnapok, aktualitások, 09:10 Autófittnesz. Vendég:
Polgár Tibor
érdekességek
11:10 Délelőtti körkép.
09.10 Természetesen
Műsorvezető: Bóna Éva
egészségesen. Vendég: 12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
Supliczné Tóth Mária
13:10 Munkaügy. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.10 Gazdit keresünk a
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
HEROSZ Fehérvár
Zsuzsanna
Állatotthon lakóinak.
15:10 Művésztársalgó
Vendég: Krepsz Gyöngyi 16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Beszélgetés a
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
családról – Pap Csilla,
17:10 A Koktél magazinműsor
Tornyai Gábor
ajánlója
17:30 Aktuális:
12:10 A Prohászka templom
hírösszefoglaló.
története. Vendég:
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
Kocsis Katalin
18:10 A bor szerintünk.
13.10 Műsorvezető:
Vendég: Fáncsi Viktória
19:10 Vadász, horgász
Cseke András
magazin
18.10 Tartson Mits Mártonnal! 20:00 Hírek
20:10
Koktél – színes
20.05 Koktél – színes
beszélgetések
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
Sasvári Csillával és
és Mits Mártonnal
Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
23.10 Válogatás az elmúlt
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
hét műsoraiból

2018. 8. 7. Kedd

2018. 8. 8. szerda

2018. 8. 9. CsütörtöK

2018. 8. 10. pénteK

00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
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:
Bokányi Zsolt
12.20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13.10 Vakolat – építkezők
magazinja. Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16.10 Vörösmarty kocka –
informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
19:00 Női szekció
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő –
gasztronómiai műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 A 90-es évek
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Szőllősi Attila
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:
Szőllősi Attila

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:
Bóna Éva
08.10 Sport
08:40 Kresz percek. Vendég:
Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég:
Lorászkó Gábor
11.10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Germán Márton
15.10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
16:10 Utazási magazin.
Vendég: Grósz Pálma
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Germán Márton
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával,
Gemeiner Lajossal
és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Germán Márton
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00.05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Sasvári Csilla. A rádió
látványstúdiója a
Királyi Napok 2018
rendezvénysorozat
idejére kitelepül
a belvárosba, a
műsorszolgáltatás
központi témája pedig
a történelmi főváros
aktuális kulturális
kínálata lesz.
08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Délelőtti körkép.
Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
12.20 Ebédidő – gasztronómiai
műsor. Vendég:
Antal Vali
14.10 Nyelvstúdió
15:00 Napi hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Germán Márton
16.00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Germán Márton
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:
Germán Márton

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

