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Ifjabb Balsay helyett 
Márton Roland

Viszlát, és kösz a halakat!
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Lent állt meg 
a hullámvasút

Kirándulás Badacsonyba

Kneifel Nóra a tizedik 
versünnep győztese
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Újabb járdák újultak meg Palotavárosban

A Jancsár és a Sziget utca több szakaszán az elfáradt, elöregedett, repedezett burkolatot 
eltávolították és újra cserélték a szakemberek

Rába HenRietta

Választókerületi programok

Szerdán átadták a Jancsár utca és a Sziget utca 
járdáinak felújított szakaszait. A munkálatokat 
március elején kezdték meg a szakemberek.

Néhány hét alatt újultak meg a Jan-
csár és a Sziget utcában a járdák. 
A munkálatoknak köszönhetően 
a lakók könnyebben sétálhatnak a 
sima felületeken. Farkas László, a 
városrész önkormányzati képviselő-
je elmondta: „Több mint harminc éve 
épültek ezek az utcák. 1986-ban adták 
át a járdákat, az állaguk már nagyon 
megromlott, szükség volt a megújí-

Vasútvidék 

Molnár Tamás

Április 15-én, hétfőn 17 órára lakossági fórumra várja 
a 4. számú választókörzet, azaz a Vasútvidék lakóit 
Molnár Tamás önkormányzati képviselő a Vasvári Pál 
Gimnáziumba. A fórumon jelen lesz Cser-Palkovics 
András polgármester, Bozai István városgondnok, 
Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Steigerwald Tibor, 
a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője és Nagy Zsolt, a 
Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője is.

Köfém-lakótelep, Ráchegy, 
Búrtelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

Április 15-én, hétfőn 17 órára lakossági fórumra várja a 4. szá-
mú választókörzet, azaz a Vasútvidék lakóit Molnár Tamás ön-
kormányzati képviselő a Vasvári Pál Gimnáziumba. A fórumon 
jelen lesz Cser-Palkovics András polgármester, Bozai István 
városgondnok, Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Steigerwald 
Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője és Nagy Zsolt, a 
Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője is.
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Rágcsálóirtás

A város területén lévő főbb vízfolyások és 
csapadékvíz-elvezető árkok mellett rágcsálóirtást 
végeznek április 15-től. A figyelmeztető felirattal 
ellátott dobozokban kihelyezett irtószer véralva-
dásgátló hatóanyagot tartalmaz. A rágcsálóirtás 
sikere és saját egészségünk védelme érdekében a 
kihelyezett irtószeres dobozokhoz ne nyúljunk, és 
kutyasétáltatáskor is legyünk körültekintőek! A 
dobozokat május 20-ig folyamatosan visszaszedik.

Márton Roland a baloldal polgármesterjelöltje

Közös programnyilatkozatot is aláírtak a baloldali összefogást alkotó pártok képviselői: Gottlóz Tibor, Espár Tamás, Márton Roland, Ráczné Földi 
Judit, Fazakas Attila és Barlabás András

Két hét áll a pártok rendelkezésére, hogy 
összegyűjtsék az európai parlamenti válasz-
táson való induláshoz szükséges húszezer 
aláírást. A Fidesz Székesfehérvári Szervezete 
a Városi Piacnál indította el az április 23-ig 
tartó támogatói aláírásgyűjtést. „Soha nem 
volt még ekkora tétje az uniós választások-
nak, mint május 26-án lesz!” – fogalmazott 
Vargha Tamás országgyűlési képviselő. – „Ko-
rábban a pártok a saját belpolitikai céljaikat 
szerették volna érvényesíteni, ezúttal azon-
ban Európa jövője a tét.”                          K. Sz.

Hadházy Ákos független országgyűlési 
képviselő ősszel indította petícióját, melyben 
az Európai Ügyészséghez való csatlakozást 
szorgalmazza. A politikus szerint ugyanis 
a kormány jogszerűtlenül használja fel az 
uniós pénzeket. Az aláírásgyűjtéshez But 
Sándor független önkormányzati képviselő 
is csatlakozott. A kezdeményezés célja, hogy 
a magyarok valós véleményét közvetítsék a 
kormány felé.                                                 Sz. P.

LátRányi ViktóRia

Korábban is sejteni lehetett, hogy széles körű ellenzéki 
összefogás valósulhat meg az őszi helyhatósági vá-
lasztáson városunkban. Ifjabb Balsay István látványos 
kihátrálását követően most kiderült az is, hogy az MSZP 
városi elnöke, Márton Roland mögé áll a baloldal.

„Közös terveink megvalósításához van 
elég hitünk, van lokálpatrióta haza- 
szeretetünk, és van már elég bizalmunk 
is egymás iránt. Persze nem elég, hogy 
tudjuk, mit nem akarunk Székesfehér- 
váron. Mi azt is tudjuk, hogy mit aka-
runk a jelenlegi helyett, és erre kérünk 
felhatalmazást a székesfehérváriaktól. 
Együtt tervezzük meg a jövő Székesfehér-
várát, és együtt is fogjuk azt felépíteni!” 
– fogalmazott a polgármesterjelölt.
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Európa jövője a tét!

Egymillió aláírás a cél

A tájékoztatón Márton Roland 
elmondta: az egyik legfontosabb 
feladat, hogy át kell vezetni Székes-
fehérvárt a huszonegyedik század-
ba. Hat problémás területre hívta fel 
a figyelmet – a részletes programot a 
nyár folyamán ismertetik. Ez érinti a 
közlekedés, az oktatás, az egészség-
ügy, az ipar és a környezetvédelem 
területét, de a lakhatási válság keze-
lésével is foglalkozik.
Ráczné Földi Judit fontos lépésnek 
nevezte, hogy az MSZP, a DK, a 
Momentum, az LMP, a Jobbik és a 
Mindenki Magyarországa Mozgalom 
egyezségre jutott Székesfehérváron: 
„Minden párt elvégezte a feladatát, 
megteremtettük az esélyt. Itt vannak a 
társaink, itt vannak velünk a jelöltek, 

elkészültünk. Több hónapja dolgozunk 
közösen, és készen állunk arra, hogy egy 
jobb várost építsünk!” – fogalmazott a 
DK önkormányzati képviselője.
A tájékoztatón elhangzott, hogy Barla-
bás András, a helyi Momentum elnöke 
a város legnagyobb problémájának a 
népességfogyást, főleg a fiatalok elván-
dorlását tartja. A Jobbik fehérvári elnö-
ke, Fazakas Attila pedig arról beszélt, 
hogy az ukrán és egyéb, a magyarság-
hoz nem köthető gazdasági migránsok 
betelepítését meg kell állítani.
A Mindenki Magyarországa Mozga-
lom képviseletében Gottlóz Tibor, az 
LMP nevében Espár Tamás volt jelen 
a tájékoztatón, melynek végén a hat 
párt képviselői a helyszínen közös 
programnyilatkozatot is aláírtak.

Szabó PetRa

koVácS SziLVia
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tásukra. Ez egy program keretében 
folyik, három évvel ezelőtt kezdődött 
és intenzív járda-, út- és parkolóépítést, 
-felújítást jelent.” 
A képviselő hozzátette: az évek so-
rán több mint kétszázmillió forintot 
fordított az önkormányzat a Palota-
városban a járdák rekonstrukciójá-
ra. Ezúttal a Jancsár utca 1-5., 39-41. 
és a Sziget utca 33-35. környékén 
újultak meg a járdák. A Sziget utca 
41-es lépcsőházáig megújultak a 
belső utak, valamint a 47-51. közötti 
járda is új burkolatot kapott. 
A járdafelújítások tovább folytatód-
nak Palotavárosban.
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A Városgondnokság elmúlt öt éve számokban
bácSkai GeRGeLy

Több mint harmincmilliárd forintot költöttek az 
elmúlt öt évben városüzemeltetésre és városfejlesz-
tésre – a ma hatszáznegyven embert foglalkoz-
tató Városgondnokság vagyona és eszközparkja 
meghaladja a kétmilliárd forintot – mondta el egy 
közelmúltban tartott tájékoztatón Cser-Palkovics 
András polgármester és Bozai István városgondnok. 
A Városgondokság elmúlt öt évének számai a gyara-
podást és a fejlődést mutatják.

2010 előtt alig volt gépparkja a város- 
üzemeltetéshez Fehérvárnak, ma 
pedig hatszáznegyven ember foglal-
koztatásával, saját eszközparkkal, 
a városi vagyont növelve látjuk el a 
közérdekű feladatokat. A következő 
években is ezen az úton szeretnénk 
továbbmenni – hangsúlyozta Fehérvár 
polgármestere. Nemrégiben hozott 
döntést a közgyűlés arról, hogy a 
következő három évben is a Város-

Üzemeltetési költségek százalékos megoszlása
Városüzemeltetés: 35%
Központi irányítás és közhasznú munkavégzés: 21%
Sportpálya- és telephelyüzemeltetés: 18%
Építőipari és közterületfelújítási munkák: 15%
Rendezvényszervezés és lebonyolítás: 3%
Piacok üzemeltetése: 3%
Temetőfenntartás és kegyeleti szolgáltatás: 3%
Parkolási rendszer működtetése: 2%

Az elmúlt öt év legjelentősebb felújításai, beruházásai

• Pozsonyi út felújítása: 255 millió Ft
• Strandfelújítás, élményelemek építése: 581 millió Ft
• A Regionális Atlétikai Központ és 

a Bregyó Sportcentrum tereprendezése: 439 millió Ft
• A Bregyó közi Sportcentrum fejlesztése: 105 millió Ft
• A Takarodó úti MÁV műfüves centerpálya kialakítása: 149 millió Ft
• A Túrózsáki úti szabadidőközpont kialakítása: 203 millió Ft
• A feketehegyi kultúrudvar és közösségi tér kialakítása: 181 millió Ft
• Országzászló tér felújítása: 260 millió Ft

A parkfenntartás területén kapott elismerések

• Fővédnöki díj a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen (2014)
• Különdíj a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen (2015)
• Az év települése díj (2016)
• Miniszterelnöki díj a város kertészeti fejlesztései és a zöldfelületek kiváló minősé-

gének, változatosságának és kreatív megvalósításának elismeréséül (2017)
• Jubileumi díj az elmúlt huszonöt év Virágos Magyarországért versenyein való 

részvételéért és az ott elért kiemelkedő teljesítményért (2018)
• Meghívás a Communities in Bloom virágos világversenyre (2019)
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gondnokságot bízza meg a város- 
üzemeltetési feladatokkal, emellett 
az önkormányzati cég nagyon fontos 
városfejlesztési feladatokat is ellát – 
derült ki a tájékoztatón.

Gyarapodott a város cége

A Városgondokság az elmúlt öt évben 
több mint huszonnégymilliárd forint 
önkormányzati támogatásból illetve 
több mint hatmilliárd forint értékesítés-
ből származó bevételből gazdálkodott, 
ami jelentős saját erő – mondta Bozai 
István városgondnok. Ebben az idő-
szakban az összes költség meghaladta 
a harmincmilliárd forintot, melyből az 
összes beruházás közel nyolcmilliárd 
forintot tett ki. Ebből több mint ötmil-
liárd forint volt a térítés nélkül átadott 
beruházás értéke, mely az önkormány-
zat vagyonát növelte. Az eredmény-
tartaléknak köszönhetően pedig a cég 
saját tőkéje 1,37 milliárd forinttal nőtt, 
több mint kétmilliárd forint fölé, ami 
ugyancsak önkormányzati vagyon- 
növekedést jelent.

Minimális számú közfoglalkoztatott

Az elmúlt öt évben a Városgondnok-
ságnál az átlagos állományi létszám 
hatszáznegyven fő körül mozgott. A 
munkaviszony illetve a közfoglalkoz-
tatás keretében dolgozók arányában 
azonban jelentős változás történt az 
előbbi javára: míg 2014-ben kétszáz 
fő fölött volt a közfoglalkoztatottak 

száma, addig ez 2018-ra minimálisra 
csökkent. Ezzel a folyamattal párhuza-
mosan pedig a munkaviszonyban lévők 
száma a valamivel több mint háromszáz- 
ötven főről közel hatszáz főre nö-
vekedett. Lefordítva a hétköznapok 
nyelvére ez azt jelenti, hogy több mint 
kétszáz család talált vissza a munka és 
a munkából való megélhetés világába 
az önkormányzat és cége, a Városgond-
nokság jóvoltából.

Fejlesztések, beruházások

Útfejlesztések és parkolóépítés a város 
teljes területén 2014 és 2018 között 
több mint hárommilliárd forint érték-
ben valósult meg, és összesen majdnem 
ezerkétszáz új parkolóhely került ki-
alakításra. Ugyancsak fontos tételként 
jelentek meg a parképítések: megújult 
a Petőfi park, a Halesz és a Királyok 
parkja is, a munkák összértéke százhét-
millió forintot tett ki. A fatelepítési és 
fasorfenntartási munkák költsége negy-
venegymillió forint volt. A Haleszban 
a vár és a babahinta létesítése huszon-
hétmillióba került, míg a játszóterek 
ütéscsillapító burkolatának cseréje 
hatvanötmillió forint értékben történt 
meg. A Béla úti temetőben új parcel-
lákat alakított ki a Városgondnokság, 
illetve elkészült egy szárazszórásos 
parcella is. Ezen munkák összértéke 
száznegyvennégymillió forint volt.
Az elmúlt öt évben városszerte meg- 
újultak a buszvárók, és reklámfelülettel 
ellátott buszmegállók kerültek ki. 
Összesen kilencvenöt új váró kihelye-
zése történt meg több mint hatvanegy-
millió dorintból. A parkolórendszer és 
az automaták felújítása is elkészült. 
Székesfehérváron rendszámalapú, 
NFC-rendszerű start-stop parkolás 
került kialakításra, melynek költsége 
közel negyvennyolcmillió forint volt.
2014 és 2018 között több városi köz- 
intézmény felújítása is megtörtént: az 
Ybl Miklós Intézményfelújítási Program 
keretében háromszázharminchatmilli-

ót, a KÉPES-program keretében pedig 
százharminchatmilliót fordított a Város-
gondnokság ezen munkák elvégzésére.
Az útburkolat-javítások során ötezer- 
nyolcszáz kátyút foltoztak be, kö-

zel négyszáz vízkárral kapcsolatos 
hibaelhárítás történt, a vízfolyás- és 
árokprofilozás során pedig húszezer 
köbméter anyag került kitermelésre.

Majdnem kétezer közterületi lámpa- 
testet is cseréltek a Városgondnokság 
munkatársai 2014 és 2018 között kor-
szerű, energiahatékony világításra.

Ingatlanfejlesztés, eszközbeszerzés

Az ingatlanfejlesztés és eszközbeszer-
zés területén is történtek beruházások: 
2014 és 2018 között negyvenkét teher-
gépjárművel gazdagodott a jármű- 
állomány a Városgondnokságnál, ennek 
beszerzése kétszázharminchatmillió 
forintba került. További tizenhárom 
munkagépet is beszereztek százhetven- 
millióért, egy elektromos multicar 
gépjármű beszerzése pedig tízmillió 

forintba került. A Berényi út 15-17. 
szám alatti ingatlanok megvásárlására 
és felújítására közel százmilliót fordí-
tott a Városgondnokság.
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Fókuszban a választókerületek – 4. rész
A 4. sz. választókerület – Vasútvidék

A  parkokat, játszótereket az iskolások is szívesen használják

kuRucz tünde

A 4. számú választókerület fordított T betűként 
délről és keletről veszi körbe a belvárost. A 
Horvát István-lakótelep, a Deák Ferenc utca 
és a Lövölde út környéke vagy a Salétrom utca 
viszonylag sűrűn lakott résznek számít, ahol a 
lakók szerint a kisebb-nagyobb tömbházakat 
igényesen kialakított közösségi terek, parkolók 
és zöld szigetek övezik. 

Molnár Tamás 2014-ben lett a 
körzet képviselője. Megválasztása 
után azt tapasztalta, hogy a város-
részben lépten-nyomon vissza- 
köszönnek a hatvanas-hetvenes 
évek: „Miután az emberek megválasz-
tottak, azt éreztem, hogy ez a környék 
az elmúlt jó pár évtizedben mintha 
kevésbé lett volna fókuszban, pedig 
nagyon közel van a belvároshoz. Fel-
mértem azokat a területeket, amiket 
nagyon régen újítottak fel és ahol 
a legégetőbbek a problémák. Ennek 
eredményeképpen összeállítottam 
egy négy-öt éves tervet.” – kezdte 
nagy lendülettel a beszélgetést a 
képviselő.

Viszlát, hatvanas évek!

Az egyik legnagyobb – mintegy 
kétszázmillió forintos – beruhá-
zás a Salétrom utca megújulása 
volt, mely Molnár Tamás szerint 
ma már sokkal inkább sétány. 
A régi, töredezett betonburkolat 
helyett a színes kockakövek, zöld 
szigetek és padok egy szellősen 
tagolt közösségi teret alkotnak. 
Amit nemcsak az itt lakók, hanem 
a környező iskolák és óvodák is 
szívesen használnak.
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Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogatjuk meg. Arra vagyunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és milyen terveket szőnek a város-
részek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

Parkolók, kutyák, varjak
Egyed Attila a Vörösmarty Lakásszövetkezet 
elnökeként és több társasház közös képviselő-
jeként a szívén viseli a négyes választókör-
zetben élők sorsát. Mindent megtesz azért, 
hogy a problémák ne csak szóban, hanem 
ténylegesen meg legyenek oldva. 

„Nagyon sokat küzdöttünk azért, hogy 
legyen szép, új aszfaltunk a Horvát 
István-lakótelepen, mert előtte csak 
foltozgattak. Kaptunk új parkolókat, 
de a parkolási helyzet hosszú távon 
így sem megoldott. Felmerültek 
olyan ötletek, mint a fizető parkoló 
bevezetése. Felesleges. Itt nem nappal 
van probléma, hanem este! És ez csak 
rosszabb lesz. Hogy miért? Egyszerű 
matematika az egész. A városrészben 
van hetven-nyolcvan olyan nyugdíjas, 
akinek még nincs autója. Ők tíz-húsz 
éven belül elmennek. Ki hamarabb, 
ki később, de a helyükre minimum 
másfél autóval érkeznek az új lakók 
lakásonként. Ez a mi esetünkben száz, 
de inkább százötven gépkocsit jelent. 
Jelenleg tervben van egy tizennyolc 
férőhelyes parkoló kialakítása, és ezen 
kívül egy nagyobb parkoló helyét 
is keressük. Szerencsére Molnár 
Tamás abszolút agilis partnerként 

mindenben segített és segít bennünket.” 
– tette hozzá az elnök, aki szerint a 
lakóközösség fiatalodik, de a maga 
módján egyre közömbösebb. – „Az 
emberek szinte fuldokolnak a „nem tö-
rődöm semmivel tablettától”. Ha nincs 
parkolóhely, ráállnak a fűre. Én szólok 
nekik, hogy ez szabálytalan és meg 
fogják büntetni, erre nyomdafestéket 
nem tűrő kifejezéseket vágnak hozzám. 
Vagy egy másik jelenség: a kutyagazdik 
– tisztelet a kivételnek – nem szedik fel 
a kutyapiszkot. Semmi gond nem lenne 

ezzel, ha elsétálna a kétszáz méterre 
lévő futtatóig. De nem teszi meg, mert 
messze van. Amíg nem kerítettük le, 
a játszótér is tele volt kutyaürülékkel. 
Minden a türelmetlenségről, a toleran-
cia és a konszenzus hiányáról szól.”
Nemcsak a kutyák borzolják a 
kedélyeket, hanem a Béke tér 
mögötti házaknál a vetési varjak 
is: „A környező utcákban – például 
a Lövölde, a Gyümölcs és a Horvát 
István utcában – megborotválták 
a platánfákat, így a városban lévő 
vetési varjak fészkelési helyei nagy-
részt megszűntek. A Béke tér mögött 
viszont érintetlenül hagytak néhány 
fát, ahová a madarak átköltöztek. Ha 
nem húsz fán van egy fészek, hanem 
egy fán húsz, az jelentős problémát 
okoz a fa alatt... Mit tehet ilyenkor a 
lakó és a közös képviselő? Jelzi ezt a 
városnak. Azon kívül, hogy ezt továb-
bították az illetékes szakhatóságnak, 
még semmi sem történt.”
A varjúhelyzettel kapcsolatban 
Molnár Tamást is megkérdeztük, 
aki azt mondta: amint vége lesz a 
költési időszaknak, megpróbálják 
őket áttelepíteni az egyik nemzeti 
parkba.

Egyed Attila szerint szépen megújult a 
városrész
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„Közel százötvenmillió forintba került 
2017-ben a Horvát István-lakótelep 
összes burkolatának cseréje. A járdákat 
például még a hatvanas években építet-
ték. Azóta csak akkor nyúltak hozzá, 
ha a betont valamelyik közmű cseréje 
miatt meg kellett vágni. Tele volt 

repedésekkel, letört mozaikdarabokkal, 
melyek néhány helyen már baleset- 
veszélyesek voltak.”
A megnövekedett autóforgalom 
miatt a Horvát István utca és a 
Deák Ferenc utca kereszteződésé-
ben körforgalmat alakítottak ki: 

„Korábban sok bejelentést kaptam 
az utak mellett élőktől, hogy a piros 
lámpánál várakozó gépkocsik nagyon 
kellemetlen zaj- és porterhelést 
jelentenek. A körforgalom kialakí-
tásával és ezzel együtt a közlekedés 
folyamatossá tételével ez a probléma 
megszűnt.”
Ezzel párhuzamosan ahol csak 
lehetett, új parkolóhelyeket is 
kialakítottak – többek között az 
Árpád utcában vagy a sportcsarnok 
mögött. Tavaly pedig elkezdődött a 
Lövölde út belső útjainak felújítá-
sa is, ami a képviselő szerint régi 
adóssága a városnak. A munkála-
tok idén folytatódnak, és nagyjából 
két éven belül teljesen megújul ez a 
környék is.
Molnár Tamás szeretne a közeljövő-
ben egy szabadidős parkot a Béke 
térre, ahol a különböző generációk 
tudnak egymással találkozni és 
minőségi időt együtt tölteni. A  
Horvát István-lakótelepen tervben 
van még egy új, tizennyolc férő- 
helyes parkoló kialakítása is. Ezen-
kívül a képviselő a Lövölde úton 
a páratlan oldalon a járdát is meg 
akarja csináltatni, mert finoman 
szólva sem huszonegyedik századi 
állapotokat idéz.

Mindennapi apróságok

„A nagy beruházások mellett rengeteg 
apró fejlesztéssel próbálom könnyebbé 
tenni a lakók mindennapjait. Ilyen pél-
dául egy kuka vagy egy pad kihelyezé-
se, esetleg egy kukaketrec kialakítása. 
Ez utóbbi jelentősen javítja az itt élők 
komfortérzetét, mert nem kerül bele 
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Lövölde – az ország egyik 
első sportcentruma

„Fehérváron módos polgárokból 
szervezték meg a Polgári Lövész- 
egyletet a 19. század elején. 
Eleinte a Vas utca környékén volt a 
központjuk, de mivel az épület elég 
rossz állapotban volt, ezért kaptak 
egy új területet, hogy ott képez-
zék ki a tagokat. Így jött létre az 
egykori Váralja szabad részén a 
lövölde. Mellette kapott helyet az 
1850-es években a méneskaszár-
nya istállókkal és laktanyákkal, 
ahol a monarchia idejében a ka-
tonalovak tenyésztésével, később 
pedig a polgári lóállomány neme-
sítésével is foglalkoztak. Ezektől 
délre kapott helyet a vasútállomás 
is, ami végül az 1944-es szőnyeg-
bombázások során a környék 
vesztét okozta.” – mondta Demeter 
Zsófia várostörténész.
A lövölde – azon kívül, hogy a 
polgárok lőhettek – mai szóval élve 
rendezvényhelyszínként is szolgált. 
Itt fogadták a fehérváriak Ferenc 
József császárt. Az épületben a szó 
pozitív értelmében mulató is mű-
ködött. A két világháború közötti 
időszakban ezt átépítették Molnár 
Tibor tervei alapján, és létrejött az 
ország egyik első, fedett sport-
centruma.

A színes kockakövek játékossá teszik a Salétrom utcát

Molnár Tamást nyugodtan lehet személyesen vagy közös képviselőn keresztül, telefonon, 
e-mailben vagy Facebookon keresni

A vasútállomás a huszadik század elején
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A nyugalom szigete

Egy barátságos sétány

A parkokat karbantartják

Túl az aszfalton 

A Béke téri parkban kutyasétálta-
tás közben beszélgettünk Péntek 
Gáborné Erikával: „Szeretünk 
itt élni. Ez egy nagyon nyugodt és 
biztonságos környék. Igaz, újabban 
megint megjelentek a hajléktalanok. 
Nem sokan, egy-ketten itt szoktak 
üldögélni a parkban a padon. Élvezik 
a napsütést, de kettőt sem szólnak. 
Remek a közeli futópálya, néha 
szoktunk is jönni futni.”

Borbély Barnabás 1974-ben, az 
első lakók között költözött be 
a Salétrom utcába: „Az utóbbi 
években a környező utcákban új 
parkolókat alakítottak ki. Igaz, 
fizetősek, de mindig akad egy-két 
szabad hely. És ez sokat számít! Bár 
a zöldfelületek nagyságában sok 
változás nem történt, a Salétrom 
utca térkövezésével ez lett az egyik 
legbarátságosabb része a városnak! 
A környékbeli toronyházak ráadásul 
egy szél- és közlekedésvédett udvart 
képeznek, amit az idősek és a fiata-
lok is nagyon szeretnek. Nyáron a 
sétányon még fagylaltos is jár!”

Málics-Tóth Ildikó kétéves kisfiá-
val focizott a játszótéren. Hat éve 
költöztek a Prohászka-templom 
mellé: „Gyalogtávon belül van a 
játszótér, a bolt, de ha be szeretnénk 
menni a belvárosba, akkor sem kell 
autóba ülni. A parkolási helyzet 
sem vészes, és a parkokat is szépen 
karbantartják. Ennek én különösen 
örülök, mert sok időt töltünk a fiam-
mal a szabadban!”

Futter Lajos – bár a Tóvárosban 
lakik – sokszor látogatja meg a 
lányát és unokáját a Lövöldén: 
„Rengeteget fejlődött a környék! 
Látja? Ott, a házak előtt nemrég asz-
faltoztak és új parkolókat alakítottak 
ki. Ahhoz képest, hogy lakótelep, 
sok a zöld, és két utcán belül három 
rendes játszótér is van. De kell is, 
mert délután a gyerekek elözönlik az 
utcát!” 
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idegen szemét, és ha az edény megtelik, 
akkor sem hordja a nejlonzacskót meg 
a PET-palackot az utcán a szél.”
A képviselő szerint bármiről van 
szó, sokszor a legnehezebb feladat 
a lakók közötti konszenzus kiala-
kítása. Például abban mindenki 
egyetért, hogy legyen parkoló, csak 
ne az ő ablaka alatt, mert nem sze-
retne reggel motorzúgásra ébredni. 
Vagy szükség van padra, de tegyék 
tíz méterre az ő lépcsőházától, mert 
zavarja egy esetleges hangoskodás.

Molnár Tamás elmondta: nyugod-
tan lehet őt akár személyesen vagy 
közös képviselőn keresztül, telefo-
non, e-mailben vagy Facebookon 
keresni. Ha valakinek bármilyen 
észrevétele van, ne tartsa magában, 
mert csak akkor tud segíteni, ha 
tud a problémáról.
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Lakossági fórum Szedreskerten

Májusban, kifejezetten a Garzon-
házban élőknek tartanak fórumot a 
környék rendezésével kapcsolatban, 
ahol a házban élők közösen dönthetik 
majd el, milyen fejlesztések legyenek 
a ház körüli területen.

Komplex városrész-rehabilitáció fejeződött be

Húsz éve szövetségben

Faültetés a Haleszban Ének, vers, zongora

Emléktábla a Doni kápolna létrehozóinak

Az elmúlt években hétmilliárd forint összértékű beruházás valósult meg a szedreskerti városrészben

Hetven évvel ezelőtt alakult meg a NATO, Magyarország húsz esztendeje tagja a szövetségnek. 
A kerek évfordulóra országos programsorozattal készült a Honvédség és Társadalom Baráti Kör 
Székesfehérvári Szervezete. Az első állomásnak múlt csütörtökön a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház adott otthont.                                                                                                           Sz. M. B.

Emléktáblát avattak azok tiszteletére, akik 
megálmodták és anyagi hozzájárulásukkal, 
munkájukkal támogatták a Don-kanyar emlék-
kápolna felépítését. A pákozdi Mészeg-hegyen 
a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség tagjai 
gyűltek össze, hogy részvételükkel köszönetüket 
fejezzék ki az emlékhely létrehozóinak. „Az 
alapítók – végigjárva a megvalósítás nehéz 
útját – a nemzeti összefogás szintjére emelték 
az emlékhely létesítésének gondolatát. Bizonyí-
tották, hogy a világháborúban elveszett magyar 
katonák hősies helytállásának emléke nem 
veszett el a történelmi emlékezet homályában.” 
– fogalmazott Berdó Gábor, a Doni Bajtársi és 
Kegyeleti Szövetség elnöke.              Forrás: ÖKK

Huszonöt hársfát adományozott Székesfehérvárnak az Alsótekeresi Faiskola azon alkalomból, 
hogy huszonöt éves a Virágos Magyarországért verseny. A várostűrő növények a Haleszban 
kaptak helyet.                                                                                                                                               Sz. P.

Csupa tehetséges ember gyűlt össze idén is a VAGYOK művészeti találkozón. Április hatodikán ti-
zenkettedik alkalommal rendezte meg a Székesfehérvári Első Lions Klub a Vakok és Gyengénlátók 
Országos Kulturális és Művészeti Találkozóját. A résztvevők huszonhárom produkcióval készültek, 
melyeket Kerkai Rita színművész és Lepcepter Zoltán zenész értékeltek.                                            H. A.

bácSkai GeRGeLy

Az utóbbi közel egy évtized alatt Szedreskert és 
környéke teljes városrész-rehabilitáción ment 
keresztül, kezdve a volt vidámpark területé-
vel, a Bregyó köz megújulásával, a Liget sor 
felújításával, a Csónakázó-tó kotrásával és a 
lakótelepen történt megannyi beruházással. 
Erről és a további tervekről volt szó azon a 
lakossági fórumon, amelyet a Szedreskerten 
élőknek tartottak.

Ha a volt vidámpark területét, a 
Bregyót vagy a Csónakázó-tavat 
összehasonlítjuk a tíz évvel ezelőtti 
állapotokkal, akkor mindenki lát-
hatja, hogy rendkívül nagy fejlesz-
téseken ment keresztül a városrész 
– kezdte a fórumot Cser-Palkovics 
András. 
Szigli István önkormányzati kép-
viselő az elmúlt évek szedreskerti 
fejlesztéseiről elmondta, hogy a 
tóparton, magánberuházásban 
épült szállodával együtt a hétmilli-
árd forintot is eléri a beruházások 
összértéke a városrészben.
Az elmúlt öt évben több mint száz 
új parkolóhely épült Szedreskerten, 
de sajnos mindenki nem fog tudni 
a háza bejáratától néhány méterre 
parkolni. A város polgármestere 
kiemelte: ha valakinek javaslata 
van új parkolóhelyek kialakítására, 
jelezze azt levélben neki vagy az 
önkormányzati képviselőknek. 
Kiemelte, hogy ha a szakemberek 
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véleménye szerint is megépíthető a 
parkoló, akkor ahhoz forrást rendel 
az önkormányzat. Bozai István 
városgondnok elmondta, hogy 
idén mintegy kétmilliárd forint áll 
rendelkezésre út-, parkoló- és járda-
építésre Székesfehérváron.
Az üveghulladék-gyűjtő szigetekkel 
kapcsolatban a Depónia ügyveze-
tője, Steigerwald Tibor elmondta, 
hogy idén mintegy ötven helyszínt 
jelölnek ki a városban, és ehhez 
gyűjtőedényeket is biztosítanak, a 
családi házas övezetekben pedig 

már működik a házhoz menő üveg-
hulladék-gyűjtés.
Kovács Béla Sándor önkormány-
zati képviselő a Városgondnokság 
hibabejelentőjének használatára 
hívta fel a figyelmet. Kérte, hogy 
a kisebb, közterületen tapasztalt 
hibákat jelentsék be a lakók.
Kérdések érkeztek a légkondicioná-
ló berendezések kültéri egységeivel 
kapcsolatban. A fórumon kiderült, 
hogy a város komplexen tervezi 
megvizsgálni a négyemeletes, lift 
nélküli házakban annak lehető-

ségét, miként lehetne utólag liftet 
építeni, illetve a Széphő milyen 
lehetséges technológiát tudna be-
szerelni, hogy a távhőrendszer adta 
lehetőséget kihasználva a klíma- 
berendezéseket is arról üzemeltessék.
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„Evangéliumot hirdettek, s apokalipszis jött”

Asztalos tanműhely

Egyre népszerűbb a Corvinus

Egy SZÉP délelőtt a Városházán

Fejlődik a karitász

Vizi László Tamás a huszadik század sorsfordító eseményéről tartott előadást

Átadták a Vörösmarty középiskola új asztalosműhelyét. Az újonnan kialakított tanműhelyben a 
legkorszerűbb kis- és középüzemi technológiát sajátíthatják el a diákok.                                 Sz. P.

A konferencián a Vasvári Pál Gimnázium Gesztus nevű csoportja A Pál utcai fiúk ismert dalla-
maival örvendeztette meg a résztvevőket, akik ezután kisfilmeket láthattak a fogyatékossággal 
élő gyerekek mindennapjairól

Az új raktárbázis a nyugati országrész logisztikai és koordinációs központja valamint a helyi és 
környékbeli szociális feladatellátás és az önkéntesek bázisa lesz

dieneS PetRa koVácS SziLVia

dáVid Renáta

Tudományos konferenciát tartott a Trianon 
Centenáriumi Emlékbizottság a Városházán a 
Tanácsköztársaság megalakulásának századik év-
fordulója alkalmából. Az esemény az Evangéliumot 
hirdettek, s apokalipszis jött – a kommunizmus 
Magyarországon, Fejér megyében és Székesfehér-
váron címet viselte.

A Trianon Centenáriumi Emlékbizott-
ság időről időre a magyar történelem 
és legfőképpen a XX. század legfon-
tosabb eseményeit vizsgálja és tart 
az adott témákban konferenciákat 
Székesfehérváron. Ezúttal az 1919. 
március 21-én megalakult Tanács-
köztársaság századik évfordulója 
adott apropót arra, hogy az egyesület 
ismét egy fontos történelmi periódust 
vizsgáljon.
„Ez egy olyan időszaka a magyar történe-
lemnek, ami hosszú évtizedeken keresztül 

A látássérült egykori parasportoló, Lengyel 
Zsófi küldetésének tekinti, hogy az épek és a 
sérült emberek világát közelebb hozza egy-
máshoz. A SZÉP-program megvalósítójaként a 
fogyatékossággal élők társadalmi elfogadásá-
ért dolgozik, többek között előadásokat szervez 
az iskolákban. A programot egy konferencia 
keretében kedden a Városházán mutatták be.

Hogyan tud egy látássérült hölgy 
csinosan felöltözni, sminkelni vagy 
háztartást vezetni? Hogyan tanul-
juk meg elfogadni egymást? Mind-
ez kiderült a programot bemutató 
délelőtt során. 
A kezdeményezést 2016 decem-
berében indította el a fehérvári 

Székesfehérváron épít logisztikai bázist a Katolikus 
Karitász. A hálózatot vissza nem térítendő európai 
uniós forrásból fejlesztik, a támogatás összege 
hatszázötvenmillió forint. Az ünnepélyes alapkő-
letétel hétfőn volt a leendő központ helyszínén, az 
Alba Ipari Zónában.

Javul a veszélyeztetettek, krízishely-
zetben lévők hátrányának leküzdését 
célzó szolgáltatások hatékonysága, 
minősége – Székesfehérváron épít 
logisztikai bázist a Katolikus Karitász. 
A fehérvári bázis kétszázötven tonna 
élelmiszer tárolására lesz alkalmas, 
ezzel harmincezer család szükséglete-
it tudják biztosítani. 
Soltész Miklós az országos fejleszté-
sek előzményeiről beszélt az ünnepé-
lyes alapkőletételen. A Miniszter- 
elnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára 
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elmondta: „A kolontári katasztrófa során 
a karitatív szervezetek együttműködése 
hatékonynak bizonyult, de hosszú évek 
kellettek ahhoz, hogy mindez olyan rend-
szerbe szerveződjön, amely még gyorsabb 
segítségnyújtást jelent az ország bár- 
melyik részén.” 
A központok a Katolikus Karitász 
vészhelyzeti bázisaiként is működnek 
majd, ez nagy hatással lehet a hálózat 
jövőjére Spányi Antal megyés püspök, 
a Katolikus Karitász elnöke szerint, 
hiszen mint mondta: egy ilyen raktár 
megépítése és alkalmazása nagy jelen-
tőségű a karitász jövőjét illetően. 
A karitász a város támogatásával vásá-
rolta meg a területet, ahol felépíthetik 
a több száz négyzetméteres raktárat. 
Ezzel a telephellyel hatékonyan el 
tudják majd látni a rászorulókat. 
Székesfehérvár közel huszonegymillió 
forinttal támogatta a beruházást, mely 
2020 áprilisáig valósul meg.

önkormányzat a helyi civilszerve-
zetek együttműködésével, hogy a 
fogyatékkal élők mindennapjait 
bemutatva tegyék még elfogadóbbá 
a helyi társadalmat. 
A konferencián fehérvári közép-
iskolások, tanáraik és civilszer-
vezetek képviselői vettek részt. 
A Székesfehérvári Érzékenyítő 
Program, azaz a SZÉP elneve-
zés városunk polgármesterének 
ötleteként született meg, ezzel is 
jelezve, hogy a város szeretettel 
áll a nemes ügy mellé. A program 
üzenetét mindenkinek érde-
mes megszívlelni: tanuljuk meg 
egymást elfogadni, hiszen csak 
együtt, elfogadásban lehet SZÉP 
az élet!

csak egyfajta ideológiai szempontból 
volt vizsgálható és elemezhető, és a 
rendszerváltás utáni időszak sem volt 
alkalmas arra, hogy górcső alá vegyük. 
Itt van a százéves évforduló, éppen ideje, 
hogy újragondoljuk ezt a korszakot is!” – 
mondta Vizi László Tamás, a Trianon 
Centenáriumi Emlékbizottság elnöke.
Az emlékbizottság konferenciáin 
mindig sok az érdeklődő, hiszen 
olyan történelmi időszakok esemé-
nyeit dolgozzák fel, melyek a ma 
élő generációkat is közvetlenül vagy 
közvetett módon érintik.
Az eseményen részt vett Cser-Pal-
kovics András polgármester is, aki 
hangsúlyozta: az emlékbizottság tevé-
kenysége kifejezetten fontos szerepet 
foglal el Székesfehérvár kulturális éle-
tében, hiszen tudományos, szakmai 
alapossággal vizsgálja a történelmi 
eseményeket nemzetközi, de lokális 
kitekintéssel is.

HaGyánek andRea

Továbbra is igen kedvelt a Budapesti Corvinus Egye-
tem Székesfehérvári Campusa a hallgatók körében. 
Idén több mint száztizenegyezer jelentkezési lap 
érkezett az ország egyetemeire, főiskoláira, ebből a 
Corvinus intézményeibe a húszezret is meghaladta a 
jelentkezők száma.

A legnépszerűbb a gazdálkodástudomá-
nyi kar, melynek képzései városunkban 
is folynak – számolt be András Krisz-
tina, az egyetem rektori megbízottja és 
Mészáros Attila alpolgármester a 2019-
es felsőoktatási jelentkezések adatairól. 
Három százalékkal emelkedett az első 

helyen jelentkezettek száma a Corvinus 
Egyetem alap- és idegen nyelvű szakjaira 
és a mesterszakokra. 
András Krisztina elmondta: „A tíz 
legnépszerűbb szakból hármat az egyetem 
Fehérváron is meghirdet, ezek a gazdálkodá-
si és menedzsment, a pénzügy-számvitel és 
a turizmus-vendéglátás.” 
A Corvinuson is közkedvelt a duális 
képzési forma. Mészáros Attila alpolgár-
mester kitért arra, hogy a város segíti és 
támogatja anyagilag és infrastrukturális 
tekintetben is az itt működő felsőoktatá-
si intézményeket. 
Alig négy hónap, és az új hallgatókat is 
várja a pezsgő fehérvári diákélet!
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A zene a közös nyelv

Helyi alkotók munkái a Csók István Képtárban

Háromszáz fiatal erősítette meg: énekelni jó!

A független szakmai zsűri által odaítélt elismerések közül Fejér megye díját Tábori Csaba festő- és grafikusművész vehette át Tanka Csaba 
alelnöktől. Székesfehérvár díját Brájer Éva alpolgármester Varga Gábor Farkas grafikusnak (képünkön), Dunaújvárosét Gombos István alpolgár-
mester Várnai Gyula festőművésznek adta át, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány nevében pedig Bokor Zsuzsa alapítványi titkár Páhi-Fekete 
Noémi fotográfusnak gratulált.

Vakler lajos

HaGyánek andRea

Csütörtökön az órajáték meghallgatásával és a 
hagyományos Városház téri közös énekléssel 
kezdődött meg a XI. Fehérvári Ének Nemzetközi 
Ifjúsági Énekkari Találkozó.

Az ünnepélyes megnyitón Molnár 
Tamás ifjúsági és civiltanácsnok 
és Kneifel Imre, a szervező Ko-
dály iskola igazgatója köszöntötte 
a megjelenteket. Molnár Tamás 
úgy fogalmazott: „Szóljon ez a 
három nap a zenéről, az éneklésről, a 
barátságkötésről, az ismerkedésről, a 
közösségépítésről!” A szakmai prog-
ramok mellett a szervezők kiemelt 
figyelmet fordítottak arra, hogy a 
résztvevők megismerkedhessenek a 
város nevezetességeivel.  
A fesztiválra érkező kiváló ének-
karokra számtalan bemutatkozási 
lehetőség várt a négynapos rendez-
vényen – emelte ki a szervezők ne-
vében Kneifel Imre fesztiváligazga-
tó: „Ahány kórus, ahány ország, ahány 
tájegység, annyiféle kultúra találkozik 
itt. De számunkra inkább az a fontos, 
hogy közös nyelvet beszélünk, és ez a 
zene nyelve, ami lélektől lélekig hat.” 
A hangversenyteremben, sport-
csarnokban, templomban éneklő 
fiatalok más-más közönség előtt 
léptek fel, s szereztek jó tapaszta-
latokat. A fesztiválhangversenyen 

Nyolcvanhat művész alkotásait tekinthetik meg 
az érdeklődök a székesfehérvári Csók István 
Képtárban. Múlt héten pénteken nyitották meg 
a Fejér megye kortárs képző- és iparművészetét 
bemutató kiállítást, a Fejér Megyei Tárlatot, 
és átadták a Fejér megyei, a székesfehérvári 
és a dunaújvárosi önkormányzat valamint a 
Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány által 
felajánlott díjakat.

Változatos, vegyes tárlat az idei. 
Fotósokat, iparművészeket, 
szobrászokat, képzőművészeket, 
festőművészeket hívtak meg a 
szervezők a Fejér Megyei Tárlatra 
és a hozzá kapcsolódó versenyre. 
Négyévente a székesfehérvári 
Szent István Király Múzeum 
rendezi meg a nagy hagyományok-
kal rendelkező, immár ötvenéves 
múltra visszatekintő kiállítást. A 
köztes években a dunaújvárosi 
Kortárs Művészeti Intézet ad ott-
hont a tárlatnak.
„Ez egy meghívásos kiállítás, és min-
den alkalommal nagy számban adnak 
be a művészek munkákat. De az idén 
sokkal több művet adtak be Székes- 
fehérvárra, mint négy éve.” – tudtuk 
meg  Izinger Katalintól, a múzeum 
művészettörténészétől.
Pataki Gábor művészettörténész 
kiállításmegnyitó köszöntőjében 
kitért arra, hogy megszűnt a kü-
lönbség a vidék és a nagyvárosok 
művészeinek munkái között: „Fejér 
megyének – hála a kitűnő művésze-
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háromtagú zsűri előtt mutathatták 
be tudásukat. 
Vasárnap hozzájuk csatlakoztak 
immár hagyományosan a Szállj 
elő, zöld ág! elnevezésű, az általá-

nos iskolás néptánccsoportoknak 
bemutatkozási lehetőséget adó 
folklórprogram résztvevői. 
A rendezvény a díjak és emlék- 
lapok átadásával zárult, két év 

múlva találkoznak ismét az ifjúsági 
énekkarok. 2020-ban sem mara-
dunk azonban fesztivál nélkül, 
akkor gyermekkórusok számára 
szerveznek találkozót városunkban.

ti oktatásnak – rengeteg tehetséges 
alkotója van, ennek az eredményét 
látjuk. Korszerű, európai színvonalú, 
változatos művészetet ismerhet meg a 
közönség.”

A független szakmai zsűri dön-
tése alapján négy díjat osztottak 
ki a Fejér Megyei Önkormányzat, 
Székesfehérvár és Dunaújváros 
önkormányzatai valamint a Duna-

újvárosi Művészetért Alapítvány 
képviselői. Pénzbeli jutalommal tá-
mogatták a nyerteseket. A kiállítást 
május ötödikéig tekinthetik meg az 
érdeklődök.
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Versünnep a Fehérvár 
Televízióban

Nézze meg a versünnep döntőjéről 
készült felvételt a Fehérvár Televízió-
ban április 13-án 19.50-kor!

Kneifel Nóra a tizedik versünnep győztese

A pihenőszobában mindenki szurkolt a másiknak

A X. Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke ezúttal is Kubik Anna volt, a zsűri tagjai között 
pedig Závodszky Noémi színművész, Vakler Lajos újságíró, Bobory Zoltán író, költő és Tornyai 
Gábor plébános kapott helyet

A döntősök részt vehetnek a székelyföldi verstáborban

Nóri szereti a komolyabb hangvételű verseket

GáSPáR PéteR

kuRucz tünde

Tizenkét diák részvételével rendezték meg április 
hatodikán, szombaton a X. Fehérvári Versünnep 
döntőjét. A zsűri és a közönség magas színvonalú 
produkciókat láthatott a Városháza Dísztermének 
színpadán. A fiatalok szavalataikkal bizonyították, 
hogy szeretik és értik is a verseket.

A döntő megnyitóján Hagymásy And-
rás, a Fehérvár Médiacentrum ügy- 
vezető  igazgatója kiemelte: évről évre 
látszik, hogy ebben a városban számos 
olyan tehetség nevelkedik, akik méltán 
állnak színpadra és mutatják meg 
tehetségüket az egész városnak.
A versenyzők közül volt, aki József At-
tila, Kosztolányi Dezső vagy Karinthy 
Frigyes versét adta elő, de arra is akadt 
példa, hogy a közönség képzelet-
ben elutazhatott Déva várába vagy 
értekezést hallgathatott meg a portói 
pacalról.
A szavalatok után a zsűri visszavonult, 
majd a döntés után a rendezvény két 
fővédnöke, Spányi Antal és Cser-Pal-
kovics András köszöntötte a verseny-
zőket és a hallgatóságot.

A X. Fehérvári Versünnepet a Teleki végzős gim- 
nazistája, Kneifel Nóra nyerte, aki Gyóni Géza Csak 
egy éjszakára című versét adta elő. A győztessel 
a verstanulás kihívásairól és a pályaválasztásról 
beszélgettünk.

A rutinos szavalók közé tartozol. Emlék-
szel, mi volt az első vers, amit mondtál?
Van rólam egy felvétel még kiskorom-
ból, amikor az óvodai évzáró ünnepsé-
gen Nagy László egyik versét mon-
dom. Talán ez volt az első költemény, 
amit úgy istenigazából megtanultam. 
De ami mondanivalójában is magával 
ragadott, az pár év múlva József Attila 
Kései siratója volt, amit számomra 
azóta sem tudott semmi felülmúlni. 
Ebben a költő hihetetlen fájdalommal 
írja körül, mit jelent számára édesany-
ja elvesztése.
Az elődöntőre Csukás István Istenke, 
vedd térdedre édesanyámat című művét 
választottad, mely ugyanezt a kérdéskört 
járja körbe.
Ebből is látszik, mennyire mélyen 
érint a halál, az elmúlás gondolata. Ez 
egy kevésbé ismert vers, mert Csukás 
Istvánhoz a legtöbben Gombóc Artúrt 
és társait kötik.
Most miért pont erre a Gyóni-költeményre 
esett a választásod?
Két évvel ezelőtt a Gyóni-szobor ava-
tásán már mondtam ezt a verset. Igaz, 
akkor nem én választottam, hanem 
kötelezően ezt kellett mondanom, 
és annak ellenére megfogott, hogy 
alapvetően nem szeretem a történelmi 
verseket. De a Versünnep döntőjén 
egy olyan közönségnek adhattam elő, 
amelyik érti és befogadja ezt a művet.
Mikor kezdtél el felkészülni?
Nagyon későn, de ez rám vall! 
Mindent az utolsó pillanatra hagyok. 
Kicsit féltem is, hogy belegabalyodok 
a sorokba. Amikor a mentorommal, 
Varga Gabriella színésznővel találkoz-
tunk, akkor is csak olvastam a verset. 
Ő egyébként nagyon sokat segített, 
hogy vizualizáljam a szöveget, például 
a bombázást, és így még inkább maga-
mévá tegyem a művet.
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„Mindent az utolsó pillanatra hagyok!”

A döntő előtt otthon elmondtad valakinek 
a verset?
Nem szeretem, ha a családom hallja, 
hogyan szavalok, mert zavarban 
vagyok előttük. Mindig megvárom 
azt a pillanatot, hogy egyedül legyek, 
és a tükör előtt gyakorlok. A verseny 
előtt a biztonság kedvéért a húgom-
nak mindenféle hangsúlyozás nélkül 
eldaráltam a verset.
Volt arra példa, hogy egy szavalóversenyen 
nem jutott eszedbe a következő versszak?
Két évvel ezelőtt a versünnep döntőjén 
Karinthy Előszó című versét mondtam. 
Már majdnem a végére értem, amikor 
egyszerűen nem jutott eszembe a 
következő sor. A helyzetet a mimikám-
mal próbáltam palástolni. Úgy tettem, 
mintha egy pillanatra elgondolkodtam 
volna. Aztán isteni sugallatra bevillant, 
hogy az jön: engedjetek fel.
A verstábort leszámítva milyen terveid 
vannak a közeljövőben?
Már csak pár hét választ el az érettsé-
gitől. Jelenleg ott tartok, hogy el kéne 
kezdenem készülni. Tudom, ezt is az 
utolsó pillanatra hagyom. Egyébként a 
Corvinuson kommunikáció és média-
tudomány szakra jelentkeztem. Szerin-
tem ez egy olyan pálya, ahol különböző 
helyzetekben különböző emberekkel 
dolgozhatok együtt. Ugyanakkor vala-
hol a szívem mélyén színész szeretnék 
lenni! Most úgy tervezem, hogy vagy az 
egyetem mellett vagy után megszerzem 
a színészi diplomát is.

„Olyan ajándékokat kaptunk, melyek fon-
tosak az ember életében. Nem valamiféle 
ünnepi kacatot, hanem olyat, ami elkísér 
bennünket, ami az életünket teszi jobbá és 
gazdagabbá. Fontos ez most, amikor azt 
látjuk, hogy bizonyos törekvések olyan 
emberi értékeket szorítanak háttérbe 
vagy próbálnak elvalótlanítani, melyek 

hozzátartoznak egy nemzet, de egy 
ember létéhez is. A gyökerek, a nyelv, a 
szellemiség, a hagyomány, ami megtart 
bennünket.” – fogalmazott Spányi Antal 
megyés püspök. 
Köszöntőjében Cser-Palkovics András 
polgármester arról szólt, hogy a X. 
Fehérvári Versünnep után nyugodtan 

mondhatjuk, hogy a város kulturális 
és oktatási életének hagyománya 
lett ez a rendezvény. Székesfehérvár 
polgármestere köszönetet mondott 
mindenkinek, aki segített ebben, külö-
nösen a Fehérvár Médiacentrumnak, a 
zsűri tagjainak és a tehetséges diákok 
tanárainak.

produkció mögött: „Úgy hisszük, hogy 
magányos műfaj a versmondás, mégis 
közösségformáló erő! Ha a döntősök egy-
másra néznek életük folyamán bármikor, 
mindig cinkosság lesz a szemükben, mert 
arra gondolnak, hogy magasrendű gondo-
latokat tudnak kifejezni olyan formában, 
amit csak a költők tudnak megálmodni.” 
Kubik Anna ismertette a verseny vég-
eredményét is: a harmadik helyezett 
Kiss Viktória, a második Csengey Már-
ton, az első pedig Kneifel Nóra lett.
A Fehérvár Médiacentrum különdíját 
Farkas Eszter vehette át, míg Rásky 
Gergő a SZÉPHŐ Zrt. különdíját 
kapta.

A zsűri elnöke, Kubik Anna értékelé-
sében kiemelte, hogy a versmondás 
igényes műfaj, amibe sok munkát 
kell beletenni, kemény órák, napok, 
hetek és hónapok munkája van egy jó 
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Szétbombázva

Fókuszban az emberi gyötrelmek

Vakler lajos

Megosztó, ugyanakkor rendkívül hiteles dráma 
kerül színre a Pelikán Teremben: Sarah Kane 
Szétbombázva című színművét Derzsi János 
rendezi, a szerepekben Kerkay Ritát, Kricsár 
Kamillt és Benkő-Kovács Gergőt láthatja a 
nagyérdemű. 

A Pelikán Teremben mutatják be 
Sarah Kane Szétbombázva című 
drámáját. A realista történet 
egy rasszista, homofób újságíró 
drámája, aki halálos betegségével 
küzdve életének utolsó fejezeté-
hez egykori szeretőjét hívja társul, 
hogy aztán a tragédiát megsokszo-
rozva megérkezzék hotelszobájuk-
ba a háború. 
A darab rendezője, Derzsi János 
objektív szemlélőként, az emberi 
tragédiák sorsszerűségét láttatja 
a nézővel: „Fontos szempont, hogy 
különböző történelmi helyzetekben ho-
gyan alakulnak az emberi viszonyok, 
kapcsolatok. Ez a darab ezt hitelesen 
mutatja meg: az emberi kapcsolatok 
tükrében a történelem kegyetlenségeit, 
a háborús beidegződéseket.” 
Ian, a megfáradt hírlapíró szerepé-
ben Kricsár Kamillt köszönthetjük 
az elkövető és az áldozat fájdalmá-
nak szemszögét is megmutató ala-
kításban: „Amit én játszom, az a ma 
Magyarországán is visszaköszön. Ami 
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Gazdára talált a Vajda János-díj 

A Vörösmarty Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 2013-ban hívta életre a Vajda 
János-díjat. Az elismerésért Fejér megyei költők „versenghetnek”. Az idei hetedik találkozón 
a közönség szavazatai alapján Bobory Zoltán vehette át az elismerést Bőzsöny Ferenc hangját 
hallva című verséért.                                                                                                                                      V. L.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

viszont szörnyű, hogy Sarah Kane, az 
író azt mondja, hogy Ian hétköznapi 
rasszizmusából következik a katona 
drámája, hiszen ő sem a semmiből, a 
pokolból jön, az ilyen helyzeteket mi 
csináljuk magunknak.” 
Cate, azaz Kerkay Rita az ötlet-
gazda – aki a színház felkérésére 
választotta ezt a rendhagyó darabot 
– ezúttal is csodapillanatokkal aján-
dékozza meg a színházbarátokat: 

„Az első dolog, ami ebben a darabban 
megfogott, az a kicsi dialógus: „ – 
Szerettelek. Mi változott meg? – Te!” 
Ennyire bravúrosan és röviden össze 
lehet foglalni, hogy egy kapcsolat 
miért megy tönkre, és az ember milyen 
változékony.” 
Az élet-halál helyzetek brutalitásá-
val, a történetbe a háború kérlelhe-
tetlen, köznapi valóságával berob-
banó katona, Benkő-Kovács Gergő 

a maga kőarcú, szenvtelen módján 
mutatja meg, hogy a harcokban 
csak szenvedés van, győztes nem 
létezik. 
Sarah Kane negyedszázada, a darab 
bemutatóján így fogalmazott: „Ha 
egy darab jó, akkor saját levegőjét lé-
legzi be, saját élete van és saját hangja. 
Hogy önök hogyan értik, amit ez a 
hang mond, az nem az én dolgom. Az, 
ami. Csinálj vele, amit akarsz!”

Bokáék képviselik Fejér megyét

A Boka Boogie Band képviseli Fejér megyét az Együtt a rock and rollért! fesztiválon Budapes-
ten, az Analóg Music Klubban. Az együttes április tizenkettedikén 17.25-től lép fel.

lászló-takács krisztina

Idén hatvanöt éves a rock and roll. A műfaj szüle-
tését Bill Haley Rock around the clock című dalától 
eredeztetik, mely 1954. április 12-én szólalt meg 
először. Magyországon 2011 óta ünneplik ezt az 
alkalmat, amikor Elvis Presley-t Budapest díszpol-
gárává választották. Az Együtt a Rock and Rollért! 
elnevezésű program szervezői úgy döntöttek, Fejér 
megyét az idén a fehérvári Boka Boogie Band 
képviseli a programon.

„Rengeteg rock and roll fesztiválon 
játszottam már Budapesten, de az, hogy 
kifejezetten magát a műfajt ünnepelhet-
jük, az számomra is különleges alkalom. 
Rengeteg banda lesz a régi öregektől a 
fiatal zenekarokig, így a fergeteges táncos 
bulin túl számunkra is egy nagy találkozás 
lesz ez a rock and roll hazai képviselőivel.” 
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– mondta el lapunknak Bokányi Zsolt, 
a Boka Boogie Band frontembere, aki 
„civilben” a Vörösmarty Rádió műsor-
vezetője. 
Egy ilyen eseménynek az a különleges-
sége, hogy egy műfajra épül, amit az 
előadók a saját ízlésük, profiljuk sze-
rint színesítenek. Az alaphangulatot az 
ötvenes évek stílusa adja meg, és nem 
csak zenében: felvonulnak például a 
kor amerikai autócsodái, sőt lesz pin 
up girl verseny is, vagyis valódi időuta-
zásra invitálják a résztvevőket. 
Bokáék is készülnek különlegesség-
gel, például az „ősdal”, Bill Haley 
Rock around the clock című dalának 
játékos feldolgozásával, de játszanak 
olyan örök klasszikusokat, mint a 
Johnny be good, és saját dalokkal is 
készülnek.  
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Tojáskereső verseny és lemezbemutató 
Programok április 12-től 21-ig

Szabó PetRa

Látogatható kiállítások

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

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

A 

SZÉKESFEHÉRVÁRI 
BALETT SZÍNHÁZ 

BEMUTATJA EGERHÁZI ATTILA - SZERGEJ PROKOFJEV

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
TÁNCDRÁMA HÁROM FELVONÁSBAN

2019. 05. 12. 19.00 VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

JEGYÉRTÉKESÍTÉS Alba Regia Szimfonikus Zenekar pénztára 
| Vörösmarty Színház, Fő utca 8.| 

+36 70 509 8805 | jegyiroda@arso.hu | jegy.hu

www.fehervaribalett.hu

Székesfehérvár, Őrhalom u. 3.
Tel.: 22/500-047

www.fehervarteto.hu
info@fehervarteto.hu

FEJTETŐRE ÁLLÍTJUK
A TETŐ VÁSÁRLÁST!

Az akció ideje alatt minden SL1-es színt 10%-os,
míg minden SL2-es színt 5%-os
kedvezménnyel kínálunk!
Az akciós időszak 2019. április 1-jétől május 31-ig leadott rendelésekre vonatkozik.

Fazsindely 2,16 db/m2

Klasszikus 2,14 db/m2

Diamant 1,98 db/m2

2.650 Ft/db-tól

Április 12.
Szabó Gyuri bácsi előadása
14 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
A bükki füvesember előadása.

A költészet napja
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Budai úti Tagkönyvtára
Találkozó Bobory Zoltánnal.

Április 13.
Színes tavasz
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Gyermekrészlege
Családi mesedélelőtt papírszínházi elő- 
adással, kézműves foglalkozással.

Tojásfestő maraton
10 óra, Kézművesek Háza
A nap folyamán többféle tojásfestő és 
tojásdíszítő technikával ismerkedhetnek meg 
azok, akik betérnek a Rác utca 27. szám alatti 
kézművesházba. Emellett lehet készíteni 
húsvéti ajándékokat és lakásdíszeket, illetve 
megtekinthetik az érdeklődők Hopp Erzsébet 
tojásíró népművész tojásfestő-bemutatóját is.

Fertőzug Állatsimogató – megnyitó
10 óra, Börgönd, Tó sor 5.
A megnyitón bemutatják az állatsimogató 
újdonsült lakóit, a szurikáta párt.

Neonparádé
15 óra, Szent István Király Múzeum 
Országzászló téri kiállítótere
Póló- és szatyorfestés zenére.

Szülinap Aprajafalván
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Mesejáték vidám zenékkel, látványos 
díszlettel és jelmezekkel.

Makám: Encián
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Lemezbemutató koncert.

A Crazy Daisy Jug Band koncertje
20 óra, Petz Söröző

Intim Torna Illegál
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Coco Loco – Őrült tavaszi fiesta
20 óra, Ikon Club

Április 14.
XXXI. Ásványbörze és Ékszervásár
9 óra, Videoton Oktatási Központ
Drágakövek, ékszerek, csiszolatok, 
ásványok, kövületek, ajándéktárgyak 
nagy választéka. A gyerekeket arany-
mosás, jégszobrászat és arcfestés várja.

A magyar próza napja
16 óra, Petz Söröző
Emlékezés Esterházy Péterre. Felolva-
sás, beszélgetés, főzés.

Április 15.

Lódi-Tóni
17 óra, Köfém Oktatási és Közmű-
velődési Központ
Szakál Antal karikatúráiból nyílik 
kiállítás.

Az író cinkosa vagyok
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Pedagógiai Szakkönyvtára
Patak Márta fordító-könyvkiadóval, 
a spanyol irodalom nagykövetével 
Varga Lilla, a könyvtár munkatársa 
beszélget.

Makrofotók a Velencei-hegység ásványairól
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Kiállítás Tóth László és Kupi László fotóiból. 
Megtekinthető április 13-ig.

A bagoly és a könyv
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
Kiállítás F. Dőry Magdolna gyűjteményéből. 
A kiállítás megtekinthető április 27-ig.

Tomorrow
Szent István Király Múzeum
Nemes Márton festőművész kiállítása. 
Megtekinthető április 28-ig.

Fejér Megyei Tárlat
Csók István Képtár
A kiállításon a megyei vagy a megyéhez 
kötődő képző- és iparművészek utóbbi két 
évben készült alkotásait tekintheti meg a 
közönség. A tárlat május 5-ig látogatható.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett 
állandó kiállítás. Megtekinthető szeptember 
22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a baba- 
patika, amely egy nagymúltú vajdahunyadi 
gyógyszertár modelljeként készülhetett a 
19–20. század fordulóján, és amelyet a mú-
zeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye szá-
mára. Ez a játék, ahogyan a kuriózumnak 
számító eredeti patikaberendezés is, arról 
vall a mai kor emberének, milyen is volt a 
régi idők patikája. A kiállítás megtekinthető 
szeptember 31-ig, keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig.
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A Barátság mozi műsora

Húsvéti tojáskereső verseny

15 óra, Zichy liget
Több mint ötezer műanyag tojásban 
elrejtett cukorkát kereshetnek meg a 
gyermekek a parkban. 
Program:
14 óra: regisztráció
15 óra: színpadi műsor, tombola, 
tojáskereső verseny 
16.10: Szuperhősök – szülő-gyerek játékok

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
Közönségtalálkozó az Ikon Klubban

2019. április 26-án (pénteken) 
20 órai kezdettel!

Ismerjék meg a Vörösmarty Rádió műsorvezetőit, hírszerkesztőit, 
állandó vendégeit, szakértőit és a külső szerkesztőket is! 

Az eseményen néhány dal erejéig Zsigmond Lala, Mits Marci, Orsovai 
Reni és az MZ/X is fellép, majd az est zárásaként Kiss György, Tunyogi 

Gábor és Szigeti Tibor retró diszkóval fokozza a hangulatot.

A Vörösmarty Rádió közönségtalálkozójára a belépés díjtalan, 
de telefonos regisztrációhoz kötött. Tel.: 06 30 179 57 03

Helyszín: Székesfehérvár,  Fürdő sor 1. Kapunyitás: 20 óra!

Százhuszonöt év az olvasók szolgálatában
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Olvasóterme
Könyvbemutató.

Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Csupasz pisztoly című 
filmet tekinthetik meg.

Április 16.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Húsvéti tojásdíszítés dekupázsolással. A 
foglakozást vezeti: Richterné Márai Teri.

Szöszölők-molyolók
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Kiállítás a kézimunka szakkör munkái-
ból.

Tojáskút avatása
14 óra, Liszt Ferenc utca
Hatodik alkalommal borul húsvéti díszbe 
a kút. A Felsővárosi Óvoda növendékei 
műsorral készülnek valamint Varró János 
népzenész tekerőlant-előadását hallhat-
ják a résztvevők.

Rómaiak Székelyföldön
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Pánczél Szilamér, a marosvásárhelyi Ma-
ros Megyei Múzeum régészének előadása 

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Szántai Lajos A magyar népmesék című 
előadása.

Párkapcsolati kéziszótár: a szeretetnyelvek
18.30, Köfém Művelődési Ház
Matyi Csongor pszichológus előadása

Április 17.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Mozgásos, énekes, mondókás, hangszeres fog-
lalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak.

Akikre büszkék vagyunk
15.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Helyi személyiségek a könyvtár kataló-
gusában, honlapján, interneten. Előadók: 
Farkas Edit, Kégli Ferenc.

Hobo: Viszockij-est
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Április 18.
Kangatréning
10 óra, LISZI – Víziváros
Baba-mama torna.

Április 19.
Nagypénteki keresztút
15 óra, Palotai úti kálvária
Spányi Antal megyés püspök vezetésé-
vel a város papjainak és híveinek közös 
nagypénteki keresztútja.

Soulwave
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Április 20.
Húsvéti témanap a Székesfehérvári 
Népmeseponton
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház 
és Könyvtár

Népmesére épülő interaktív, játékos- 
zenés, kézművességgel tarkított foglalko-
zás. Egy főtt tojás és váltócipő szükséges.

Fehérvár Enthroners – Kyiv Capitals
12 óra, First Field
Az ukrán Kyiv Capitals lesz a Koronázók 
ellenfele.

Nagyszombati szentmise
18 óra, Szent Imre-templom
A szentmise a hagyományos húsvéti 
körmenettel fejeződik be.

Burnout
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Lemezbemutató koncert.

Április 21.
Húsvétvasárnapi szentmise
10.30, Szent Imre-templom
Feltámadásünnepi szentmise.

Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, gyermekjátszó és 
táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba zenekar.

A királynő kutyája
Április 12. 16 óra
Animációs film

Bazi nagy francia lagzik 2.
Április 12. és 18. 18 óra
Vígjáték.

Bohém rapszódia
Április 12. 20 óra
Zenés dráma

A hiányzó láncszem
Április 13. és 20. 10 óra
Animációs vígjáték

Kölcsönlakás
Április 13. 13 óra
Romantikus vígjáték

Csillag születik
Április 13. 18 óra
Zenés dráma

Rossz versek
Április 13. 20.15
Vígjáték

Testvérlövészek
Április 15. 18 óra, április 20. 20 óra
Vígjáték

Zöld könyv – Útmutató az élethez
Április 15. 20 óra
Zenés történelmi dráma

Colette
Április 16. 18 óra
Életrajzi dráma

Ferenc pápa – Egy hiteles ember
Április 16. 20 óra, április 20. 18 óra
Dokumentumfilm

Csajos est: A hűtlen, a megcsalt és a szerető
Április 17. 18 óra
Az egyik leggyakoribb párkapcsolati 
problémáról, a hűtlenségről beszélget a részt-
vevőkkel Gelsei Bernadett döntésmentor. A 
18 órakor kezdődő beszélgetés után a Nyitva 
című magyar romantikus komédiát vetítik.

A művészet templomai: Monet és vízililiomai
Április 18. 20 óra
Ismeretterjesztő film

Egy kutya hazatér
Április 20. 16 óra
Családi kalandfilm
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Horoszkóp
április 11. – április 17.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Mostanában túl érzékeny, folyamatosan hullámzik 
a kedélye, ami veszekedésekhez vezethet. Ráadásul 
minél jobban belelovalja magát és haragszik, annál 
rosszabb lesz. A harag olyan tettekre sarkallja, ami-
ket később csak bánni fog.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A napokban jelentős sikereket könyvelhet el. Érthető, 
hogy büszke magára, meg is érdemli a vállon vere-
getést. Ám érdemes odafigyelnie arra, hogy miként 
reagál sikerére, mert mások szemében nagyképűnek 
tűnhet, ha túl sokat henceg vele. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten több alkalommal is nehéz helyzetbe kerülhet, de 
felesleges idegeskednie, mert mindegyiket remekül meg-
oldja. Gond nélkül veszi az akadályokat. Csak fogja vissza 
érzéseit, ne hagyja, hogy mások vagy az események kihoz-
zák a sodrából, mert akkor meggondolatlanul cselekedhet. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Túlságosan elaprózhatja a feladatokat, a célokat, ha túl sokat 
vállal. Inkább haladjon egy bizonyos sorrend szerint, és 
akkor szinte biztos a siker. Jót tenne, ha kicsit kimozdulna a 
megszokott környezetéből, üdítően hatna Önre egy utazás 
vagy kirándulás, ami testileg és lelkileg is felfrissítené.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Túlságosan bizalmatlan a kedvesével, aki egyre 
rosszabbul viseli az Ön gyanakodását és féltékeny-
kedését. Vegye észre, hogy ezzel csak eltávolodnak 
egymástól. Nem a kedvesének, hanem Önnek 
kellene változtatnia.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban könnyen felkapja a vizet a munkahe-
lyén. Tény és való: stresszes, nehéz napok várnak 
Önre, de ez nem jelenti azt, hogy akkor nyugodtan 
levezetheti másokon a feszültséget. Nem az a megol-
dás, ha dirigálni kezd és kioszt másokat. 

Kirándulás Badacsonyba 

Mesés kilátás a hegyről, távolban a Balaton déli oldala a Fonyódi-heggyel

Az ingyenesen látogatható Kisfaludy-kilátó 
tetejéről körpanoráma tárul elénk

PuSztai PéteR

Itt a tavasz, irány a természet! Ehhez az egyik 
legkeresettebb egynapos kirándulást ajánljuk: 
a Balaton északi partjának vulkanikus eredetű 
tanúhegyét, a 438 méter magas Badacsonyt. 
Parádés kilátóhelyek, bizarr sziklaképződmé-
nyek, mediterrán jellegű szőlők – és mindez a 
Balaton partján.

A közepesen nehéz túrát sok lép-
csőzés, rövid, de meredek kapta-
tók, jól kitáblázott utak jellemzik. 
Autóval, busszal, kerékpárral, 
hajóval és vonattal is érkezhetünk 
Badacsonyba, de mindenképpen 
érdemes a Kisfaludy-házat meg- 
célozni kiindulási pontként. Kis- 
faludy Sándor egykori présháza ma 
étteremként üzemel, és a Liliomfi 
című műből is ismert gyönyörű pa-
norámája még ma is világraszóló.
Ne felejtsük el kulacsunkat megtöl-
teni a Kisfaludy-forrás hűs vizével, 
mert a hegyen nincs más vízvételi 
lehetőség! Az út túloldalán találjuk 
a Szegedy Róza-házat, melyben 
irodalmi emlékmúzeumot rendez-
tek be.
A sárga jelzés mentén egy meredek 
lépcsősoron indulhatunk meghódí-
tani a hegyet. A kaptató végén egy 
kis pihenő- és kilátóhelyet találunk, 
itt van a híres Rózsa-kő. A legenda 
szerint ha egy fiatal pár háttal a 
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Balatonnak, együtt leül a szív alakú 
kőre, még abban az évben össze- 
házasodnak.
Folytassuk utunkat a piros jelzésű 
ösvényen, az úgynevezett Kuruc 
körúton! A hamarosan kiszélese-
dő földút a szőlőskertek legfelső 
pereménél halad. A Rodostói út 
présházai között végig fantaszti-
kus panorámát élvezhetünk, majd 
ismét betérünk az erdőbe, továbbra 
is a piros jelzést követve. Az útjelző 
táblánál a Bujdosók lépcsője felé 
tartunk, míg jobbra a jellegzetes 
kőzsákok, sziklatornyok és kőten-
gerek láthatók.
Balról csatlakozik az Országos Kék-
túra útvonala, jobbra kanyarodva 
pedig felkapaszkodhatunk a hegy 
tetejére a 464 fokból álló, termé-
szetes, megmunkálatlan bazaltkoc-
kából 1936-ban épített Bujdosók 
lépcsőjén. Több helyen is találunk 
kiépített pihenőhelyeket, melyek 
híres kurucok nevét viselik. A lépcső- 
sor Czinka Panna pihenőjénél ér 
véget. Utunk folytatódik a hegy 
peremén, pár perc pihentető sétá-
val elérünk a Ranolder-kereszthez. 
A kőkeresztet a névadó veszprémi 
püspök építtette, alatta néhány lép-
cső vezet egy, a bazaltorgonák fel-
ső, sima lapjain álló kilátóteraszra, 
ahonnan lélegzetelállító panoráma 
nyílik a Balaton víztükrére.
Továbbhaladva a kék jelzésen rö-
videsen elérjük a bazaltból épített, 
bástyaszerű Egry József-kilátóhe-
lyet. Innen a badacsonyi szőlőkre, 
a hajóállomásra ,és a túlparton lévő 
jellegzetes kettős kúpú fonyódi 
hegyre nyílik kilátás. Majd leeresz-
kedünk a Páholy nevű sziklakép-
ződmény melletti Hertelendy-emlé-
kig. Innen sziklába vájt lépcsőkön 
felfelé folytatódik utunk a Kisfa-
ludy-kilátóig. Hűs bükkerdőben 
barangolva érjük el a Badacsony 
legmagasabb pontján, a tizenhat 
méter magas Kisfaludy-kilátót. A 
legfelső szintről pazar kilátás nyílik 
a Tapolcai-medence tanúhegyeire, a 
Balatonra, a Bakony és a Keszthelyi- 
hegység vonulataira.
A kilátótól visszatérünk a kéktúra 
útvonalára, majd a lejtő aljában 
elkezdődik utunk legvadabb 
szakasza a Kőkapun keresztül. Két 
hatalmas bazaltszikla között, egy 
nagy kiterjedésű kőtenger mellett 
meredeken lejt a jól kiépített út. 
A bátrabbak néhol kimerészked-
hetnek a kőtenger szikláira vagy a 
bazaltorgonák tetejére, hogy innen 
is megcsodálhassák a környék 
tanúhegyeit. A Kőkapu aljában lévő 
útkereszteződésnél balra fordulunk 
a piros jelzésű Kuruc körútra. A 

kényelmes úton haladva balról az 
egykori bazalt külfejtések hatalmas 
sziklafalait látjuk, jobbról több he-
lyen is szép kilátás nyílik Szigliget-
re és a Szent György-hegyre. 

Az elhagyatott Rodostó turista-
ház mellett elhaladva a Bujdosók 
lépcsőjének aljához érünk. Innen a 
már ismert útvonalon érünk vissza 
a Kisfaludy-házhoz.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Fontos, hogy a héten ne hozzon elhamarkodott dön-
téseket, főleg ne felindult állapotban! Nem ártana 
jobban odafigyelnie az egészségére, ami manapság 
meglehetősen ingadozó lehet. Ha jó ideje küzd tar-
tós rosszulléttel, akkor mielőbb keresse orvosát!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A napokban az érzékenysége miatta könnyen meg-
bánthat másokat. Olyan dolgokkal vádolhatja meg 
őket, ami nemcsak sértő, de valószínűleg még csak 
nem is igaz. Inkább arra kellene törekednie, hogy 
fejlessze a kapcsolatait! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban kétszer is gondolja meg, kivel kívánja meg-
osztani a titkait, érzéseit, gondolatait, nehogy csalódás 
érje! Valaki visszaélhet a bizalmával, akár olyan is, akiről 
nem is feltételezné. Ellenben a napokban többször is 
megvilágosodik, és lényeges dolgokra döbben rá. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha vitás helyzet lenne, hallgassa meg kedvesét, ne csak 
a saját véleményét fújja! Próbáljon kicsivel empati-
kusabban állni hozzá! Nem az a megoldás, hogy Ön 
abbahagyja az evezést a csónakban, mert úgy érzi, idáig 
is egyedül evezett.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Olyan érzése van, hogy még nem tart ott, ahol lenni 
szeretne. De nincs oka aggódni, mert ami késik, 
nem múlik, hamarosan eléri céljait vagy megnyílik a 
megvalósításuk fel vezető út.
 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Lehetősége nyílhat vágyai megvalósítására. Csak ne legyen 
olyan kishitű, hogy elutasítsa! Akármilyen nehézkesnek 
vagy összetettnek tűnjön, könnyen beleszokna. Azok, 
akiknek saját vállalkozásuk van, számíthatnak arra, hogy 
üzleteik beindulnak és valósággal termelni kezdik a pénzt. 

CUKORMENTES KAKAÓS CSIGA

Viszlát, és kösz a halakat!

A rendezvény egyik fontos célja, hogy felhívja a figyelmet az egészséges halételekre, és segít-
séget adjon ahhoz, hogy a hal jobban beépüljön mindennapi étkezéseinkbe

Játékudvar, oldtimer-találkozó, vásár és horgászverseny is várta a palotavárosi tavakhoz érkező vendége-
ket. Hetvennyolc csapat ragadott kést, hogy megmérettessék gasztronómiai tudásukat a halkészítésben. 
Azoknak, akik csapat nélkül érkeztek, a város idén is biztosított halászlevet. A mintegy ezerkétszáz adaghoz 
összesen négyszáz kilónyi szálkamentes akasztói halat, bajai tésztát és szegedi paprikát használtak fel.

Megteltek az üstök, ki a szegedire, ki a bajaira esküszik. De aki a halat szereti, ott volt a 
Halünnepen és jól érezte magát. Kivéve a halak...

A Halünnep remek alkalom arra, hogy a magyar gasztronómiában népszerűsítsék a hal-
fogyasztást, de a városi közösség építésére is kiváló lehetőséget teremt

lászló-takács krisztina 

Halászlé illata lengte be Palotavárost szombaton. Idén hetedik alkalommal rendezték meg a Hal- 
ünnepet a tavaknál, ahol majdnem nyolcvan csapat üstjében rotyogtak az ínyencségek. A Fehérvári 
Halünnepet először 2013-ban rendezte meg a Horgászegyesületek Fejér Megyei Szövetsége, és 
azóta igen nagy népszerűségre tett szert: évről évre egyre többen érdeklődnek az ízes esemény 
iránt, így nem kétséges: jövőre újra találkozunk!
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Elültetik az első születésfát

Tavaly megvalósult a Jávor Ottó tér rekonstrukciója, melynek keretében különleges, új funkciót 
is kapott a belváros szomszédságában lévő terület: itt jelöltek ki helyet a születésfák ültetésére. 
A születésfa mindig az előző évben született székesfehérvári gyermekek tiszteletére kerül majd 
a térre. Az első faültetésre április 15-én, hétfőn délelőtt fél tizenegykor kerül sor. A japán dísz-
cseresznyét a 2018-ban született gyermekek tiszteletére ülteti a város. Cser-Palkovics András 
polgármester szeretettel hívja az érintett családokat a hétfői faültetésre a Jávor Ottó térre!
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A Vörösmarty Rádió műsora április 13-tól 19-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

   
00.00 Hírek

00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 

félóránként hírek

08.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos 

Hírszerkesztő: Germán 

Márton Témák: 

műsorajánló, naptár, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

13.00 Műsorvezető: 

Kiss György

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

18.10 Itt élünk Szerkesztő: 

Bóna Éva

19.10 Hitépítő magazin Téma: 

Nagypéntek Szerkesztő: 

Bokányi Zsolt

20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

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

2019. 4. 14. Vasárnap 2019. 4. 15. Hétfő 2019. 4. 16. Kedd 2019. 4. 17. szerda 2019. 4. 18. CsütörtöK 2019. 4. 19. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ Műsorvezető: 
Bóna Éva Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika Témák: 
műsorajánló, naptár, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltán

10.10 Horgász – vadász 
magazin Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

11.10 Művésztársalgó – 
színházi magazin 
Szerkesztő: Bóna Éva

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

17.10 Szombaton 5-kor 
ugyanott – Sasvári 
Csilla műsora 
Vendég: St. Martin 

18.10 Könyvespolc irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – 
Szervezetünk tavaszi 
tisztítása Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 Barkács műsor Vendég: 
Veres István Boni

11.40 Botanikai séta a Károlyi 
Kastély parkjában 
Vendég: Imre Gábor

12.10 Kegyhely és Kálvária 
Bodajkon Vendég: 
Mórocz Tamás

13.10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 4. 13. szOMBat

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
15.00 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

18.10 Nyelvstúdió Vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19.10 Pénzügyi percek 
Vendég: Potolák Gábor

20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk. 
Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával 
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

20.10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Gemeiner 

Lajos és Kiss György
10.10 Műsorvezető: 

Kiss György 
10.10 Lánglovagok – 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

13.10 Környezetbarát Vendég: 
Mihály Gyula

14.10 Autóvásár Vendég: 
Wilcsek Róbert

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18.10 E-Zóna
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

06.40 Beszélgetés a 
Műemlékvédelmi 
Világnap kapcsán 
Vendég: Csutiné 
Schleer Erzsébet, Igari 
Antal, Bartus Tamás

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla, Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég: 

Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19.10 Lapszemle
20.10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szöllősi Attila
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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

10:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	
Vendégek:	Kerényi	Réka	
és Brunner Mátyás

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Rába	

Henrietta.	Vendégek:	Kneifel	
Nóra és Farkas Eszter

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Hagyánek	
Andrea.	Vendégek:	Rásky	
Gergő	és	Baksa	Ervin

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Rába	

Henrietta.	Vendégek:	Balázs	
Fanni és Krencz Virág

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Hagyánek	

Andrea.	Vendégek:	Kiss	
Viktória és Csengey Márton

14:10 Honvéd7 – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Sinka	
Jenő,	téma:	a	kommunizmus	
áldozataira	emlékezünk	6.	rész

15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00 Finisszázs – ismétlés 
 A Trianon kiállítás záró 

beszélgetése Jankovics 
Marcell	grafikusművész-
filmrendezővel.	A	művész	
beszélgetőpartnere	Látrányi	
Viktória	újságíró,	a	Fehérvár	
Médiacentrum hírigazgatója

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Hagyának	

Andrea.	Vendégek:	
Cser-Palkovics	Gergely	
és	Szipola	Antal

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Generációnk – 

nyugdíjasmagazin
19:50	 X.	Fehérvári	Versünnep	–	döntő
22:50 Híradó – ismétlés 
23:10 Képes hírek
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Hagyánek	
Andrea.	Vendégek:	
Cser-Palkovics	Gergely	
és	Szipola	Antal

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Rába	

Henrietta.	Vendégek:	Kneifel	
Nóra és Farkas Eszter

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Hagyánek	

Andrea.	Vendégek:	Rásky	
Gergő	és	Baksa	Ervin

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
14:30 Budaörs – Alba Fehérvár 

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendégek:	Balázs	
Fanni és Krencz Virág

16:35 A tánc világnapja 2017
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Szereminé	
Hegedűs	Krisztina

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Mol Vidi FC – ÚTE 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 III.	Székesfehérvári	
Székely	Bál

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

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor A 
hét	hírei-	ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár – 

turisztikai magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég: Danka Attila

16:40 A szomszéd vár – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Rába	

Henrietta.	Vendégek:	Kneifel	
Nóra és Farkas Eszter

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt magazin és Hírek

20:15 Vértesboglár – a 
Vértesi Natúrpark 
településeiről	szóló	film

20:50	 ARAK	AKTIV	2016
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendégek:	Kneifel	
Nóra és Farkas Eszter

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

Andrea.	Vendégek:	Rásky	
Gergő	és	Baksa	Ervin

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Ütőerő	–	amerikai	
krimi – 1975 (16)

21:30	 II.	Székesfehérvári	
Székely	Bál

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Hagyánek	
Andrea.	Vendégek:	Rásky	
Gergő	és	Baksa	Ervin

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

Henrietta.	Vendégek:	Balázs	
Fanni és Krencz Virág

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15 Várgesztes – a Vértesi 
Natúrpark	településeiről	
szóló	film

21:00 Portrék a Királykúton 
– Török Máté 2017

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés 
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 hírek –  benne minden 

egész órakor a Híradó 
1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendégek:	Balázs	
Fanni és Krencz Virág

17:00 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Hagyánek	

Andrea.	Vendégek:	Kiss	
Viktória és Csengey Márton

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15 Gánt – a Vértesi Natúrpark 
településeiről	szóló	film

21:15	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
	 Fülöp	Zoltán,	a	Csíkszeredai	

Csíki Játékszín Jászai 
Mari-díjas	színművésze	vall	
alkotói	mindennapjairól,	
múltról,	jelenről,	jövőről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek 
10:00 Híradó és Esti mérleg 

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Hagyánek	
Andrea.	Vendégek:	Kiss	
Viktória és Csengey Márton

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

Viktória.	Vendég:	
Sinka	Jenő,	téma:	a	
kommunizmus áldozataira 
emlékezünk	6.	rész

18:30 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendégek:	Kerényi	Réka	
és Brunner Mátyás

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfo	és	Hírek

20:35 Csákberény – a Vértesi 
Natúrpark	településeiről	
szóló	film

21:45	 X.	Fehérvári	Ének	Nemzetközi	
Ifjúsági	Énekkari	Találkozó

22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 13. 19:50 X. Fehérvári Versünnep – döntő
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Múlt heti rejtvényünk fókuszában egy interjú állt, melyben Hirtling István 
színművész árult el részleteket egy különleges előadásról. Melyik magyar 
író műveiből rendeztek irodalomtörténeti estet? A válasz az első megfej-
tésben volt: Márai Sándor.
Második feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, milyen ügyet pártol az 
említett irodalmi est. A helyes megfejtés: a Pelikán udvar kapujának felújítása. 

Mostani rejtvényünk megfejtései a X. Székesfehérvári Versünnep esemé-
nyeihez kötődnek. Első feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
ki nyerte meg az idei versünnepet. 
A második megfejtésből kiderül, hogy a győztes melyik magyar költő 
versét adta elő. 
A harmadik megfejtés pedig nem más, mint az előadott vers címe.



Az ajánlat 2019. április 11-23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

FANTASZTIKUS TAVASZI ÁRAK A RÓ-RA MARKETBEN!

Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Balatoni úti üzletünk vasárnap is nyitva 8:00-14:00 óráig!

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

Tomi 3 l mosószer
többféle

2.099 Ft
(699,66 Ft/l)

CSOMAG FELADÁS ÉS ÁTVÉTEL 
A BALATONI ÚTI RÓ-RA MARKETBEN!

Aranyfácán 0,5 l
dobozos sör

185 Ft
(370 Ft/l)

Soproni Ászok 0,5 l
dobozos sör

194 Ft
(388 Ft/l)

Steffl 0,5 l
dobozos sör

199 Ft
(398 Ft/l)

Vanessa eü.papír 32 tekercs, 2 réteg

1.399 Ft (43,71 Ft/tek.)

Well Done
mosógép

tisztító 2x40 g

449 Ft
(5612,5 Ft/kg)

Well Done szaniter
tisztító 750 ml

szórófejes

659 Ft
(878,67 Ft/l)

Well Done hideg zsíroldó
750 ml szórófejes

749 Ft
(998,67 Ft/l)

Hoppá! 
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Gasztroenterológiai tudományos ülés a városban Egyél jót, legyél jól!

A konferencia végén közelgő nyolcvanadik születésnapja alkalmából Brájer Éva alpolgármester 
köszöntötte Gógl Árpádot. Az alpolgármester méltatásában a volt miniszter nemességét, embe-
ri tartását és szakmai kiválóságát hangsúlyozta.

Jókat ettek-ittak a gyerekek szerdán a Brunszvik óvodában. Ám nem akárhogy tették ezt: 
tematikus hetük jegyében sok egészséges gyümölcsöt fogyasztottak, salátát készítettek, de 
mozgásból sem volt hiány!

LátRányi ViktóRia koVácS SziLVia

Tudományos ülést tartott Székesfehérváron 
a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi 
Területi Bizottsága Gasztroenterológiai Mun-
kabizottsága. A találkozón a legújabb kutatási 
eredményeket vitatták meg a résztvevők.

Az 1997-ben létrehozott munka-
bizottság egész napos fórumán az 
Észak-dunántúli Régió gasztro- 
enterológia területén végzett tudo-
mányos munkásságáról és ered-
ményeiről hallhattak előadásokat a 

Egészséghetet szerveztek a Belvárosi Brunszvik 
Teréz Óvodában. Így ezen a héten minden 
erre a tematikára épül. Új ismeretekkel és 
élményekkel gazdagodhatnak gyerekek és 
felnőttek egyaránt. A program kiemelt célja az 
egészséges életmódra nevelés. 

„Az egész hetünk egy tematikára épül: 
az egészségre. Ezt próbáljuk körbe-
járni. Ez a mostani alkalom azért is 
más, mert most a gyerekekkel közösen 
készítjük el mindazt az egészséges 
ételt, amit egyébként a dadus nénik 
szoktak nekünk elkészíteni. Nagyon 
nagy élménnyel és nagyon szívesen 
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résztvevők. A grémium évente két 
szakmai rendezvénnyel és multi-
centrikus klinikai tanulmányokkal 
szolgálja a térség tudományos életét. 
Az idei évi első szakmai konfe-
renciájára Székesfehérváron, a 
Városháza Dísztermében került sor 
a Szent György Kórház szervezésé-
ben. Gógl Árpád belgyógyász, far-
makológus, egykori egészségügyi 
miniszter volt a tudományos ülés 
utolsó felszólalója: a hepatitisz-  
eliminációs program hazai vonatko-
zásait ismertette előadásában. 

dolgoznak!” – mondta el lapunknak 
Dobrocsiné Vincze Annamária 
óvodapedagógus. 
Az intézményben nagy hangsúlyt 
fektetnek arra, hogy a gyerekek 
egészséges ételeket fogyasszanak, és 
emellett sokat mozogjanak. A min-
dennapos testnevelés mellett heti 
szinten jógáznak is a gyerkőcök. 
A gyerekek örömmel mozognak, 
szívesen vesznek részt a foglalkozá-
son, és igénylik a végén a relaxálást, 
mert megnyugtatja őket. Hogy ott-
hon is folytathassák az egészséghét 
programjait, a nap végén minden 
óvodás az aznapi témához kapcsoló-
dó kis füzetet vihet haza.
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft. 

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

• Villamos alállomás kezelő (E-000683/2014/A023)

• Kazánkezelő (2-12 t/h között) (E-000683/2014/A013)

• Kazángépész (12 t/h felett) (E-000683/2014/A012)

• Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló (E-000683/2014/A004)

• Hegesztő (eljárás szerint) (E-000683/2014/A033-A036)

• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)

OKJ-s tanfolyamok, valamint
• 5 évenkénti kazános továbbképzések
• Villamos ipari továbbképzések
• Tűzvédelmi szakvizsgák
• Munkavédelmi képviselő tanfolyam

Áprilisban és májusban
induló képzések:

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022

www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Munkavédelmi technikus • Targoncavezető
• Volfrám- és Fogyóelektródás hegesztő

• Emelőgépkezelő • Földmunkagép kezelő

Székesfehérvári telephelyű 
nagykereskedelmi cég

raktárosi munkakörbe keres
targoncavezetői gyakorlattal 

munkatársat.
Telefonszám:
30/978-3300

HENTES
munkatársat keres.
Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk!
Érdeklődni: 06-70/382-66-15

Pákozdi húsbolt

 Autóbuszok és tehergépjárművek 
     javításában jártas
autószerelőket 

     autóvillamossági szerelőket
keresünk

Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel,
nettó 300-350 ezer Ft

fizetéssel!
Szakirányú végzettség szükséges.

Jelentkezni Bauman Péter műszaki 
     vezetőnél lehet az alábbi 

elérhetőségeken: 
bauman.peter@homm.hu  

Tel.:  36-20-442-4747

Székesfehérvári,
nyerges,

hűtős autóra 
keresünk
hétvégi

munkavégzésre 
gépjárművezetőket.

Feltétel: C+E .
Érd.: 36 20 999 7155

Móri
munkahelyre

keresünk 
gépjárművezetőket 

főállásban.
Feltétel: C+E . 
Bruttó 600 Ezer

Bónusz
Érd: 36 20 999 7155

Kik vagyunk mi?
A STAVMAT közép-európai építőanyag kereskedő hálózat az ország 31 pontján rendelkezik 

üzletekkel. Folyamatosan megújuló kereskedéseinkben az építőanyagok teljes választékával minőségi 
megoldást tudunk nyújtani mind a kültéri, mind a belsőépítészeti munkákhoz felújításokhoz, 

házépítésekhez.. Olyan munkatársakat keresünk, akik rátermettek a feladatokra, szeretnek és képesek 
csapatban dolgozni. Mi megbecsüljük a munkádat!

Dinamikusan bővülő cégünk

Építőanyag értékesítő kollégát keres
SZÉKESFEHÉRVÁRI kereskedésébe

Mit kínálunk?
• versenyképes juttatások (többek között: munkába járás támogatása, Cafeteria, kedvezményes 

üdülési lehetőség saját üdülőben)
• kiemelkedő prémiumrendszer, Nálunk akár az alapbér 18-szorosát is megkeresheted egy évben
• akár azonnali kezdési lehetőség
• 100%-ban bejelentett, hosszú távú, stabil munkahely 
• fejlődési lehetőség, továbbképzések
• határozatlan idejű munkaszerződés, pontos eligazítás, betanítás az első hetekben
• megbízható vállalati háttér egy több mint 60 éves szakmai múlttal rendelkező cégben
• kellemes munkakörnyezet, csapatépítő program
• egységes munkaruha felszerelést

Téged keresünk, ha:
• építőiparban, vagy építőanyag kereskedelemben szereztél már tapasztalatot
• szakmailag felkészült vagy, van termék ismereted, de ha nincs, Nálunk ezt is megszerezheted
• értékesítés- és vevő-orientált gondolkodásmóddal rendelkezel
• megbízható, korrekt, rugalmas vagy
• jó kommunikációs-, kapcsolatteremtő és problémamegoldó képesség birtokában állsz
• MS Office programokat (Word, Excel, Outlook) SAP rendszert felhasználói szinten ismered
• vezetőddel együttműködő vagy
• önállóan és csapatban is szívesen dolgozol

Ezek lesznek a Te feladataid:
• szaktanácsadás partnereink, vevőink részére
• a vevők udvarias, szakszerű és segítőkész kiszolgálása 
• árajánlat, megrendelés készítése a vevői, telepi igények figyelembe vételével
• pénztárkezelés, számlák kiadása/kézbesítése vevők felé; reklamációs ügyintézés 
• EKAER kötelezettségű szállítmányok belső szabályozás szerinti adminisztrációja
• a leltárban való részvétel
• a munkakörhöz tartozó adminisztráció elvégzése (Word, Excel, SAP használatával)
• folyamatos kapcsolattartás a Társaság telephelyeivel és vezetőivel

Munkavégzés helye, ideje: 
• Székesfehérvár STAVMAT építőanyag kereskedés, teljes munkaidő 

Amennyiben úgy érzed, hirdetésünk illik Rád, ne habozz jelentkezni. Küldd el önéletrajzod még 
MA BÉRIGÉNNYEL az allas102@stavmat.hu címre

Nyári diákmunka Fehérváron
koVács V. orsolya

Alig néhány hét, és fehérvári diákszövet-
kezeteknél is regisztrálni lehet a nyári 
diákmunkákra. Feltérképeztük, mi lesz az 
idei kínálat.

Egy kis nyári bébiszitterkedés 
vagy fagyiárusítás nemcsak jó 
buli, de a vele keresett pénz is jól 
jön a nyaraláshoz. A diákmunka 
ráadásul kiváló tapasztalatszer-
zés, az első lépcsőfok ahhoz, 
hogy a fiatalok megismerjék, 

Feladatok
• kézi csörlő, kézi-, karos-láncos emelők összesze-

relése a megfelelő technológiai leírás alapján, a 
szükséges alkatrészek felhasználásával;

• az elkészült termék tesztelése, majd csomagolása.

Elvárások
• műszaki beállítottság;
• egy műszakos munkarend vállalása;
• közepesen nehéz fizikai munkára való 

alkalmasság;
• pontos, precíz munkavégzés.

MECHANIKAI GÉP
ÖSSZESZERELŐ

Munkavégzés helye: Székesfehérvár
Jelentkezés fényképes önéletrajzzal:

jelentkezes@cmco-hungary.com. Telefonon: 06 70 317 9946

Előny
• targoncavezetői engedély

Amit kínálunk
• versenyképes fizetés (bérminimumon felüli 

alapbér + törvényestől magasabb műszakpótlék 
+ teljesítménybér + mozgó bérek)

• fél évente prémium
• cafeteria
• céges rendezvények
• hosszú, távú megbízható munkahely
• teljes munkaidő

milyen is a munka világa, a min-
dennapos felelősség. 
A fehérvári diákok jó helyzetben 
vannak, hiszen a Velencei-tó 
közelségének köszönhetően 
akár vízparti idénymunkákat is 
vállalhatnak, mint jegyszedő, 
parkolóőr vagy gondnok. De a 
nyárra meghirdetett feladatkörök 
között szerepel a parkrendezés, 
gyümölcsszedés, forgalomirányí-
tás vagy a már említett fagyiárus 
és gyermekfelügyelő munkák. 
Szilhalmi Adrienntől, az egyik 

fehérvári iskolaszövetkezet 
diákkoordinátorától megtudtuk: 
az elmúlt években a legnépsze-
rűbb diákmunkák közé tartozott 
a hoszteszkedés, szórólapozás, 
ruhatározás, árufeltöltés, komis-
siózás, adminisztrációs feladatok 
és az olyan könnyű fizikai mun-
kák, mint a sorjázás, csomagolás, 
válogatás, minőség-ellenőrzés. 
Az ipari parkokban és különböző 
cégeknél minden bizonnyal idén 
nyáron is elérhetők lesznek az 
ilyen jellegű feladatok.

K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S
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A serfőzés története a XVIII. században – 3. rész
Serfőzdék és serfőző eszközök

Jan Amos Komenský rajzán a serfőzés folyamata követhető nyomon. Baloldalon látszik a komlóültetvény, szemben, a létra fölött a malátát 
szárítják, jobbra hátul a főzőüst, azaz katlan, előtte a hűtőkád, középen a serfőző legények viszik a serlét a pincébe.

asztalos taMás

Sorozatunk első két részében számba 
vettük a malátát őrlő malmokat és a 
sernevelőket, azaz serfőzőket, s egy 
kicsit már otthonosabban mozgunk a kor 
világában. E mostani írásban megis-
merkedünk azzal a hellyel, ahol a sert 
nevelték, s bepillantást nyerünk azon 
eszközök világába, amivel a sert főzték. 
A következő fejezetben már a megismert 
serfőzdéknek és serfőzőknek köszön-
hetően részt veszünk egy XVIII. századi 
serfőzési folyamatban.

A sernevelőházakat – miután 
a gabonasert évszázadok óta 
őrölt malátából főzzük, és 
vízre is nagy mennyiségben 
szükség van a főzéshez – a kor 
embere mindig igyekezett víz 
és malom közelébe építeni. 
Más gyakorlati szempontból is 
hasznos volt víz mellé tele-
píteni az épületet, ugyanis a 
főzőkatlanok gyakran okoztak 
tüzet a serfőzdékben.
A birtokaikon berendezkedő 
nemes urak udvarházaik fel-
építését követően elsődleges 
feladatuknak tekintették a fent 
említett szempontok figyelembe- 
vételével serfőzőház létesíté-
sét, vagy ha korábban volt már 
ilyen célú épület a birtokon, 
hozzáfogtak a felújításához. 
Több, korszakunkban gazdál-
kodó nemes példája mellett 
Szluha György salgótarjáni 
birtokos terve is ez volt.
1729-ben Kereskényi László 
tiszttartóhoz intézett utasításai- 
ban megírta: az udvarháznak 
az építését kell megkezdeni. 
Ezután „szükséges lenne egy 
serfőzőházat és a Beszterce 
felé vezető úton egy jó, alkal-
mas vendégfogadót építeni”. 
A serfőzőház fából épült. A 
hűtésre szolgáló szoba széles 
volt, de nem magas. Egy másik 
helyiségben az árpát készítet-
ték elő. Lépcsőn lehetett feljut-
ni az árpaszárító emelvényre. 
A serfőzőhelyiség egyúttal az 
előző serfőző lakása is volt. 
A ház mögött volt a pince, 
azzal átellenben, az út másik 
oldalán a vízimalom. Volt egy 
egyjárgányú szárazmalom is, 
zsindellyel fedve és minden 
hozzávalóval ellátva. A molnár 
szalmatetős házban lakott.
Kézzelfogható az a racionali-
tás, ami a serfőzőházat, a vízi- 
és szárazmalmot, a téglaégetőt, 
a kádárműhelyt és a mind-
ezeket működtető mesterek 
lakását egy egységben kezelő 
gondolkodásként mutatja fel. 
Elképzelhetjük, ahogyan a 
molnárok őrlik a gabonát, a 
téglaégetők pakolják ki a ke-
mencéből a téglákat, halljuk, 
ahogyan a kádár huzatókala-
pácsával üti az abroncsokat a 
készülő hordók dongái körül, s 
érezzük a főzött maláta kelle-
mes gabonaillatát.
A verpeléti sörház épületét 
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és berendezéseit 1744-ben 
felbecsülték. Fundamentuma 
kőből, falai téglából készültek. 
A serházban volt szaladház, 
szaladszárítóház, serfőzőház, 
katlan, kőből épült, vakolt 
pince és két kád.
Az 1775. évi összeírásból a 
következőket olvashatjuk ki 
a miskolci serfőzdéről: „Jó 
anyagból készült zsindelye-
zéssel, két részből áll. Az első 
rész a nyersanyagraktár ... pad-
lózata tégla, s itt található a 
malátaműhely. E fölött fapados 
és famennyezetes magtár. Ezu-
tán következik a malátaszárító 
helyiség, azután a cselédlakás, 
majd a négyszegletes, bolthaj-
tásos serfőző. Itt helyezkednek 
el a főzőedények. Ezt a sörrak-
tár követi, amit három ajtóval 
lehet elzárni. Itt helyezkedik 
el a serfőző lakása, melyben 
van két szoba, egy konyha és 
éléskamra. Az épülethez az 
udvaron tartozik még egy kü-
lön pince is, melyben harminc 
hordó fér el.” A leírásból és az 
alaprajzból komoly épület, egy 
komoly üzem bontakozik ki 
előttünk.
A serfőzőházaknak voltak víz-
tartó tornyai, amibe lóhajtotta 
kerekes vízemelők és csavaros 
„paternosterek” emelték a 
vizet. Volt olyan sernevelde, 
ahová a földbe épített hűtő- 
kádak köré kis gáttal és vályú-
val bevezették a tó vagy folyó 
vizét.

A malom, a halastó (ahol nem 
volt folyóvíz) és a sernevelő-
ház tehát majdnem mindenütt 
együtt volt. Az uradalmi ser- 
főzőkhöz csárda vagy vendég-
fogadó is kapcsolódott.
A főzéshez szükséges edé-
nyeket a pintér készítette. A 
korabeli leírások szerint a 
sernevelőházban a következő 
munkaeszközök voltak: serfő-
zőkemence rézüsttel, hevítő- 
teknők, eresztővályúk, merítők, 
hordók, dézsák, komló-  
főző üst, komlószűrő kas, sö-
rös merítők vagy merengelők. 
Használtak még teknőket, réz 
és egyéb rostákat, az említett 
merítők közül a cserpákot és 
a léhót, fából való járódeszká-
kat, ászokoló gerendákat és 
különböző kádakat: áztató-, 
keverő- és (lé)hűtőkádakat, 
serhevítőt, szaladhányó la-
pátokat, komlókeverő vasakat, 
suffánokat, azaz vizet töltöge-
tő edényeket, vödröket, csap 
alá való edényeket, puttonyo-
kat, szuszékot és élesztőtartó 
hordócskákat.
A serfőzde legértékesebb tár-
gya a serfőzőkemence rézüstje 
volt, amit katlannak is nevez-
hetünk. Az 1729-ben felvett 
leltárban a székesfehérvári 
főzőházban egy söröskocsi és 
három ló is szerepelt. 1777-
ben került sor az elhasználó-
dott serfőzőüst lecserélésére. 
A csaknem hat mázsa súlyú 
üst hetven forintba került. Az 

összesen négyszázkilencven-
öt forintra becsült verpeléti 
serházban csak a serfőzőfazék 
egymaga kétszáznegyven- 
három forint értéket képviselt.
A miskolci serfőzde első áren-
dátora Rozsnyóról, az úgy- 
nevezett vörös kovácsoktól, 
azaz vörösrézkészítő illetve 
vörösrézöntő mesterektől 
rendelte főzőüstjeit. Ezek 
az üstök a szállítás közben 
elvesztek, s így maradt nyoma 
annak a levélnek, amelyben 
1715. január 22-én kérik Rozs-
nyó városát, hogy kerestesse 
meg „Miskolcz Nemes Város 
serfőző üstjeit”.
1783-ban a divényi épület 
felszerelése a következőkből 
állt: sör főzésére való tizen- 
nyolc akós rézkatlan, hasonló, 
négyakós katlan a komlónak, 
ötvenakós sörhűtő kád, három 
kisebb régi kád, a sör desztil-
lálásához további kád, négy 
sörmerítő, százharminckilenc 
fontos nyomómázsa, három 
föld alatti csatorna kemény- 
fából.
1777-ben a székesfehérvári 
serfőzdében szükségessé vált 
a sör hűtésére használt fakád 
felújítása. Az új hűtőszerkezet 
(refrigeratorium) tizennégy 
láb hosszú, százharmincöt láb 
széles volt, alja háromcolos 
deszkából készült, százhúsz 
forintba került. Egy láb nagyjá-
ból harminc centi – a méretek 
magukért beszélnek!
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Lent állt meg a hullámvasút

A Debrecen ellen Takács Milán (7) is játszhatott, most talán más fiatalok is előtérbe kerülnek

soMos zoltán 

Bár a Debrecen ellen győzött, végül tizen-
egyedik helyen végzett az alapszakaszban, így 
nem játszhat a rájátszást érő helyekért az Alba 
Fehérvár. Óriási kudarc ez annál a klubnál, ahol 
nemcsak a szurkolók, hanem a játékosok és a 
vezetők is minden évben a négy közé kerülés-
ben bízva vágnak neki az idénynek.

„Sajnos ez a szezon valóban csalódás 
mindenkinek. Már a legelejétől nem úgy 
alakultak a dolgok, ahogy szerettük volna.” 
– mondta Simon Balázs ügyvezető. 
– „Februárban, márciusban volt egy jó so-
rozatunk, akkor azt gondoltuk, elindulunk 
felfelé, hiszen meccseket nyertünk itthon 
és a nemzetközi kupában is. Utóbbiban 
a klub történetének legjobb eredményét 
értük el, közel jártunk a legjobb négyhez. 
Az utána következő Sopron elleni meccs 
viszont megpecsételte a sorsunkat, ezt 
követően már nemcsak a mi kezünkben 
volt, hogy bejutunk-e az első tízbe. Így 
most nem rájátszásról beszélünk, hanem 
az alsóházról.”
Az ügyvezető szerint a rossz periódu-
sokban megszokott módon Fehérvá-
ron is megtették az ilyenkor szükséges 
lépéseket, ezek között a legsúlyosabb a 
korábbi sikeredző, Dzunics Braniszlav 
leváltása volt. A helyére kinevezett 
Jesus Ramirezzel nem jött össze az 
előrelépés, de így sem érzik úgy, hogy 
indokolatlan volt a váltás.
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Vörösmarty Rádió: a város hangja!

Bokányi Zsolt: Ki az, aki ne 
féltené egészségét? Bár 
gyógyítani nem tudunk az 

gyógynövények alkalmazásá-
nak ismerete ősi tudománynak 
számít, amit Supliczné Tóth 
Mária fitoterapeuta, táplál-
kozástudományi szakember, 
életmód-tanácsadó kiválóan 
ötvöz a kínai gyógyítás és a 
táplálkozástudomány ismere-
teivel. Nagy öröm számunkra, 
hogy a méltán népszerű műsor 

éteren át, de hasznos taná-
csokkal annál inkább szolgál-
hatunk! Szakértő vendégeink 
a hivatalos rendelési idejükön 
túl, csütörtökönként várják a 
rádiókészülékek mellé hallga-
tóinkat.
Az orvos válaszol című maga-
zinműsorban az egyik héten 
Csulak Fruzsina fogorvossal, 
míg az ezt követő héten Bráth 
Endre sebész szakorvossal,  
háziorvossal beszélgetek. A két 
kiváló szakemberrel csütörtö-
kön 15 órától érdekes egész-
ségügyi témákról, különböző 
betegségekről és a legkorsze-
rűbb gyógymódokról is igyek-
szünk szót ejteni. 

Sasvári Csilla: Napjainkban 
egyre nagyobb figyelmet kap az 
egészséges életmód, mely-
nek két legfontosabb eleme a 
kellő szintű és idejű mozgás 
illetve a helyes táplálkozás. Ez 
utóbbival foglalkozik Termé-
szetesen egészségesen című 
műsorunk. Vasárnaponként 9 
óra után az életmódváltóknak, 
a táplálkozásukban egészsé-
ges alapanyagokat keresőknek 
nyújtunk segítséget, de műso-
runk szakértője nagy figyelmet 
fordít a vitaminok és ásványok 
fontosságára és azok élettani 
hatásainak ismertetésére is. A 

A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon főként azokat a 
közérdekű információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a 
rádió adáskörzetébe tartozó települések mindennapjaival kap-
csolatosak. Munkatársaink nap mint nap azon dolgoznak, hogy a 
hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek a vételkörzet 
politikai, közéleti, gazdasági, oktatási, kulturális, sport és egész-
ségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk 
közelebbről is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott 
dolgozó munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó rendszeres 
témákat. A hetilap e heti számában a rádiós műsorvezető-szer-
kesztők az egészséggel kapcsolatos műsorokat ajánlják olvasóink 
figyelmébe.

segítségével hozzájárulha-
tunk hallgatóink egészségi 
állapotának megőrzéséhez. 
Érezzük jól magunkat a 
bőrünkben, természetesen 
egészségesen!

„Az elején rosszul indultunk, nem jöttek az 
eredmények. Türelmesen vártunk, hogy 
változzon a helyzet, mivel nem történt 
meg, edzőt és játékosokat is cseréltünk. A 
vezetőség megtette, amit ilyenkor lehet, de 
utólag úgy tűnik, már ősszel kódolva volt, 
hogy ez a szezon nem a mi szezonunk. Az 

edzőcseréről az a véleményem, hogy azt 
meg kellett lépni.”
Simon Balázs elmondta azt is, hogy 
kapott büntetést a csapat, és elképzel-
hető, hogy még a szezon vége előtt lesz 
változás a keretben. Nem biztos, hogy 
minden légiós végigjátssza a hátralévő 

fordulókat. Ez még képlékeny, ahogy 
a következő keret kialakítása is a jövő 
zenéje. De az ezzel kapcsolatos dönté-
sekben az ügyvezető szerint szükség 
van változtatásokra a korábban meg-
szokottakhoz képest.
A csapatkapitány, Lóránt Péter a klub 
honlapján önkritikusan fogalmazott: 
„Az egész csapat nevében bocsánatkéréssel 
tartozunk a városnak és a drukkereknek, 
akik nem ezt várták tőlünk. Érthetően 
sokkal sikeresebb szereplésben reményked-
tek. Nincs mentség, nem is lehet keresni, 
szurkolóink sokkal eredményesebb Albát 
érdemeltek volna! Nagyon fájó a szereplé-
sünk, a szezonunk egy nagy hullámvasút. 
Akadtak remek időszakok, nagyszerű 
periódusok, aztán pillanatok alatt szétes-
tünk. A bajnokságnak még nincs vége, a 
komoly értékeléssel érdemes várni, most 
az előttünk álló hat összecsapásra kell 
koncentrálnunk és a legjobb eredményt 
elérnünk!”
A szurkolók mindenesetre aligha 
bánnák, ha a következő hat meccsen 
pályán láthatnák a tehetséges magyar 
játékosokat, hiszen a Szeged és a TF 
előtt olyan előnye van az Albának, ami 
aligha fenyeget kieséssel. Magyarán 
szinte tét nélküli találkozók jönnek, 
és egy igen keserű szezon végén a 
valószínűleg távozó légiósoknak már 
nem, a klub saját nevelésű fiataljaink 
azonban még tudna tapsolni a Gáz 
utca közönsége.
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Pest megyei napok

Tóparti futóparti 

Győzelmi kényszerben

Megszelídített Cápák

Küzdött az Érd ellen is a Fehérvár, de nem jött össze a pontszerzés

Az agárdi rajt – volt, aki babakocsival vágott neki a tókörnek

Túl a táv felén – egyre melegedett az idő, így ekkor már keveseknek volt őszinte a mosolya

A hajrában nyerte a meccset a Vidi a Honvéd ellen

Jim Ward eligazítást tart – egyelőre győztes meccsek vannak az új mester és a csapat mögött

kaiser taMás

kaiser taMás

néMeth krisztián

Az Érdet fogadta a hétvégén, szombaton pedig 
Budaörsre látogat az Alba Fehérvár KC. Szabó 
Edináék nyertek a Köfémben, Budaörsön 
viszont a mieink az esélyesek.

Ahogy tavaly októberben, úgy 
ezúttal is hat góllal győzött az Érd 
az Alba Fehérvár ellen. A vereség 
okai pedig egyértelműen a véde-
kezésben keresendők, hiszen az 
érdieknek lőtt huszonkilenc gól 
nem kevés, a hazai pályán kapott 
harmincöt viszont még a bajnoki 
dobogóstól is soknak tűnik. Ez is 
azt mutatja, hogy hátul nincs vala-
mi rendben, hiszen Mosonmagyar- 
óváron is huszonkilenc gólt kapott 

Nem verseny, nem is úgy indult – eredetileg egy baráti összejövetelként, amolyan baráti tókörként 
kezdődött. Vasárnap pedig közel ezren álltak oda a XIV. Böllhoff Tóparti Futóparti rajtjához, hogy 
teljesítsék a huszonnyolc kilométeres kört a Velencei-tó körül.

A hátralévő hat fordulóban is nagyon kellenek a 
győzelmek a Vidi számára ahhoz, hogy a labda-
rúgó NB I végén bajnoki címet ünnepelhessen. 
Marko Nikolics együttese a Honvéd elleni derbin 
is bebizonyította: jól bírja idegekkel a hajrát.

Nem szaggatták az istrángot a 
felek a Honvéd-Vidi rangadón, de 
mint tudjuk, a futballt nem kapura 
lövésre és szabálytalanságra, 
hanem gólokra játsszák. Márpedig 
ebből Huszti Szabolcs fejese révén 
a címvédőnek lett több – igaz, erre 
a kilencvenedik percig kellett várni.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló
Fo

tó
k:

 K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: F
eh

ér
vá

r E
nt

hr
on

er
s f

ac
eb

oo
k

Fo
tó

: m
ol

vi
di

.h
u

Győzelmi kényszerben sem lehet 
zavarba hozni a piros-kékeket, 
mert bizony Juhászék többnyire 
annak tudatában lépnek pályára a 
bajnokságban, hogy a Ferencváros 
már behúzta a három pontot. De 
tavaly a hajrában megborult ez az 
analógia, a Vidi-győzelmek mellett 
ezúttal is alapoznunk kell a Fradi 
vereségeire. 
Mindössze hat forduló – közte 
három hazai meccs – van hátra a 
bajnokságból, a Fradi nyolcpontos 
előnyét kell ledolgozni ezalatt. 
Szombaton az Újpest ellen is köte-
lező a győzelem.

a csapat, míg a Köfémben az MTK 
is ugyanennyit lőtt néhány hete. 
Szombaton Budaörsön kellene 
begyűjteni a két pontot. Dávid-Azari 
Fruzsináék ebben a szezonban az 
egyik meglepetéscsapat – igaz, nem a 
jó értelemben véve. A Budaörs – bár 
jó nevekből áll a kerete – várakozá-
son alul teljesít, tizenkilenc meccsen 
két győzelem és két döntetlen, amit 
fel tudnak mutatni. Nem véletlen, 
hogy hat pontjával kieső helyen áll 
a gárda. Ezzel együtt nem szabad 
félvállról venni ezt az összecsapást 
sem, főleg, mert emlékezhetünk: az 
utolsó helyezett Eger otthonában 
sem volt könnyű győzni! A papírfor-
ma azonban fehérvári sikert mutat, 
ehhez azonban jobb védekezés kell!

soMos zoltán

A Győr Sharks otthonában kezdte a HFL idei 
szezonját a Fehérvár Enthroners. A szünetig már 
el is döntötte a meccset Jim Ward csapata.

Az osztrák versenysorozatban már 
túl volt a győztes rajton az Enthro-
ners, a magyar csúcsliga, a HFL 
azonban keményebb feladatnak 
ígérkezik. Igaz, Győrben hasonló 
könnyedséggel nyertek a fehérvári 
amerikaifutball-játékosok, mint 
a „sógoroknál” szoktak. Jellemző 
volt, hogy a Sharks ellen már az 
első visszahordásból touchdownt 
ért el az új igazolás, Ryan Tuiasoa. 
Gombos Bence először volt kezdő, 

de ez nem párosult megilletődött-
séggel: két TD-passzt is kiosztott, 
és mivel mezőnygólt is szerzett 
a csapat, félidőben már 24-0-ra 
vezetett. 
Ezek után a cserék is szóhoz jutot-
tak, a második félidőben nem nőtt 
a különbség. Jim Ward vezetőedző 
kipróbálhatta játékosait, akik még 
messze vannak a csúcsformától, de 
újabb magabiztos győzelmet arattak. 
31-7 lett a végeredmény a Fehérvár 
Enthroners javára, vagyis az új 
HFL-idény első győzelme megvan. 
Szombaton 14 órakor kezdődik a 
következő mérkőzés: hazai pályán 
fogadják a fehérváriak az Upper 
Styrian Rhinos együttesét.
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Exkluzív üzletünk: Louis Galéria: Budapest II. Margit krt. 51–53.  
Tel.: 06-1/316-3651, 06-30/944-7935 • E-mail: lakatos@mconet.hu

Tekintse meg weblapunkat: 
louisgaleria.hu

A Louis Galériában  
az értékbecslés ingyenes!

Festményeket keresek!
Scheiber Hugó műveit  
keresem! Művektől függően  
300 000–2 000 000 Ft-ig!

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

április 17.,
 

május 8. 13–17 óráig 
Hotel Novotel • Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!

Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Karórákat, zsebórákat, faliórákat vásárolok! 
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, 
Vetta acél stopperos órákat 100 000–300 000 Ft-ig! (akár hibásat is)

CARTIER
Acél: akár 80 000 Ft

Arany:
akár: 100 000 Ft

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft

Acél:
akár 2 000 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 1 000 000 Ft
Arany: akár 1 500 000 Ft

BREITLING
CHRONOGRAPH

1900-AS ÉVEK
Acél:  akár 200 000 Ft
Arany: akár 500 000 Ft

Bármilyen brilles ékszer, gyűrű, lánc, fülbevaló, 
bross felvásárlás!

Törtarany és fazonarany felvásárlás!

1914-es

Fogaranyat (foggal együtt is!)
Fazonarany: akár 12 000–21 800 Ft/gr 

  sazámnizoe igér  ,senízs keserek ebmeynémetjűyG
körpecsétes Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 

töröttet is! Mérettől függően 300 000–3 000 000 Ft-ig!

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. május 14-én
ügyfélszolgálatunk zárva tart.


