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Bácskai Gergely

A zárszámadás jól mutatja, hogy
folyamatosan nőtt az elmúlt években

Választókerületi programok
Lakossági fórum
Május 29-én, szerdán 17 órára
lakossági fórumra várják a 11. számú
választókörzet (Fáy- és Almássy-telep, vezér utcák) lakóit a Hétvezér
Általános Iskolába. A fórumon jelen
lesz Cser-Palkovics András polgármester, Deák Lajosné önkormányzati
képviselő, Bozai István városgondnok, Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Steigerwald Tibor, a Depónia
Nonprofit Kft. ügyvezetője és Nagy
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal Közlekedési Irodájának vezetője.

Fotó: Simon Erika

Elfogadta a testület a tavalyi zárszámadást, amiből kiderül, hogy 2010 óta
harmincmilliárddal növekedett a város
vagyona. Szó volt a Bébic utcába tervezett
munkásszállóról, melynek épületét a
pénteki közgyűlési döntés értelmében más
célra bérbe venné a város. Döntött arról
is a testület, hogy heteken belül kezdődik
az útépítés a Homonnai és a Poprádi
utcákban.
Intézményfelújításokról, a Bébic utcai ingatlan bérbevételéről, tér- és útfelújításokról is döntött a közgyűlés

a város vagyona: 2010 óta mintegy
harmincmilliárd forinttal, így könyv
szerinti értéken jelenleg 118,5 milliárdos a város közösségének vagyona.
A Feketehegy-Szárazréten, a Bébic
utcába tervezett munkásszálló ügye is
szóba került a közgyűlésen, és mivel
kampányidőszak van, a vita nem
nélkülözte a politikai felhangokat. A
testület azonban elfogadott egy olyan
határozati javaslatot, ami arról szól,
hogy a város bérbe kívánja venni
a 872 négyzetméteres, nyolcvan fő
elhelyezésére alkalmas bebútorozott
épületet, amit kollégiumként illetve a
közszférában dolgozók szálláshelyeként üzemeltetne.
Döntött arról is a testület, hogy támogatják az augusztus 1. és 3. között

rendezendő Alba Regia Fesztet, a
Civilcentrum június 12-i Esélynap
rendezvényét, a Múzeumok Éjszakája
programsorozatot, a XX. Fejér Megyei
Polgárőrnapot és a Székesfehérvári
Diáktanács táborát is.
Döntöttek arról is a képviselők,
hogy a Takarodó úton a több mint
másfél hektáros területet továbbra
is a Fehérvári Állatotthon céljára
használhatja a Herman Ottó Magyar
Országos Állat- és Természetvédő
Egyesület.
Tovább folytatódik az Ybl Miklós
Intézményfelújítási Program: a
Tolnai úti Óvoda és a Tóvárosi Óvoda
fűtésrendszerének felújításáról is határozott a közgyűlés. Az Ybl Miklós
Óvodában az udvaron és egy vizes-

Európai „klímaválasztás”
Rába Henrietta
Az LMP szerint a legfontosabb téma az európai
parlamenti választás előtt a klímaváltozás.
Székesfehérváron a lakosságnak ismertette
programját az LMP listavezetője.

egy klímaválasztás, az LMP számára
pedig központi kérdés a klímavédelem.”
Vágó Gábor hozzátette, hogy
egyrészt energiahatékonysági
programokkal, a megújuló energiaforrások felhasználásával, a tömegközlekedés fejlesztésével, másrészt
a mezőgazdaság megreformálásával
tenne az LMP a célok megvalósításáért. Székesfehérváron, Fejér
megyében az energiahatékonyságot ösztönöznék uniós források
felhasználásával. Vágó Gábor elmondta: minimum egy mandátum
megszerzésében bízik az LMP.

Vágó Gábor, az LMP listavezetője és Takács Lajos, a párt megyei elnöke szerint a megújuló
energiaforrások támogatása kulcskérdéssé vált Magyarországon

Munkásszálló helyett közfeladat
A Fidesz-frakció javaslatára – a baloldali
ellenzék egyetértése nélkül is – döntött a
közgyűlés többsége a vitatott feketehegyi
munkásszálló kérdéséről. A képviselő-testület úgy határozott, hogy az ingatlant vegye
bérbe az önkormányzat, és ott a magánvállalkozás által tervezett munkásszálló helyett
közfeladatot lásson el a város: egészségügyi
dolgozók vagy éppen egyetemisták lakhatását
oldja meg, esetleg időskorúak otthona kerüljön
kialakításra. Felszólította továbbá a közgyűlés
a hatóságokat, hogy az esetleges illegális
munkásszállók ellen lépjenek fel, és a törvénytelenségeket szüntessék meg.

Fizessenek a gazdagok!
Szabó Petra
Székesfehérvár volt a Magyar Munkáspárt országjáró körútjának egyik állomása. A baloldali
párt elnöke emlékeztetett a közelgő választás
fontosságára. Thürmer Gyula azokról a politikai
törekvésekről beszélt, melyeket meg kíván valósítani a párt Európai Parlamentbe jutása esetén.

Thürmer Gyula szerint a május 26-i
választás azért fontos, hogy mi, magyarok dönthessünk arról, milyen
Európában akarunk élni. A Munkáspárt elnöke arról beszélt, hogy
aki őket támogatja, az a magyar
emberek segítésére szavaz: „Baloldali nemzeti pártként mi olyan Európát

képzelünk, ahol nemcsak a bankoknak,
nemcsak a milliárdosoknak jó, hanem
mindenekelőtt az embereknek, a népeknek. Mi a bankok, a pénzvilág uralma
helyett a népek demokratikus együttműködését akarjuk. Ha ott leszünk az
EP-ben, kezdeményezni fogjuk, hogy
fizessenek a gazdagok! Vezessenek be
olyan adókat, amelyek a milliárdosokat, a bankokat sújtják.”
Thürmer Gyula hozzátette: a
Magyar Munkáspárt elutasítja
az Egyesült Európát, a nemzetek
feletti szervezeteket, és a békében
hisz. Módosítanák az Európai Unió
alapszerződését, és tennének az
illegális migráció megállításáért.

Kép: Megyeri Zoltán

Kép: Körtvélyes Tivadar

Vágó Gábor arról beszélt, hogy az
utolsó európai parlamenti választás
lesz vasárnap, amikor még érdemben lehet tenni a klímaváltozás
ellen: „Olyan szintű visszafordíthatatlan természeti folyamatokkal kell
majd szembenéznünk, amiket csak
most tudunk megakadályozni, mert tíz
év múlva már késő lesz. Ez a választás

blokkban, a Napraforgó Bölcsődében
szintén az udvaron lesznek felújítások. Az összes beruházás mintegy
százmillió forintba kerül.
A közműcserékkel már elindult a
Bartók Béla tér felújítása, múlt pénteken pedig a tér felszíni burkolatáról
döntött a testület. Felújítják a Csók
István Képtár homlokzatát is.
„A Fiskális út csapadékvíz-elvezetésének
kiépítése megtörtént, így elkezdhetjük
Öreghegy belső úthálózatának a felújítását is.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics
András. – „A testület döntött arról is,
hogy kezdődhet a Homonnai és a Poprádi utcák felújítása, ahol heteken belül
elkezdődik a kivitelezés.”

Thürmer Gyula, a Magyar Munkáspárt elnöke
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Szabó Petra

Folyamatosan készülnek a buszok
az Ikarusban. A gyárban fontosnak tartják a technológiai változások nyomon követését, ezért
elektromos járművek is készülnek
Fehérváron.
„Az elektromos buszunk kétszázötven
kilométert elmegy egyszeri töltéssel.
Tudomásom szerint másnak ilyen
elektromos busza nincs a világon.
Ettől függetlenül dolgozunk azon,
hogy ezt a kétszázötven kilométert
legalább nyolcszáz kilométerre kiterjesszük.” – mondta Széles Gábor,
az Ikarus elnöke.
Nem véletlen tehát, hogy a kormány buszprogramjának egyik
szereplője lehet az Ikarus. A
tervek szerint hat év alatt hatezer
buszt fognak lecserélni, szem
előtt tartva a környezetvédelmi
szempontokat.
Vargha Tamás, a város ország�gyűlési képviselője örömét fejezte
ki, hogy sok év után újra komoly
gyártás van Székesfehérváron:

Fotó: Simon Erika

A nemzeti autóbusz-stratégia keretében
hat év alatt hatezer buszt cserélnek modern
járművekre a közösségi közlekedésben –
jelentette be az innovációs és technológiai
miniszter pénteken, az Ikarus gyárban tett
látogatását követően.

A nemzeti autóbusz-stratégia keretében hat év alatt hatezer buszt cserélnek modern járművekre a közösségi közlekedésben – jelentette be az innovációs és technológiai miniszter pénteken,
az Ikarus gyárban tett látogatását követően

„Az Ikarus gyár készen áll arra, hogy
a programban komoly részt vállaljon.
És nem csak hagyományos buszokkal!”
Az eseményen az is elhangzott,
hogy megvalósíthatósági tanulmány készül az M1-es autópályából leágazó 13-as és 81-es,

továbbá a 63-as főút kétszer
kétsávosra alakítására a meglévő
nyomvonalakon, így létrejönne
egy településeket elkerülő gyorsforgalmi összeköttetés az M1-es
és a szintén előkészítés alatt álló
M8-as autópálya között. Az előkészítő munka most kezdődik, s
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része annak a háromezer-kétszáz
milliárd forintos útfejlesztési
programnak, amit a kormány
nemrégiben elindított.
„A programnak három alapelve van. Szeretnénk, ha minden
gyorsforgalmi út a határokat
elérné, hogy a megyei jogú városok
legyenek egymással összekötve, és
hogy bárki bárhol él Magyarországon, ezt a hálózatot el tudja érni
fél óra alatt.” – mondta Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter.
Cser-Palkovics András polgármester szerint ez egy nagyon fontos
fejlesztés nemcsak Székesfehérvár, hanem a térség számára is:
„Ilyen kormányzati döntés még nem
született. Most a részletes megvalósíthatósági tanulmány megrendelésével ez a folyamat hivatalosan is
elindult.”
Az előzetes tervek szerint Székesfehérvár és Szabadbattyán
között készülne egy új lehajtó
az M7-es autópályáról, ami
becsatlakozna a várost nyugatról
elkerülő útba, tehermentesítve
ezzel a 63-as főút és az autópálya
csomópontját. Továbbá tervben
van a 8-as főút és az elkerülő út
körforgalmi csomópontjának
tehermentesítése is egy új útcsatlakozás építésével.

Így szavazhatunk vasárnap!
Látrányi Viktória

A választás egyfordulós, a választók kilenc pártlista egyikére
szavazhatnak. A szavazólapon
sorrendben a következő pártok
és pártszövetségek listái szerepelnek: MSZP-Párbeszéd, Magyar
Kétfarkú Kutya Párt, Jobbik
Magyarországért Mozgalom, Fidesz-KDNP, Momentum Mozgalom, Demokratikus Koalíció, Mi
Hazánk Mozgalom, Magyar Munkáspárt, Lehet Más a Politika.
Székesfehérváron kilencvenkét
szavazókörben várják a választópolgárokat. Egy szavazókör, a

Fotó: Kiss László

Hazánkban május huszonhatodikán, vasárnap tartják az európai parlamenti választást.
Reggel hat és este hét óra között várják
a szavazókörökben a választópolgárokat.
Nyolcmillió-tizennégyezren dönthetünk
arról, kik foglalják el a Magyarországnak
járó huszonegy képviselői helyet az Európai
Parlamentben.

Pápai Erzsébet elmondta, hogy szavazni május huszonhatodikán reggel hat és este hét óra
között lehet. Az eredményeket este tizenegy óra után teszik közzé, akkor zárul le a szavazás az
uniós országok mindegyikében.

Ha a választópolgár a mozgóurna kiszállítását a bejelentett lakcímére vagy olyan
címre kéri, mely abban a szavazókörben van, amelynek a névjegyzékében szerepel, a
mozgóurna iránti kérelmet az alábbi időpontokig és módokon nyújthatja be:
Május 24-én, pénteken 16 óráig személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton
Május 24-én, pénteken 16 óra és május 26-án, vasárnap 12 óra között
ügyfélkapus azonosítással elektronikus úton
Május 26-án, vasárnap 12 óráig az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy
általi kézbesítéssel

Munkácsy Mihály Általános Iskolában speciálisan működik majd,
itt az átjelentkezők is voksolhatnak. A mozgóurnás szavazás
iránti kérelmeket még le lehet
adni, a többi igénylés határideje
már lejárt. Pápai Erzsébet a Választási Iroda irodavezető-helyettese elmondta, hogy a mozgóurna iránti kérelmet személyesen
a választási irodában, a www.
valasztas.hu oldalon elektroni-

kusan ügyfélkapus azonosítással
vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottsághoz levélben lehet leadni.
A szavazókörökben nem kell
bemutatni a postai úton kapott
értesítőt. „A választópolgárnak a
személyazonosságát igazoló érvényes igazolványt kell magával
vinnie illetve a lakcímét vagy a
személyi számát igazoló hatósági
bizonyítványt vagy igazolványt.
” – mondta el lapunknak Pápai
Erzsébet.
A voksokat este hét óráig lehet
leadni a szavazókörökben. A levélben szavazó választópolgárok
a szavazatukat tartalmazó borítékot a szavazás napján reggel hat
és este hét óra között a Városháza Dísztermében (Székesfehérvár, Városház tér 1.) elhelyezett
urnába dobhatják be.
Magyarország területe egy választókerületet alkot. A mandátumokat az úgynevezett legnagyobb
maradék elve szerint osztják ki.
Mandátumot az a párt kaphat,
amelyik a voksoláson több szavazatot kap, mint az összes listára
leadott összes érvényes szavazat
öt százaléka. A listáról a jelöltek
a párt által eredetileg bejelentett
sorrendben jutnak mandátumhoz. Az eredményeket 23 óra
után hozzák majd nyilvánosságra, azután, hogy az Európai
Unió valamennyi tagállamában
befejeződött a szavazás.
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László-Takács Krisztina

Fotók: Simon Erika

Több mint tízéves múltra visszatekintő hagyomány, hogy május huszonegyedikén, a magyar honvédelem napján a város köszönti katonáit. A belvárosban és a színházban is találkozhattunk a hadsereg
képviselőivel: harci bemutatókkal, díjátadókkal és színházi gálaműsorral ünnepeltek a fehérváriak.

Közelharc, katonai testnevelés, térzene és fegyverbemutatók – aki dacolt a hétfő délutáni
szeszélyes időjárással, mindezekkel találkozhatott a belvárosban

Budavár visszafoglalása
Vakler Lajos
Május huszonegyedike a magyar honvédelem napja. 1849ben ezen a napon foglalta vissza a Görgei Artúr vezette
honvédsereg Buda várát.

Buda ostroma az 1848-49-es forradalom
és szabadságharc tavaszi hadjáratának
csúcspontja volt, és az ostromló magyar
erők győzelmével ért véget. Erre a jeles
dátumra emlékeztek a budai várban, a
Szent György téren Áder János köztársasági
elnök, a Magyar Honvédség Parancsnoksága és a meghívott vendégek. Áder János
köszöntőjében megfogalmazta a százhetven
évvel ezelőtti harcok mának szóló üzenetét:
„A mai napon, a honvédelem napján egy tiszta,
egyszerű és világos akaratot ünnepelünk, az akaratot, hogy Magyarország szabad és független
legyen. Ezt akarták 1848-49 magyarjai, ezért
nyilvánították ki, hogy a magyar nemzet szabadságot, egyetértést és polgári jogi egyenlőséget

Gálaesttel köszöntötték a városunkban szolgáló katonákat hétfőn este a Vörösmarty Színházban

kíván. Ezért helyezték a haza ügyét minden
elé. Tudták, hogy a maguk élete csak a haza
életében nyerhet értelmet, tudták, hogy amikor a
szabadság veszélybe kerül, csak közös akarattal
lehet megvédeni.”
A köztársasági elnök az ünnepségen
csapatzászlót adományozott a Magyar
Honvédségnek. Korom Ferenc altábornagy,
a Magyar Honvédség Parancsnokságának
parancsnoka megköszönte a bizalmat, és
beszédében hangsúlyozta: a nagy elődök
példája nyomán katonáink ma is mindent
megtesznek hazánk biztonságáért.
Az ünnepség résztvevői ezt követően
átvonultak a Dísz térre, ahol Zala György
alkotása állít emléket a Buda visszafoglalásában részt vett honvédeknek. Az emlékműnél Benkő Tibor honvédelmi miniszter
idézte meg a hősök emlékét, akik a magyar
hazáért adták életüket. Az ünnepségen
Székesfehérvár képviseletében jelen volt
Cser-Palkovics András polgármester is.

Központi katonai szerep vár a városra
A következő években még jelentősebb szerepet kap Fehérvár: tovább erősödik katonaváros jellege. Jelenleg ezernégyszáz katona teljesít szolgálatot a városban, akik családjaikkal együtt zömmel itt is élnek. A központi parancsnokság városunkba költözésével
ez a létszám több ezer fővel fog nőni a következő években. Éppen ezért a városvezetés
szerint további fejlesztésekre van szükség: „Szól ez lakhatásról, oktatásról, egészségügyi ellátásról, rendezvényekről. Szól ez arról is, hogy családok százai érkeznek Fehérvárra és keresnek boldogulást civil szempontból is – nekünk ez utóbbiban van fontos
feladatunk és felelősségünk!” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.

Pályázati felhívás!

Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Gazdasági Szakbizottság a 465/2019. (V.16.) GSzB számú határozatával az alábbi,
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakás bérbeadására a város területén
közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Fotó: Simon Erika

Cím

Százhetven éve volt a tavaszi hadjárat, melynek szimbolikus csúcspontja Buda visszavétele

Emlékezés Székesfehérvár felszabadulására

Bérleti díj
(Ft/hó)

Jókai Mór u. 2. fsz. 2.

39 m2

1

komfortos

29.250,-

Jókai Mór u. 8. 1. 2.

48 m

2

2

komfortos

30.000,-

Jókai Mór u. 8. fsz. 5.

32 m2

1

komfortos

24.000,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai
adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611,
22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének
időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a 22/511-328 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető
az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

Kép: Halász István

A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. június 6. (csütörtök) 14.00 óra

A város török uralom alóli felszabadulására emlékeztek vasárnap a Nemzeti Emlékhelyen: 1688
május 19-én ért véget a másfél évszázados török hódoltság
V. L.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város
honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Térköves járda az Agyag utcában
Több mint tizenhatmillió
forintból készült el az Agyag
utca új, térköves járdája.
Ötszáznyolcvan négyzetméteren, négyszázhuszonöt
méter hosszan teszi szebbé
és biztonságosabbá az utcát.
Földi Zoltán, a városrész
önkormányzati képviselője
elmondta: a járdaépítések
nem állnak meg Felsővárosban, két héten belül átadják a
munkaterületet a kivitelezőnek a Kertalja és a Havranek
utcai járdák felújítására.

A ma parkja, a holnap ligete
Bácskai Gergely

Huszonhat székesfehérvári és környékbeli vállalat több mint tizenhatmillió
forinttal támogatja a beruházásokat,
Székesfehérvár önkormányzata pedig
megduplázza az összeget, és finanszírozza a Városgondnokság által elvégzett
kivitelezés munkadíját is. A felújítási
munkákat a nyár folyamán végzi el a Városgondnokság a Rákóczi, a Nefelejcs, a
Palotavárosi és a Szárazréti óvodákban.
Az udvarokról elbontják a javíthatatlan
és balesetveszélyes játszóeszközöket,
és újak kerülnek a helyükre. A négy
óvodában összesen majdnem negyven-

millió forint értékben végeznek felújítási munkálatokat. Az új játékok nagy
részét már megrendelték – mondta el
Bozai István városgondnok. Június elején Palotavárosban, júliusban Szárazréten, párhuzamosan a Nefelejcs utcában,
majd augusztusban a Rákóczi utcában
kezdik a munkát, amivel a tervek szerint augusztus 30-ig végeznek.
Cser-Palkovics András elmondta, hogy
a KÉPES-program fejlesztései kiegészülnek az idei évben egy európai uniós
forrásból megvalósuló pályázattal, amit
szintén óvodaudvarok újjáépítésére
fordítanak, így gyakorlatilag az összes
óvoda udvarának felújítására sor fog
kerülni az év végéig. Ez egyben az esélyegyenlőséget is biztosítja a gyermekeknek, ugyanolyan jó körülmények között
tartózkodhatnak a szabad levegőn
minden intézményben.

Cél a szabályos gazdálkodás
László-Takács Krisztina
Országos tudásmegosztó rendezvénysorozat zárult le az Állami Számvevőszék, a Közbeszerzési
Hatóság és a Megyei Jogú Városok Szövetsége
szervezésében Székesfehérváron.

Az országos rendezvénysorozat
célja a megyei jogú városok tulajdonában lévő gazdasági társaságok szabályszerű és eredményes
működésének támogatása valamint
a közbeszerzésekkel kapcsolatos
ismeretek bővítése volt.
Cser-Palkovics András polgármester a fontos közszolgáltatások
kapcsán azt az álláspontot erősítette meg, hogy a biztonság és a

Újabb tér szépült meg a belváros kapujában

Teljessé vált a Velencei-tó kerékpárútja
Stettler Zsuzsanna

szolgáltatás minősége csak akkor
garantálható, ha azok közösségi
tulajdonban vannak.
„A tudásmegosztó szemináriumsorozatunk elérte a célját, hiszen az
érintett cégek mintegy háromnegyedét
közvetlenül megszólította!” – hangsúlyozta Warvasovszky Tihamér.
Az Állami Számvevőszék alelnöke
azt is bejelentette, hogy az ÁSZ
öntesztrendszere csütörtöktől
újabb elemmel bővült: mostantól
a köztulajdonú, így az állami és
önkormányzati tulajdonú gazdasági
társaságok vezetői is tesztelhetik
cégük szabályszerű, integritáselvű
működését az ÁSZ honlapján elérhető teszt segítségével.

Fotó: Bácskai Gergely

A járda és a támfal is megújult
Az összes Király sori bekötőjárda megújult, és a régi, omladozó támfal is a múlté. Horváth
Miklósné, a terület önkormányzati képviselője elmondta, hogy
a húszmilliós beruházás során
a Király sor 35-től a 61-ig az
összes bekötőjárdát felújították, ahogy a már kifelé dőlő,
balesetveszélyes támfalat is.
A fejlesztés második része a
Király sor 49-nél lévő parkoló
felújítása lesz. Ott most a
vezetékcsere zajlik, de amint
azzal végeznek a szakemberek,
elkezdődik a burkolat cseréje,
és a tervek szerint június végére
el is készül.
Sz. P.

Az új szökőkút üzemelését egy vis�szaforgatós vízgépészeti rendszer
biztosítja. A kör alakú medence
szélén található hat fúvókából
folyik a víz folyamatosan, középre pedig visszakerült a felújított
szobor, és víz alatti világítása is van
a medencének.
Kovács Béla Sándor önkormányzati
képviselő hangsúlyozta, hogy a
tér megújulása a lakókon kívül a
környék iskoláinak és a Művésze-

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Molnár Artúr

Az utak és a parkolók tavaly őszi felújítása után
elkészült és kizöldült a III. Béla király tér. A
teljes parkrekonstrukció sok fával, új virágágyakkal és egy új szökőkúttal is gazdagította
a teret.

tek Házának is fontos: „A Jávor Ottó
térrel kapcsolatban korábban kaptunk
olyan kritikát, hogy sok a kő és kevés a
zöld, azonban érdemes most megnézni
a teret, hogy mennyivel több növény
burjánzik, mint korábban! A III. Béla
király térrel kapcsolatban pedig olyan
kritika is érkezett, hogy túl sok a fa.
Ha ez hiba, akkor magam ezért a
hibáért bármikor büszkén vállalom a
felelősséget.”
A tér két szobra a felújítás után
visszakerült a helyére. A két kútplasztikát még 1978-ban állították
fel, de 1982-re nagyon megrongálódtak, ezért lebontották őket,
majd felújításuk után, 1987-ben állították fel újból. Most a szökőkút
közepén áll az ismételten felújított
alkotás.

Teljessé vált a Velencei-tó körüli kerékpárút:
szombaton adták át az utolsó, 1,6 kilométeres
velencei szakaszt. Az átadón jelentették be azt
a közel ötszázmillió forintos zöldinfrastruktúra-fejlesztési programot is, mely két park
megújítását jelenti a tóparti településen.

Egyre többen kerékpároznak a tó
körül, és használják útjuk során az
újonnan elkészült velencei szakaszt.
„Aki ismeri ezt a területet, az tudja,
hogy a nyári időszakban kaotikus
állapotok voltak, hiszen fürdőzők, kerékpárosok és autósok kerülgették egymást.
Nem voltak ritkák a konfliktusok a
közlekedők között.” – mondta Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés
elnöke.
Egyre többen jönnek pihenni és
sportolni a Velencei-tóhoz. Ez a látogatószám a tervezett újabb kerékpárutakkal még tovább nőhet. Az uniós
forrásból, százhetvenmillió forintból

megvalósult beruházás a biztonságot
is szolgálja.
A fejlesztés itt nem áll meg, hiszen a
Budapest és Balaton között megépülő
kerékpárút érinteni fogja a Velenceitavat. Sőt ezt a kerékpárutat keresztben még érinti egy új szakasz, az
Esztergom-Etyek-Ercsi kerékpárút.
Emellett a tavat megkerülő, immár
évi kétszázezer biciklisre tekintettel a
sportolókat szolgáló Kápolnásnyék és
Pázmánd közötti kerékpárútszakasz is
szóba került az új bicikliút átadóján. A
cél, hogy ne csak a tömegsportok, hanem a versenysportok is teret kapjanak.
A kerékpárút-építés lezárultával egy
újabb fejlesztés indul Velencén: a
két legnagyobb parkot érinti a közel
félmilliárdos, zöldfejlesztést célzó
beruházás. A Hősök parkja valamint
az újtelepi részen található Babák
rózsakertje újul meg: új térburkolatot,
világítást, kamerarendszert kapnak a
területek, sőt okospadok, játszótér és
kondipark is lesz.

Kép: Tar Károly

Mintegy negyvenmillió forintos beruházás keretében
újulnak meg óvodaudvarok a KÉPES-program keretében, az önkormányzat és a vállalatok együttműködésével.
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Szebb udvarok négy óvodában
László-Takács Krisztina
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Az új szakasznak köszönhetően Velencén is biztonságosabbá vált a biciklizés
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Fókuszban a választókerületek – 10. rész
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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 városrészek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

10. választókerület: Felsőváros
Kurucz Tünde

A fejlesztések
mindenkit érintenek

Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője szerint az
utóbbi években sokat fejlődött a
városrész: „A Királykúton egy belső
nagy parkolót újítottunk fel. Áthelyeztünk pár kukaketrecet, így tizenkét új
parkolóhelyet nyertünk. Itt még két
összekötő utat kell rendbe tenni. A
kisebbik – mintegy huszonkétmilliós
keretből – még idén nyáron elkészül. A
nagyobbikat, ami a Mikszáth Kálmán
utcát köti össze a Cserkész utcával, előreláthatóan két éven belül szeretnénk
felújítani.” A képviselő hozzátette,
hogy az elmúlt években a Fecskeparti lakótelep is megszépült.
Folyamatosan térkövezik a járdákat
a háztömbök előtt, kicserélik a
kapaszkodókat és biztonságossá
teszik a lépcsőket.

Járdák és zebrák
A családi házas részek közül először az ONCSA-telepen korszerűsítették az utcákat: „Az Orgona, a
Szövetség és a Hajnal utcában már
felújítottuk a járdákat. Az Agyag utca
is csak azért maradt el – pedig be volt
tervezve a költségvetésbe – mert a
lakók nem tudtak megegyezni, hogy
a rendelkezésre álló keretből új járda
legyen vagy a vízelvezetés legyen
rendezve. Háromszor futottunk neki
a lakossági fórumnak, mire megszületett az egyezség: járda lesz. Közben
annyira kifutottunk az időből, hogy
már nem fért bele a 2018-as évbe,
ezért idén pótoltuk, éppen a napokban
készült el.”

Fotók: Kiss László

Felsőváros, akár egy becsületes karéj kenyér,
északról körbeöleli a belvárost. Az egyik szélén a Királykút lakónegyed házai emelkednek
az égbe. A másikon a Fecskeparti lakótelep
barátságos négyemeletesei köszöntik a Fehérvárra érkezőket. Köztük meg a Kádárkockák, a mediterrán villák és a szürke-fehér
magyar-skandináv otthonok mellett néhol még
fellelhető egy-egy sváb parasztház konyhakerttel, gyümölcsössel, baromfiudvarral.

Földi Zoltán elmondta, hogy a fejlesztések a következő években a hagyományos értelemben
vett felsővárosi utcákra koncentrálódnak

A képviselő elmondta, hogy a fejlesztések a következő években a hagyományos értelemben vett felsővárosi
utcákra koncentrálódnak. A felsővárosi templom előtti tér már megszépült. Jelenleg a Berényi út felújítása
zajlik, aminek az első része már
elkészült. A második ütem munkálatai a napokban fejeződnek be. Az év
végéig pedig a Havranek és a Kertalja
utca egy részén újul meg a járda.
„A Zámoly utca szinte már makadámút, amit ennek ellenére rengeteg
autós használ. Idén egy majdnem
huszonötmilliós keretből újult volna
meg az utca burkolata a trafóháztól
egészen a Zámoly közig. A beruházást
azonban racionális okokból elhalasztottuk: jövőre elindul egy nagyon
komoly kerékpárút-fejlesztés, aminek
keretében a Zámoly utcát faltól falig
rendbe tesszük. A csapadékvíz-elvezető
árkok is be lesznek fedve, és az úttest
a mostaninál sokkal szélesebb lesz.
Zebrát is terveztek rá, hogy gyalogosan biztonságosan át lehessen kelni
a túloldalra. A Kiskút útján a járda
építése is ezzel együtt fog megvalósulni.” – fejtette ki Földi Zoltán, majd

hozzátette, hogy még idén nyáron
három gyalogátkelőhelyet létesítenek a Tompa Mihály utcán, hogy ne
úgy kelljen az itt élőknek a reggeli
vagy délutáni csúcsforgalomban
átszökdösni az úton.

Egyre többen költöznek ide
A belváros közelsége miatt az ingatlanvállalkozók kedvelt befektetési célpontja a körzet. A képviselő
szerint a Felsővárosért Egyesület
is sokat tesz azért, hogy a nagynak
számító, kétezer négyzetméteres
telkeket ne darabolják fel, és a
környék családi házas övezet maradjon: „Megálljt kell parancsolni az
építési vállalkozóknak! Ha ezeken az
ingatlanokon gombamód nőnének ki a
hat- és nyolclakásos társasházak, akkor
hosszú távon a most még szellősnek
tűnő utcák zsúfoltakká válnának, ahol
lehetetlen parkolni.”
Ugyanakkor érdemes megjegyezni,
hogy a környék az elmúlt néhány
évben átalakult. A régi házak közé
mediterrán villák, huszonegyedik
századi futurisztikus otthonok
keveredtek, ahová sok kisgyerekes
család költözött.

Varga Imréné Papp Erzsébet
„Tősgyökeres felsővárosi családba
születtem. Pont a múltkor néztem,
hogy az 1826-os térképen is szerepel
a nevünk. Nagyon szeretek itt élni!
Egy karnyújtásnyira van a belváros:
sokszor gyalog vagy rollerrel megyek
a Fő utcára, mert ezzel nemcsak a
környezetemért, hanem az egészségemért is teszek. Örülök neki, hogy a
városrész az utóbbi években nagyon
sokat változott pozitív irányban. A
fejlesztések pedig a kisgyerekektől a
nyugdíjasokig mindenkit érintettek.
Megszépült az óvoda és az udvara,
a Szent Sebestyén tér, a közösségi
ház. Több utat, járdát felújítottak.
Nemrégiben készült el a Berényi úti
körforgalom, amire már nagy szükség
volt, mert a gépjárműforgalom a
városrészben ugrásszerűen megnőtt.
Ezzel párhuzamosan sokan, akik nem
itt élnek, napközben például a Malom
utcában hagyják az autóikat, mert a
belvároshoz közel ingyen parkolhatnak. Sokszor még a kocsifelhajtókon
is állnak, így előfordul, hogy a lakók
nem tudnak a saját autóikkal ki- és
bejárni.”
„A játszóterek viszonylag jó állapotban
vannak a Fecskeparti lakótelepen és a
Munkás utcában. A királykúti belsőn
és külsőn és a Barátság ligetben lévőn

Teljesen megújult az óvoda
Kovács Jánosné, a Felsővárosi
Óvoda igazgatója

Két éve megszépült a városrész központja, a Szent Sebestyén tér is

„2014-ben az óvoda nagy felújításon
esett át. Megszépültek a termek. Kicserélték a nyílászárókat, korszerűsítették
a víz- és fűtésrendszert, az épületet
kívülről bepucolták. 2015-ben a képviselői keretből kaptunk az udvarra egy
kisebbeknek való mászóvárat. 2018ban pedig a KÉPES-program részeként
az udvar újult meg: kaptunk új játszóeszközöket és az uniós előírásoknak
megfelelő gumiburkolatot. Tavaly még
a régi palatetőt is kicserélték. Földi
Zoltántól nagyon sok egyéb segítséget
is kaptunk: a saját képviselői kerete
terhére minden évben azt vett, amire

éppen a legnagyobb szükségünk volt,
játszóeszközöket, sportszereket vagy
éppen tárolószekrényeket.”
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Kerékpárutat
a Zámoly utcára!

Palkovits László
„Mi csak 2000-ben költöztünk
Felsővárosba, de több rokonunk
korábban is itt élt. Emlékszem
még azokra az időkre, amikor nem
engedtek ebben a városrészben
építkezni. Mivel sok felsővárosinak
Öreghegyen volt szőlője, akkoriban
sokan kimentek oda lakni. Jó pár
éve feloldották ezt a tilalmat, azóta
egyre több az új ház. A Zámoly
utcán korábban egy nagyobb eső
után bokáig lehetett járni a vízben,
de amióta rendbe tették az árkokat,
azóta nincs ilyen probléma. Én nagy
kerékpárbarát vagyok, és most, hogy
a Szekfű utcában is van bicikliút,
végre biztonságosan el lehet jutni a
belvárosba, a boltokba meg a piacra!
Nagyon örülnék, ha a Zámoly
utcában is lenne kerékpárút, mert az
utóbbi években megnövekedett rajta
az autóforgalom.”
viszont meglátszik az idő múlása. A
problémát lakossági fórumon már jelezték nekem. Jövőre az ügyben annyit
tudok tenni, hogy egy-két hintát, játszóeszközt cserélünk, bővítünk. Bár az
időben nem akarok sokat előreszaladni,
de mivel a ligetnél a buszfordulóra már
nincs szükség, a kocsma bezárt, ezért
elképzelhetőnek tartom, hogy hosszú
távon a játszóteret és a fás részt ös�szekötnénk, így egy új szabadidőpark
jöhetne létre.”

A Kör
Jössz a Körbe? – kérdezte egy harmincas férfi
az egyik barátjától a Szent Sebestyén-templom
kapujában a szokásos tízes mise után. Persze! –
jött rá a válasz, majd határozottan kezet fogtak,
és vállveregetve elindultak a művelődési ház
felé a KALOT-ba, azaz a Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyletek Országos Testületébe.

Előttük hetven-nyolcvan év körüli bácsik, tizenéves suhancok és apja kezét
fogó óvodásforma fiúcska sétált. Benyitottak az ajtón. A művelődési ház
termében precíz sorban álltak a fehér
abroszos asztalok, rajtuk bor, pálinka,
üdítő, kávé, csokis perec. Mindenki
kiszolgálta magát. A barátságos duruzsolást csak a stampedlik önfeledt
koccanása törte meg.
„Mi nem ápoljuk a hagyományokat,
mert az nem beteg, hanem megőrizzük és
továbbvisszük! Vasárnaponként a mise
után itt a körben megbeszéljük, kivel mi
történt a héten, kinek miben kell segíteni,
készülünk a nagyobb egyházi ünnepekre,
születésnapokra, vagy éppen megvitatjuk,
mikor kell permetezni a barackfákat.” –
mondta Zsoldos Péter, aki szerint úgy
kell megtartani a szokásokat, ahogy
azt az elődöktől láttuk. – „Ezt a hagyományt még mi is a szüleinktől örököltük.
A felsővárosi KALOT elődje az 1903-ban
alakult Dalárda volt, amiben annak idején
harmincöt férfi – köztük a nagybátyáim

meg apám – énekelt. Volt egy nagyon jó
karnagyuk. Már nem emlékszem pontosan,
hogy mikor, de valamikor a második világháború környékén Pesten országos díjat
nyertek, és a verseny után szerenádot adtak
a fővárosi polgármester lányának.” – tette
hozzá Fekete János bácsi, aztán elővett
egy régi fényképet a zsebéből. – „Ő az
apám! Negyvenötben halt meg.” – suttogta
alig hallható hangon.
Közben belépett János bácsi bátyja,
Pali bácsi is az ajtón: „Gyerek voltam a

A vasárnapi mise után a férfiak megbeszélik, mi történt a héten

A marhahajtástól a gatyaszárig
Demeter Zsófia várostörténész
elmondta, hogy a mai Felsőváros
története összefonódik a budai
külváros pusztulásával: 1686-ban
óriási tűzvész pusztított a budai
külvárosban. Az 1688-as török
alóli felszabadulás blokáddal
történt, ami szintén nem használt
a lassan meginduló újjáépítésnek.
A Rákóczi-szabadságharc sem
múlt el nyomtalanul: „1704-ben,
amikor a labancok átveszik a város
vezetését, egy újabb tűzvész pusztítja
el a közben zsengén újratelepülő
városrészt. A szabadságharc után az
egykor palánkokkal, sövényekkel körülvett Budai külvárost nem telepítik
újra: a helyén alakul ki az óriási vásártér, amely a Zichy ligettől egészen
a Haleszig, a Sorompóig tartott. Ettől
északra alakul ki egy új városrész,
amit már Felsővárosnak hívnak, és

A régi történetek nemcsak szóban, hanem fényképeken is megelevenednek

viszonylag gyorsan benépesül. Ennek
az az oka, hogy a magyar és német
paraszti lakosság számára bőven
akad szabad földterület.”
Az új városrésznek meglehetősen
széles kivezető utcái lesznek, melyeken a marhákat, disznókat hajtották ki a felsővárosaik legelőire.
A nagy állatállománnyal, búzaföldekkel rendelkező gazdák egyik
fontos foglalkozása lett a fuvarozás. Az asszonyok közül sokan
kofák lettek, akik a piacra vitték a
tejet, a tojást, a savanyúságot vagy
éppenséggel a libafertályt.
„Nagyon szemléletesen Gatyaszárnak
hívták a Móri út és a Havranek utca
kereszteződését, mely közrefogja az
új városrész természetes központját,
a Szent Sebestyén teret, ahol később
otthonra leltek a belvárosból kiszorult szobrok.”

A képviselő szeretné az újonnan
ideköltözőkkel megismertetni a
városrész hagyományait, ezért
a Kertalja utcában még idén
az egyik szociális bérlakásból
kialakítanak egy tájházat. A
projekt keretében első körben
az épület szerkezete, teteje és a
belső helyiségek újulnak meg:
„Nem egy érinthetetlen tájházat
szeretnénk, hanem egy élő közösségi teret! Lenne egy kis tisztaszoba felújított népi bútorokkal,
motívumokkal, hogy bemutassuk
a városrész hagyományait, a hátsó
traktust pedig összenyitnánk, ahol
múzeumpedagógiai foglalkozásokra
várnánk a környékbeli iskolák diákjait, a nyugdíjasokat pedig közösségi
programokra. A 2020-as évben az
udvarra egy félig nyitott színt építenénk, ahol kültéri programokat, akár
táncos rendezvényeket is lehet tartani. A Felsővárosi Művelődési Házat

háború idején. A mai napig emlékszem,
hogy negyvenöt márciusában a Forgó
utcában a nagyszüleim kis nádtetős
házában voltunk. A Piros iskola – így
hívtuk a Széna térit – előtt álltak a
német rakétavetők. Azt keresték a
bombázók. Márciusban jött öt repülő.
Előbb oldották ki a bombákat, mint
kellett volna. Tíz másodperc alatt tűnt
el a Cserkész utca meg a Királykút! Mi
akkor éppen bent voltunk a házban, és
az ablakon néztünk ki. Sosem felejtem
el, hogy velünk szemben a Fülöpék hátsó udvarába is leesett egy bomba, és a
nádtetőt a robbanás teljesen átfordította
a szomszédba.”
Közben szinte észrevétlenül megtelt
a terem. Horváth László, aki nyugdíjazása előtt hosszú éveken keresztül
szervezte a közösségi életet a művelődési házban, azt mondta, hogy a
körbe csak férfiak járnak. Ha éppen
születésnapot ülnek, akkor is a mise
előtt jönnek a család nőtagjai, szépen
megterítenek, hozzák a süteményt,
ennivalót, majd utána elmennek,
mert ez a szokás: „Az asszonyok ez
ellen sohasem háborogtak. Legfeljebb
a fiatalabb hölgyek kérdezték meg: mit
tudtok ti itt csinálni? Hát beszélgetni,
tanácsot kérni! Délre-fél egyre meg úgyis
elkészül az ebéd!”
is továbbfejlesztenénk: a kemence
mellé egy legalább harminc-negyven
ember befogadására alkalmas pergola kerülne.”

Út a jövőbe
A honvédség várható bővítése és
a középiskolai campus kialakítása nagy mértékben indokolja
a városrész közlekedésének
racionalizálását: „A beruházások
kapcsán több kereszteződésbe körforgalmat tervezünk. A projekt keretében többek között megnyitnánk
a Kereszttöltés útját, amit körforgalommal vezetnénk rá a Móri útra.
Ezzel a beruházással közvetlenül
összekötnénk Felsővárost Szárazréttel, így tehermentesítenénk több
kisebb utcát. Ez egy olyasfajta közlekedési rehabilitáció lenne, amire
már régóta nagy szükség van!” –
zárta gondolatait Földi Zoltán.

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

Vakler Lajos
Jubileumi gálaműsorral ünnepelték meg a
Fehérvári Versünnep tizedik évadát pénteken
este a Városházán. Az esten az elmúlt évtized
huszonnégy fiatal tehetsége kalandozott a
versek birodalmában, a Fehérvár Médiacentrum
munkatársai pedig filmösszeállítással emlékeztek a felemelő pillanatokra, a verstáboros
élményekre és az ötletgazda Varga Sándorra.

A találkozón Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében
felidézte a Versünnep első időszakát, elindítóinak elkötelezettségét:

„Ma már városunk kulturális életének
nagyon fontos része a versünnep.
Tehetséges fiatalokat ismerhetünk meg,
csodálatos az a mentorprogram, amit
a színház hozzáad, a zsűri, akik segítik
a fiatalokat, a felkészítő tanárok, akik
foglalkoznak velük, maga a verstábor
és a különböző gálák, ahol bemutatják,
mennyit fejlődtek.”
A jubileumi gálaműsorban huszonnégy költeményt hallhatott a közönség az elmúlt tíz évben színpadra
lépett fiataloktól, a gála második
felében pedig a Misztrál együttes
lépett fel megzenésített verseivel.

Fotók: Simon Erika

A Városháza Dísztermének falai között otthonra talált a vers

Tíz év versmondói a padsorokban

Együtt a csapat

A Fehérvári Versünnep eddigi győztesei
2011

2012

2013

2014

Tóth Melitta

Pruma Nikolett

Krár Edina

Gombó Viola Lotti

Bukosza Zita

2015

2016

2017

2018

2019

Hajdú-Sobor Csaba

Börcsök Olivér Benjamin

Marth Fruzsina

Baráth Eszter Adrienn

Kneifel Nóra

Fotók: Simon Erika
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A HETILAP

László-Takács Kriszina

Fotók: Kiss László

Dallamokkal telt meg a belváros: Hermann-napot tartottak a zeneiskolában. Különleges koncertek, bemutatók vittek színt a borongós szerdai napba. A zeneiskolások nemcsak az intézményben, de szabadtéren is
megmutatták, miért is jó zenét tanulni. A Hermann-nap hagyománnyá nőtte ki magát a városban.

A zeneiskolai ünnep célja, hogy felhívják a figyelmet az iskolában folyó munkára, betekintést
biztosítsanak mindazoknak, akik érdeklődnek a zenetanulás iránt. Egyben lehetőséget is ad a
diákoknak, a tanároknak a bemutatkozásra.

Ütős és vonós hangszerek kavalkádja varázsolt különleges hangulatot a belvárosba szerda
délelőtt. A Hermann László Zeneiskola növendékei mutatták meg tehetségüket az intézmény
bejáratánál, ahol a járókelők igazi zenebirodalomba csöppenhettek. A fiatal tehetségek
utcazenéjét a borongós idő ellenére is rengetegen csodálták.

Újra lesz Hajrá, zenemanók!
A zeneiskolához kötődő Tálos Edit Alapítvány újra megszervezi a kicsik és nagyok közösségi futását, hogy megmutassák: nemcsak zenélni, de sportolni is jó! Június 8-án,
szombaton 15 órakor kezdődik a program, ahol az ovisok és az idősebb korosztály
is futhat egy jót a belvárosban. A kétszáz méterestől a majdnem kilenc kilométeres
távig mindenki saját felkészültsége szerint választhat futamot. Közben lesz táncház,
hangszerkiállítás, de ki lehet próbálni népi gyermekjátékokat is.

A zeneovis foglalkozásra azok járnak, akik szeretnek énekelni, táncolni, később esetleg hangszeren is szívesen tanulnának

Kulturális fesztivállal ünnepeltek

Enyém a vár...
...tiéd a Jam!

Neüchel Balázs

Fotó: Bácskai Gergely

A huszadik Kortárs Művészeti Fesztivál utolsó
eseményének idén is a Bory-vár adott otthont.
A Jam-Bory-Várnak keresztelt egynapos rendezvény méltó zárása a nyolcnapos programsorozatnak.

A Nyugdíjasok Baráti Egyesülete szervezésében került sor szombaton délelőtt a Muzsikál az
erdő című programra a Fehérvári Civilközpontban. A közönség színvonalas produkciókat láthatott sok zenével és tánccal.

A szervezők idén is kitettek magukért, hogy a fesztiválon a fiataloktól az idősebbekig mindenki megtalálja a számára legjobb szórakozást.
Családi programokkal és kézműves
foglalkozásokkal indult a buli
délután négykor, a megnyitó után
pedig előkerült a bólé is, és következtek a komolyabb fellépők, mint

például a budapesti Mörk zenekar.
A Bory család képviseletében Kovács Balázs köszöntötte a vendégeket, aki elmondta, hogy a fesztivál
Bory Jenő eszmeiségét hordozza:
„Ő is belakni, átértelmezni, tartalommal feltölteni akart egy helyet, amikor
az öreghegyi présházas telekre egy
betonvárat álmodott. Az, hogy ebbe az
alapvetően rideg, betonszobrokkal tarkított környezetbe kortárs művészetet
hozunk, az nagyon is megegyezik az ő
szellemiségével!”
A fesztivál záróeseményeként
tűzmutatványosok és fényfestés
búcsúztatta a mintegy hétszáz
vendéget.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár,
4226 hrsz-ú, ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 59. szám alatti ingatlan jobb oldali épületrészének 3. emeletén lévő 305., 306., 307. és 311.
számú tantermeinek bérbe adására oktatás céljára.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 11. (kedd) 10 óra.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

Fotó: Kiss László

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.
hu; „Ingatlanpályázatok”) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-253)
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Közel hétszázan voltak kíváncsiak a Jam-Bory-Várra
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Neked munka, nekem álom
Kovács Szilvia
Árufeltöltő, szociális gondozó, személyi edző –
néhány hivatás, melyeket ép emberek sokszor
csak hétköznapi munkának tekintenek. Vannak
azonban, akiknek egy-egy hétköznapi pozíció
is elérhetetlennek tűnik. Sérült fiatalok álma
válhat valóra a Neked munka, nekem álom!
című program keretében, ami lehetőséget ad a
hátrányos helyzetű emberek és a munkáltatók
kötetlen találkozására. Székesfehérváron több
munkahely is csatlakozott a különleges nyílt
naphoz.

Voltak, akik a KNYKK munkájára
voltak kíváncsiak. Az autóbusz-pályaudvaron megnézhették a forgalomirányítást, bepillantást nyerhettek a
menetrend összeállításába, megtudhatták, kinek mi a feladata az
állomáson, és a menetrendmódosítás miatt kicserélhették az
induló kocsiállások utastájékoztatóit. De volt, aki egy személyi
edző bőrébe szeretett volna bújni,
vagy az árufeltöltést szerette volna
kipróbálni. A program évek óta
nagy sikerrel működik mind a
munkáltatók, mind a különleges
képességű fiatalok körében, egy jó
lehetőség a személyes találkozásra,
a kölcsönös tapasztalatszerzésre,
érzékenyítésre.

Kép: Tar Károly

A Székesfehérvári Egyházmegye
számára kiemelten fontos a a karitatív munka. Spányi Antal megyés
püspök a szeretet szolgálatának
nevezi a hasonló segítségnyújtást.

Bence testvérei személyi edzőként dolgoznak, most ő is kipróbálhatta magát

Húszéves az Olajfa óvoda
Vakler Lajos
A Széchenyi úti Református templomban
hálaadó istentisztelettel ünnepelte huszadik
születésnapját az Olajfa Református Óvoda.

Rába Henrietta
Istentisztelettel adtak hálát a református
gyülekezet tagjai a Budai úti templom melletti
parókia és gyülekezeti ház felépüléséért. Az új
építményt felszentelték és ünnepélyes keretek
között adták át a híveknek.

A hálaadó istentiszteletre a gyülekezet elöljárói, lelkészei, tagjai,
a katolikus, a baptista, az evangélikus egyház és az önkormányzat
képviselői érkeztek. Steinbach
József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke hálát adott
azért, hogy a templom mellett
felépülhetett a gyülekezeti ház, a

parókia, és az épületegyüttes környezete is teljesen megújult.
Az istentisztelet utáni ünnepi
közgyűlésen beszédet mondott
Cser-Palkovics András polgármester, aki hangsúlyozta: a városkép
megújulásának fontos része az új
gyülekezeti ház és kerítése, mely
összefogással, a kormányzat, a
támogatók és az önkormányzat
segítségével valósulhatott meg. A
polgármester szerint a gyülekezeti
ház lehetőséget ad arra, hogy a
hitélet kiegészüljön rendezvényekkel, ünnepségekkel, szakmai
találkozókkal, melyek az élet nagy
kihívásairól szólnak.

A hálaadó istentisztelet és az ünnepi közgyűlés után a hívek jelenlétében szentelték fel a
gyülekezeti házat

Hozomány – hagyomány Herenden
Herenden rendezett kiállítást a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum. A Hozomány –
hagyomány című tárlaton a koronázóváros és
az egyházmegye kincsei a Herendi Porcelánművészeti Múzeum szakrális emlékeivel együtt
tekinthetők meg.

A Hozomány – hagyomány címmel
rendezett kiállítás megnyitóján
Spányi Antal megyés püspök
elmondta, hogy az Egyházmegyei
Múzeum az elmúlt másfél évtizedben kiállításai során különös hangsúlyt fektetett a műkincsek széles
tárházának bemutatása mellett
Krisztus örömhírének hirdetésére,
ahogy teszi ezt a most megrendezett tárlaton is.
Simon Attila, a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója
is szólt a vendégekhez: „Ha mottót
kellene adni a tárlatunknak, azt
mondanám, hogy a mostani kiállítás-

sal a Herendi Porcelánmanufaktúra
tiszteleg az ezeréves Magyarország,
történelmi szentjeink és történelmi egyházunk előtt. A kiállítás
megtekintéséhez és befogadásához
elengedhetetlen a belső csend – kívánom, hogy ebben a csendben önök is
hallják meg Szent István törvényeit,
nagy királyaink intelmeit és tapasztalják meg a herendi porcelánremekek magukban hordozott évszázados
tradícióit is!”
A kiállítást Ugrits Tamás pasztorális püspöki helynök ünnepi gondolataival nyitotta meg, melyben
a megőrzendő értékekre hívta fel
a figyelmet: „A hozomány később
hagyományt teremt. Ezért tanúskodhat egy család keresztény hitének
történetéről a nemzedékeken keresztül
öröklődő, vallásos témájú herendi
porcelán.”
Forrás: ÖKK

Fotó: Molnár Artúr

készültek az ünnepre, mely kiemeli
a családok szerepét, megerősíti
a gyermeknevelés fontosságát,
amelyben fontos szerepet vállalnak
a gyülekezet tagjai is.
A gyermekek az óvodában kiemelkedő erkölcsi és vallási nevelésben,
példamutatásban részesülnek.
Jelmondatuk a Zsoltárok könyvéből
való: „De én olyan vagyok, mint a
viruló olajfa, Isten házában lehetek,
bízom Isten szeretetében most és
mindenkor!”

Fotó: Lugosi Balázs

A családias hangulatú, emberi léptékű óvoda négy csoporttal, kilenc
felkészült, odaadó, gyermekközpontú óvónővel működik.
Mocsáriné Brunner Boglárka
vezető óvónő lapunknak elmondta,
hogy egy olyan programsorozattal

2019.05.23.

Átadták az új gyülekezeti házat
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Fotó: Simon Erika
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Berze János az istentiszteleten megerősítette: a Református Egyház a jövőben is minden segítséget megad az Olajfa óvodának

A Herendi Porcelánmanufaktúra felvállalja keresztény és magyar kulturális örökségünk ápolását, a közös kiállítás is ezért jött létre

Nagy Gáspárra emlékeztek
Nagy Gáspár munkásságát elevenítették fel a
Városházán a költő születésének hetvenedik
évfordulóján. A fájdalmasan korán, ötvenhét
esztendősen elhunyt lírikus életműve irodalmi
és társadalompolitikai szempontból is példa
minden irodalombarát, minden magyar ember
számára.

Fehérvárra került Az év kiállítása díj

Jánosi Zoltán irodalomtörténész előadásában a költő eszmélésének korai
pillanatait idézte meg, azokat az embert
próbáló éveket, amikor a másként gondolkodók üldözése mindennapos volt.
Nagy Gáspár legjobb barátja, Ködöböcz Gábor azt az embert idézte meg,
aki mindenkor hű maradt az elveihez.
Bobory Zoltán azt a bátorságot emelte
ki, ami Nagy Gáspár minden versében, írásában tetten érhető volt, azt
az üzenetet, amivel megszólította az
elnyomás ellen küzdőket.
Cs. Varga István pedig kiemelte:
számára a költő örökbecsű, figyelemfelhívó gondolatai adták, adják a lelki
többletet ma is.
Az emlékülés résztvevői hitet tettek
amellett, hogy Nagy Gáspár életműve,
a közép-európai szabadságvágy kinyilvánítása meghatározó volt a rendszerváltás folyamatában.

Rába Henrietta
A Hetedhét Játékmúzeum Vonalba zárt történetek című állandó tárlata kapta Az év kiállítása
2019 elismerést. A Réber László grafikusművész életművét bemutató különleges kiállítás nemcsak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is kikapcsolódást nyújt.

A Réber László grafikáit, könyvillusztrációit bemutató újrainstallált állandó emléktárlat egy évvel
ezelőtt nyílt meg. Az év kiállítása
2019 díjat Gärtner Petra művészettörténész, a tárlat megálmodója vehette át a múlt hétvégén a
Múzeumok Majálisán: „Nagyon
nagy megtiszteltetés a díj, de ez egy
csapatmunka eredménye! Kemény
Gyula volt a látványtervezője a kiállí-

tásnak, a grafikusa Mihalkov György,
és nagyon sok segítő kéz dolgozott még
rajta.”
Réber László meseillusztrációiból
egy válogatást ismerhetünk meg,
de a felnőtteknek szánt művekhez
készített rajzokat is megtekinthetik a látogatók. A gyerekek is
számos érdekességet találhatnak
a tárlaton. Így például Lázár Ervin
Szegény Dzsoni és Árnika című
meséjét játszhatják el a szőnyegen
a kicsik és nagyobbak. A különleges kiállításon Örkény István
egyperces novellái is megszólalnak,
ha megérintjük az illusztrációkat,
Réber László életét, alkotásait
pedig a könyvek címsorrendje vagy
évszámok szerint tekintheti meg a
közönség.

Fotó: Simon Erika

A résztvevőket Cser-Palkovics András
polgármester köszöntötte, aki beszédében megemlékezett Nagy Gáspár
elévülhetetlen érdemeiről, a rendszerváltás előtti időszakban tanúsított
értékmentő irodalmi tevékenységéről.
Bakonyi István irodalomtörténész a
konferencia elnökeként elmondta,
hogy Nagy Gáspár költészete olyan
útmutatást adott a rendszerváltás előtti
időszakban, ami a mai korban is tisztaságra és hitelességre szólít fel.

Nézzen körbe a kiállításon, tegyen virtuális sétát Réber világában: http://360szekesfehervar.hu/pano/reber.html

Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte az emlékülés résztvevőit

Híresek és képek

Huszonöt éves a Táncol„Kodo” Táncegyüttes
A Feketehegy-szárazréti Közösségi Központban gálaműsorral köszöntötte negyedszázados
jubileumát a Táncol„Kodo” Táncegyüttes.

Fotó: Simon Erika

Az ünnepen Cser-Palkovics
András polgármesteri elismerő
emlékérmet nyújtott át HahnKakas Istvánnak, a tánccsoport
alapító művészeti vezetőjének, aki
sokat tett azért, hogy az együttes
ma már komoly szakmai múlttal
dicsekedhet.
Szabó Péter, a Kodolányi Egyetem
rektora dicsérő oklevéllel köszönte

meg Ritter Andrea, Tombor Beáta
és Hahn-Kakas István a táncegyüttes felvirágoztatásáért végzett
munkáját.
Mits Péter, az egyetem adjunktusa
felidézte az együttes megalakulásának történetét, majd a Tilinkó és a
Galiba zenekar közreműködésével
a táncegyüttes mutatta be legnépszerűbb koreográfiáit. A jelenlegi
és egykori tagok – kiegészülve
az Ikarus senior néptáncegyüttes
tagjaival – közel kétórás műsorukban a Rábaköztől indulva a felcsíki
székelyekig „barangolták be” az
országot táncaikkal.

Ünnepi műsorral köszöntötte a jubileumot az együttes

Látrányi Viktória
Százötven izgalmas, modern fotó érkezik a
Csók István Képtárba. A Híresek és képek című
kiállítás egy átfogó válogatás, mely az első
világháborút közvetlenül megelőző évektől a
második világháború végéig terjedő korszakot
öleli át. A magyar fotográfia modern irányzatainak alkotásait ismerhetik meg a látogatók,
köztük a világhírű André Kertész, Moholy-Nagy
László, Robert Capa, Brassaï és Martin Munkácsi fotóival.

A kiállítás az 1910-40-es évek társadalmi és művészeti közegének,
divatjának világába ad betekintést,
valamint képet ad a háborúk pusz-

tításairól. A tárlaton a világban kevésbé ismert kortársak munkáiból
is láthatunk fotókat. A százötven
kép a magyar modern és avantgárd
alkotók és a később világhírűvé
vált fotósok művészeti látásmódja
közötti párhuzamokra is rámutat.
A kiállítás május 23-án nyílik a Csók
István Képtárban, és szeptember
nyolcadikáig tekinthető meg. A
csütörtökön 17 órakor kezdődő
rendezvényen köszöntőt mond
Cser-Palkovics András polgármester.
Az alkotásokról Baki Péter, a Magyar
Fotográfiai Múzeum igazgatója beszél a közönségnek, a kiállítást Ladik
Katalin költő nyitja meg.

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos
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Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

A fotók már a helyükre kerültek, szerdán délután az utolsó simításokat végezték a Szent István
Király Múzeum munkatársai a kiállítótérben

FEHÉRVÁR
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programajánló

Gyereknap és táncfesztivál

A HETILAP

Látogatható kiállítások
Recycling
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága csoportos
kiállítása. Megtekinthető május 24-ig, keddtől péntekig
10-től 18 óráig.
Hangulatok, alkotások
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai Tagkönyvtára
Szövegjártó Ágnes kiállítása. Megtekinthető május 31-ig.
Recoded messages
A Szabadművelődés Háza
Tunyogi Gábor fotókiállítása. A tárlat június 2-ig tekinthető meg.
Ragyogás
Köfém Művelődési Ház
Bita-Simon Erika gyöngyékszerkészítő kiállítása. Június
6-ig hétköznapokon 8 és 17 óra között tekinthető meg.
A Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Tárlat a diákok rajzaiból. Megtekinthető június 9-ig.
Origami és paverpol – alkotás és újrahasznosítás
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Horváth Hella alkotóművész tárlata. Megtekinthető
június 15-ig.
Kiállítás Izsó László János fa- és csontfaragó munkáiból
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Megtekinthető június 28-ig.
Madarak és fák napja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor fotókiállítása.
Megtekinthető június 29-ig.

2019.05.23.

Programok május 24-től június 2-ig
Intimitás és lélek
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Berke Bianka Dóra párkapcsolati és szexuáltanácsadó, léleklátó előadása.

Szabó Petra
Május 24.
Gyermekrajz-kiállítás
14.30, Európa Klub
A kiállítás megtekinthető június 13-ig.
Stadiontúra
16 óra, sóstói stadion
A Sóstó látogatóközpont szakvezetői révén az
érdeklődők betekinthetnek a klub életébe, felfedezhetik a komplexumot, majd megtekinthetik a
Vidi-múzeumot is, ahol a klub múltja is feltárul
előttük. A stadiontúra garantáltan indul minden
májusi, júniusi pénteken 16 órától! Előzetes
regisztráció ajánlott az alábbi címen: sosto@
szekesfehervar.hu
Gyermeknap a Székesfehérvári Népmeseponton
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Vidám, játékos, mesés péntek délután. Ingyenes,
de bejelentkezéshez kötött program: 22 202 025,
nepmesepont@ggmuvhaz.hu.

A régészet napja
18 óra, Szent István Király Múzeum
Érdekes előadások várják az érdeklődőket, melyek bemutatják a régészet „sötét oldalát”.
Ripoff Raskolnikov Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Május 25.
Tavaszi ruhabörze
8 óra, Prohászka-templom közösségi terme
A Prohászka Karitászcsoport ruhabörzét tart. A
program másnap is folytatódik kora délutánig.
Gyermeknapi kastélykaland
10 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Program:
10.15: kis koncert a kastélyban

10.45: Muzsikaland
11.30: kis koncert a teraszon
12.15: hangszersimogató
Sóstó ökotúra
10.30, Sóstó látogatóközpont
Szombatonként 10.30-tól ökotúrára várják
a természet szerelmeseit a megújult Sóstó
Tanösvényre. A másfél órás séta során szakmai
vezetéssel ismerkedhetünk meg a tanösvény állatés növényvilágával. Előzetes regisztráció ajánlott
az alábbi elérhetőségeken: sosto@szekesfehervar.
hu, 22 202 373, 70 6699 010.
Gyermekjóga
11 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Gyermekjóga a 4-12 korosztály számára. Oktató:
Baloghné Veres Csilla.
VIII. Fehérvári Táncfesztivál
17 óra, sóstói stadion
Tucatnyi táncstílus, több mint százhatvan táncos
egy kétórás, látványos gálaműsorban: néptánc,
hastánc, hip-hop, latin, standard, modern és
klasszikus táncok kavalkádja.

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 babapatika, mely egy
nagymúltú vajdahunyadi gyógyszertár modelljeként
készülhetett a 19–20. század fordulóján, és amelyet a múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye számára. 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.

Jótékonyság gyereknapra
Jótékonysági adománygyűjtést szerveznek a
színházban. Amire szükség van: tiszta, jó állapotú
holmik, mesekönyvek, társasjátékok, sportszerek. Az összegyűlt adományokat a Fejér Megyei
Gyermekvédelmi Központ gondozottjai kapják
majd meg gyereknapon. Ezenkívül vasárnap 10
órakor közös meseolvasásra várják az érdeklődőket – a színművészek is készülnek mesékkel.

F E S T M É N YVÁSÁR
Székesfehérvár,
Árpád Fürdő
(Kiállítóterem)

Kossuth u. 12.
2019.06.01. (szombat)
11-18. óra
40 festőművész 180 alkotásából
választhat kedvező fizetési
feltételekkel!

május 23. – május 29.

Hexina jósnő

REGISZTRÁLNI 2019. május 24-ig

Cserepes köz 2.,

a polonyi.dora@deponia.hu e-mail címen lehetséges.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.

KÍSÉRŐ PEDAGÓGUS NEVE, TELEFONSZÁMA, CSOPORTLÉTSZÁM és KOROSZTÁLY, ÉRKEZÉS IDŐPONTJA

az Autósbolt mellett.

INTÉZMÉNYI CSOPORT regisztráció:

EGYÉNI regisztráció: NÉV, TELEFONSZÁM, ÉRKEZÉS IDŐPONTJA
(18 év alatti gyermek esetén kizárólag szülői jelentkezéseket fogadunk el)

A nyílt nap regisztrációja során megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) a DEPÓNIA Nonprofit Kft. a GDPR (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete) előírásai szerint kezeli és kizárólag a nyílt nap lebonyolításához szükséges kapcsolattartás céljából használja fel, melyeket a rendezvényt követően töröl.

PÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG

SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!

SZÉKESFEHÉRVÁR – CSALA PÉNZVERŐVÖLGYI
HULLADÉKKEZELŐ TELEP
• A telepre való kijutás egyénileg történik!
• A nyílt napon való részvétel 18 év alatti gyermek esetén
kizárólag szülői felügyelettel vagy
kísérő pedagógussal lehetséges!

H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

Kos 3. 21. – 4. 20.

A napokban ne legyintsen az apró vagy jelentéktelennek tűnő problémákra, mert rövid időn belül
visszaköszönhetnek, és azokból születhetnek a
kellemetlenségek! Inkább lásson el minden feladatot,
egyiket se söpörje a szőnyeg alá!

Bika 4. 21. – 5. 20.

www.hexina-josdaja.webnode.hu

(A részvétel a jelentkezések sorrendjében, befogadóképességünk függvényében történik!)

KREATÍV BOLT

www.szvszinvonal.hu

Horoszkóp

ELSŐSORBAN
ÓVODÁS és ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALSÓ TAGOZATOS
CSOPORTOK jelentkezését várjuk!

Le kellene kicsit lassulnia, élveznie az életet és amellett figyelnie, máskülönben le fog maradni azokról a lehetőségekről,
amik valamilyen módon hozzájárulhatnának ahhoz, hogy
élete pozitív irányba terelődjön. Legyen nyitottabb a környezetével sszemben, és ne zárkózzon el az újdonságok elől!

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Depónia Nonprofit Kft.
www.deponia.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Több alkalommal sem úgy alakul a hete, mint tervezte,
ésez persze elkeseríti. Pedig a hétvégén már Ön is azt fogja vallani, mindennek úgy kellett lennie, ahogy történt.
Ezért ne kenődjön el amiatt, ha valakivel nem jön össze a
találkozó vagy egy lehetőségre negatív választ kap.

A napokban rengeteg mindent szeretne megvalósítani, talán többet is, mint amennyi valójában belefér
az idejébe vagy amire energiája lenne. Hogy ne érje
a hétvége felé csalódás, érdemes lenne ezt alaposan
átgondolnia és átszerveznie a napjait!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Megállás nélkül pörög, kapkod, hajt előre. Úgy csinál, mint
akinek már csak napjai vannak hátra. Mindent azonnal akar és
mielőbb. Nem lesz jó vége annak, ha nem hajlandó kicsit lelassulni! Végre letisztult az érzelmi világa, és már tudja, mit akar a
másik féltől illetve mik a tervei a párkapcsolatot illetően.

Valami nem sikerül, amiben nagyon reménykedett, de nem
kell sokáig szomorkodnia, ugyanis rövid időn belül érkezik
egy sokkal jobb lehetőség! Talán ezért nem jöhetett össze az
előző. Mostanában egyre jobb lehet a kapcsolata a felettesével,
de legyen ezzel óvatos, mert egyesek rossz szemmel nézhetik!

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
Május 26.
Feketehegy-szárazréti Majális
14 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A programok 14 órakor kezdődnek, fellépnek
óvodások és iskolások, lesznek gyerekműsorok,
énekes és táncos produkciók is, majd 19 órától a
Hooligans koncertezik.
Leopold Mozart 300 – Bárdos Lajos 120
17 óra, Hotel Magyar Király kupolaterme
A Primavera Kórus koncertje.
Május 27.
Az idők jelei
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
Filmvetítés.
Május 28.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bakos Batu A Szent Korona országa és Trianon –
Trianon érvénytelen című előadása.
Elvárások szorításában
19 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Almási Kitti előadása.

Május 29.
Udvari tánczenék
20.30, Bory-vár
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar előadása.
Május 30.
Kangatréning
10 óra, LISZI – Víziváros
Baba-mama torna.
Olvasókör
16.30, Vörösmarty-terasz (Bartók Béla tér 1.)
A Nincs időm olvasni kihívás májusi témája a
krimi, közös olvasmánya Agatha Christie Az
Ackroyd-gyilkosság című könyve.

Május 31.
Gárdonyi Kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Fergeteges hangulat, beszélgetés, tánc, falatozás
várja a fiatalokat.
Teremt
18 óra, Pelikán Galéria
Paczona Márta képzőművész tárlata. Megtekinthető június 21-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Macskatéka Olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Meseóra Szabados Melindával a Kilincscica és az
ovi csodálatos világa című mesekönyv szerzőjével.

Június 1.
Nagy tavaszi-nyári gardróbfrissítés
9 óra, Fehérvári Civilközpont
Sosem hordott, megunt, kinőtt holmik, kiegészítők cserélhetnek gazdát.

Májusi séta a Hosszú temetőben
17 óra, Palotai úti Hosszú temető
Poklosi Péter rendhagyó történelemórát tart neves
személyek síremlékeinek bemutatásával.

Fehérvár Enthroners-Budapest Cowbells
13 óra, The First Field amerikaifutball-pálya
Az alapszakasz utolsó mérkőzése

A Kodály iskola zenei bemutatóval egybekötött
képzőművészeti kiállítása
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.

Június 2.
Szegény legény szerencséje
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.

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

A Barátság mozi műsora
Május 24., péntek
17.30: Hotel Mumbai
20 óra: Csaló csajok
Május 25., szombat
10 óra: Csodapark
16 óra: Mia és a fehér oroszlán
18 óra: Egy fiú hazatér
20 óra: Zöld könyv – Útmutató az élethez
Május 27., hétfő
17.30: Szabadúszók
20 óra: Két lépés távolság
Május 28., kedd
17.30: Éter
20 óra: Hotel Mumbai
Május 30., csütörtök
18 óra: Egy nő fogságban
20 óra: Eksztázis
Május 31., péntek
18 óra: Csaló csajok
20 óra: Zöld könyv – Útmutató az élethez
Június 1., szombat
10 óra: Manu, a legsirályabb fecske
16 óra: Mia és a fehér oroszlán
18 óra: Fájdalom és dicsőség
20 óra: Tied a világ

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM
99,2 hullámhosszon főként
azokat a közérdekű információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a
rádió adáskörzetébe tartozó
települések mindennapjaival
kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint nap azon
dolgoznak, hogy a hallgatók
a lehető legszélesebb körben
értesüljenek a vételkörzet
politikai, közéleti, gazdasági,
oktatási, kulturális, sport és
egészségüggyel 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 az informatikával kapcsolatos állandó
műsorokat ajánljuk olvasóink
figyelmébe.
Gemeiner Lajos: Gyermekkoromtól, a nyolcvanas évek
elejétől használok számítógépeket, és az informatika világa
is érdekel. Az elmúlt évtizedekben igyekeztem minden
oldaláról megismerni ezt az in-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Végre jut a napokban egy kis ideje önmagára. El is
szánja magát, hogy pihenni és lazítani fog, de gyakran kísértésbe eshet és akaratlanul is azon kapja magát, hogy próbál valami hasznosat csinálni. Viszont
bármibe is fog bele, azt siker koronázza majd.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Van néhány dolog, amit nem ártana tisztáznia a környezetével a félreértések elkerülése végett vagy éppenséggel
azért, mert már el is beszéltek egymás mellett. Még jó
eséllyel megakadályozhatná azt, hogy kellemetlensége
származzon a félinformációk miatt.

novációkat és izgalmakat bőven
tartogató elektronikus környezetet. Simon Nándor informatikus
mérnökkel – aki retrószámítógép-gyűjtő is – péntek esténként
22 órától a számítógépek múltját,
jelenét és jövőjét beszéljük át az
Informatikai Retró című műsorunkban, mely tematika Retró
koktél néven önálló Facebook-oldalt is kapott, ahol további érdekességeket is bemutatunk a téma
iránt érdeklődőknek. Célunk,
hogy az informatika és a mögöttes történetek ne csak a „kockák”
számára legyenek érthetőek,
izgalmasak és érdekesek.

különfélébb témákkal foglalkozni, így az informatikával
is. Minden kedden hallható a
Vörösmarty kocka Gombaszögi
Attilával – vagyis Gombával – az
Excom Computers üzletvezetőjével. Ezt a műsort azonban
senki se úgy képzelje el, hogy
folyamatosan csak bitekről
beszélünk! Már csak azért sem,
mert abból kevesen kapnának
hasznos információkat, és a
műsorvezető sem műveli ilyen
magas szinten a számítástech-

nikát... Gombával az a célunk,
hogy bemutassuk és átbeszéljük a mai technológiai újításokat, illetve minden felhasználónak hasznos tanácsokat
adjunk a megfelelő jelszavak
kiválasztásától az adatmentésen át a különböző telefonos
és számítógépes újdonságokig – hétköznapi nyelven és
jó hangulatban. Aki nem hiszi,
hallgasson bele: minden kedden 17 óra után Vörösmarty
kocka, a bináris édesség!

Palkó Zsuzsanna: A Vörösmarty
Rádióban igyekszünk a leg-

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A napokban meglehetősen puskaporos lehet a hangulata.
Könnyen összeveszik másokkal, és utána hosszú ideig
nem is szólnak egymáshoz. Azért nem ártana, ha meghallgatná őket és nem csak a saját igazát mondaná, mert
Önnel is előfordulhat, hogy téved.

Van valaki, aki aktívan dolgozik Ön ellen. Ha nyitott
fülekkel jár, még egy magáról terjedő pletykát is meghallhat. Okosan teszi, ha elbeszélget az illetővel, de figyeljen
oda arra, hogy hol és mikor teszi! Egyébként nincs miért
aggódnia, biztosítva van a helye, felettesei bizalmát élvezi.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Több dologgal kapcsolatban is bizonytalan, és szeretné, ha valaki megmondaná, mi legyen, mit tegyen.
Ám ez sajnos nem így működik, kénytelen lesz saját
maga megtalálni azokat a bizonyos válaszokat, illetve
meghozni a döntéseit.
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Újabban azt veheti észre, hogy élénkebbek az álmai
vagy egyre erősebbek a megérzései. Éppen ezért jó
lesz, ha odafigyel, mert fontos információk birtokába
kerülhet! Ha erős késztetése van valaminek a megtételére vagy kimondására, akkor tegye azt!
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SZÉPHŐ – hetven éve a város szolgálatában – 5. rész
Távirányítású hőközpontok

Az antennarendszer kiépítése és fejlesztése
során felmerült a TV törzskábelén történő jelátvitel
kétirányúsításának igénye. Ennek megvalósítása
ugyanis lehetővé tette egy olyan távfelügyeleti rendszer kiépítését, ahol minden hőközpont jeleket küldött
a Lövölde úti diszpécserközpontba. Új távlatok nyíltak
meg: a fűtést távolról is el lehetett indítani illetve
leállítani, alapvető információk érkeztek a hőközpontok
pillanatnyi állapotáról, azaz elindult a távszabályozás.

magas színvonalú szolgáltatás fenntartásának érdekében mindig a piacon
elérhető legmodernebb berendezések
kerülnek beépítésre.

Fűtőműfejlesztések
A kilencvenes évek elején a Sörház téri
fűtőmű teljes felújításon esett át, melynek
része volt, hogy a főbb berendezéseit
bekötötték a távhőfelügyeleti rendszerbe.
Ebben az időszakban a tóvárosi fűtőműben kondenzációs füstgázhasznosítót
helyeztek üzembe. Ez a berendezés az
égés során keletkező füstgázból nyert
ki energiát, amit a lakótelep központilag előállított használati meleg vizének
előmelegítésére használtak fel, növelve
ezzel a hőtermelés hatásfokát. A SZÉPHŐ
Zrt. a műszaki megoldásokban országos
szinten mindig az élen járt, máig a legkorszerűbb berendezéseket alkalmazza.
A régi hőközpontok alkatrészei magyar
gyártmányúak voltak. Az akkori műszaki
színvonalnak megfelelően a Diósgyőri
Gépgyár által gyártott Calor szivattyúk keringették a vizet. Nagyok, zajosak voltak,

Változások a Köfémen

fogyasztották az áramot, viszont csekély
szervizigénnyel akár harminc-negyven
évig is működtek. A mai szivattyúk kevesebbet fogyasztanak, kevésbé zajosak, de

1994-től kezdődően a hőközpontokat hőmennyiségmérővel szerelték fel, ami lehetővé
tette a távfűtéses épületekben az eladott
hőmennyiség alapján történő elszámolást. A
fejlesztés 1996. szeptember végére – a gőzfűtéses épületek kivételével – teljes körűvé vált.

A Köfém-lakótelep hőellátását a korábbi
gőztermelő, az Alcoa-Köfém Kft. 1996-ban
felmondta. A lakótelepen a szolgáltatást
biztosítani kellett, ezért új meleg vizes távvezetéki hálózat és egy korszerű fűtőmű
épült, mely 1998-ban egy villamos energiát
és hőt kapcsoltan termelő gázmotoros
egységgel bővült. Ezzel párhuzamosan
a lakótelepen huszonkét új, változó tömegáramú, távfelügyelt, mért elszámolást
biztosító, korszerű hőközpont létesült.
A kivitelezés sajátossága volt, hogy a
távvezetékek mellett elektromos kábelek
is telepítésre kerültek, így a hőközpontok
áramellátása is a fűtőműből, a gázmotor
által termelt villamos energiával történt.
A beruházásokat a SZÉPHŐ Rt. saját
maga végezte. A pénzügyi forrásokat – a
gázmotor kivételével – Székesfehérvár
önkormányzata tőkeemeléssel biztosította.

A móri távhő sorsa

Megújult ügyfélszolgálat

1978 óta az IKV kezelésében lévő móri
távhő üzemeltetési módja 1992-től
megváltozott: az eszközök a helyi önkormányzat tulajdonába kerültek. 1997-ig
a Székesfehérvári IKV illetve új nevén a
SZÉPHŐ Rt. bérüzemeltetési szerződés
keretében üzemeltette, majd ezt követően
megalakult és megkezdte tevékenységét a
MÓRHŐ Kft.

1999-ben a SZÉPHŐ Rt. Honvéd
utcai épületében, 2000-ben pedig a
Lövölde úti épületében is új ügyfélszolgálati iroda nyílt a gyors, hatékony és felhasználóbarát ügyintézés
érdekében.

MW-os, horvát gyártmányú, Duro Dakovics
3000 típusú forróvízkazán épült be.

Mérésalapú elszámolás

ha valami tönkremegy bennük, a javítás
jelentős költséget jelent.

Takarékosabb üzem
1990-ben a Tóvárosi lakónegyed negyvenhárom hőközpontjának egyidejű átállításával
kezdődött meg Székesfehérváron a változó
tömegáramú szabályozásra való átállás, ami
korszerű, igény- és időjárásfüggő, energiatakarékos hőszolgáltatást tett lehetővé. 1992ben az Északi, 1993-ban a Déli I., 1994-95-ben
pedig a Déli II. távvezeték hőközpontjaiban
is megtörtént az átalakítás.

Fűtőerőmű Kft. és SZÉPHŐ Rt.
1992-ben az ÉDÁSZ Rt. a Király sori fűtőerőművet Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft.
néven önálló gazdasági társaságba szervezte. 1993. január 1-jétől a Székesfehérvári
Ingatlankezelő Vállalat jogutódjaként
Székesfehérvár közgyűlése megalapította a
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó
és Hőszolgáltató Részvénytársaságot. 1993ban az erőmű egyik elhasználódott PTVM
kazánja leselejtezésre került, helyére két 20

Fotók: SZÉPHŐ archívum

A Tóvárosi lakónegyed kivételével a
kilencvenes évek elején már digitális
táv-adatfeldolgozásra és távműködtetésre
alkalmas DDC-szabályzók működtették
az egyutas szelepeket. Legtöbb esetben a
modern kommunikációs rendszernek köszönhetően a diszpécser előbb veszi észre
a hibát, mint hogy a fogyasztó észlelné
azt. Ma már az esetek többségében a kialakult problémák szolgáltatáskimaradás
nélkül vagy rövid leállással javíthatók. A

ben Székesfehérvár önkormányzata, a
Fűtőerőmű Kft. és a SZÉPHŐ Rt. háromoldalú együttműködési megállapodása alapján valósult meg, sok helyen a
meglévő nyomvonal felhasználásával.

A gőztávvezetékek felszámolása
Az erőművi gőztávvezetékek felszámolása 1996 és 1998 között három ütem-

Kedves Olvasóink! Érdemes követni a
SZÉPHŐ történetét hétről hétre, mivel
az utolsó, május 30-i megjelenéskor
kvízjátékot teszünk közzé, melynek
fődíja egy vacsora négy személyre.
További információ játékunkról a
www.szepho.hu weboldalon!

Közéleti hetilap
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„Nem szabad leragadni a Budapest ragunál!”
A HETILAP

Kurucz Tünde
Szájban olvadó oldalas, enyhén füstölt
zöldségek és egy leheletnyi Távol-Kelet –
Viniczai György, a tavaly decemberben nyitott
Viniczai’s Restaurant & Bar séfje gyerekként
édesapja mellett segédkezett a cukrászdában.
Rebellis fiatalként aztán úgy döntött, hogy az
édes finomságok helyett a sósat választja, és
szakács lesz belőle.

Viniczai György már egészen aprócska gyerekként megtapasztalta,
milyen a vendéglátós élet: „Emlékszem, gyerekkoromban álltam apu mellett a sámlin, és kentem a tortalapokat.
Reggelente hajnali háromkor keltünk,

mert a szüleimnek menni kellett fagyit
főzni. Vagy a kocsiban vagy a műhelyben aludtam még egy kicsit, aztán
mentem az oviba.”
Tizenévesként úgy döntött, marad
a vendéglátásban, de inkább
szakács lesz belőle. 2003-ban el is
végezte az iskolát. Éveken keresztül a Szárcsa csapatát erősítette,
később bejárta fél Európát. Megfordult Írországban, Ausztriában
és Svájcban is. Aztán több évig a
siófoki Mala Garden konyháját vezette. Mindenhol rengeteget tanult,
közben a családi hagyományokhoz
híven megszerezte a cukrász képesítést is.

Fotók: Kiss László

Gyuri imádja édesapja majonézes burgonyáját

Oldalas huszonegyedik századi köntösben

„A fúziós konyha a szívem csücske!
Ezt a gyakorlatban úgy kell elképzelni, hogy van például egy alap túrós
csuszánk, amibe belecsempészek egy
kis pancettát, vagy a levesbe egy kis
távol-keleti ízvilágot.”
Nagyon szereti a japán, a koreai
és a szingapúri gasztronómiát is:
„A klasszikus értelemben vett magyar
konyha alapjaiban nem áll messze a
távol-keletitől. Nyilván vannak olyan
hozzávalók, amiket Magyarorszá-

gon nem lehet beszerezni, de mi is
szeretjük, ha egy étel szép, színes és
karakteres. Szakácsként ma már nem
szabad leragadni a Budapest ragunál!
Ugyanannyi időbe telik elkészíteni
egy tikka masalát, mint egy paprikás
csirkét! Amelyik alapanyagból lehet,
igyekszem a helyit használni. A tervezésnél mindig számításba kell venni,
hogy őstermelőkről beszélünk, akik
például függnek az időjárás viszontagságaitól.”

MEGNYITOTTUNK!

A név kötelez!
Szeretettel várunk Székesfehérváron a Saveur
Kávézó és Cukrászdában a hét minden napján,
reggel 9-től este 19 óráig!
Rendelhetsz nálunk szülinapi, esküvői tortát.
Süti kínálatunkban mindenki megtalálja a
kedvére való finomságot. Vegán, nyers vegán,
cukormentes vagy hagyományos sütemények
között válogathatsz.
Ha betérsz hozzánk, próbáld ki teraszunkat
is, ahol zöld környezetben fogyaszthatod el
kávédat, sütidet, reggelidet!
Tortarendeléssel kapcsolatban keress minket
telefonon: 0620/466-5363 vagy add le rendelésedet
honlapunkon: www.saveur.hu
Székesfehérvár, Budai út 140.

magyar alapanyagok

modern konyhatechnológia

klasszikus ízvilág

XXI. századi látvány

Ismerje meg Székesfehérvár legújabb éttermét, mely a fúziós konyha
alapjaira építkezve, a Viniczai hagyományokat követve kiváló minőségben
kínálja különleges, ám klasszikus ízvilágú kreatív fogásait!
Heti menüajánlat
A la carte étlap
40 fős különterem
Viniczai’s – minőség kompromisszumok nélkül!
Viniczai’s Restaurant & Bar
Székesfehérvár, Jancsár köz 8. • Telefon: 0620/ 420 5025
Nyitva tartás: H-Cs és V: 11.30-22.00 P-SZo 11.30-23.00
Ingyenes parkolási lehetőség egész nap!

Viniczai’s Restaurant & Bar

Közéleti hetilap
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Mérjük, ha jót akarunk!
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Május a magasvérnyomás-betegség hónapja

Látrányi Viktória, Szabó Petra

140/90-es érték felett beszélünk magas vérnyomásról

Jó hír, hogy a vérnyomás-betegségek jól kezelhetők, de még
fontosabb a megelőzés! Az egészséges, sportos életmód a leghatékonyabb, ugyanis a mozgás
csökkentheti a vérnyomás-betegségek kialakulását. Persze az sem

Vállaljuk céges és családi rendezvények
teljeskörű szervezését és lebonyolítását!

Heti menü ajánlat: 2019.05.27.-05.31.
Ebédidő: 11.30-15.00
Levesek

Húsleves gazdagon
Málnakrémleves tejszínhabbal
Gombakrémleves zsemlekockával

Főételek

Párolt marhaszelet vörösboros mártással, krokettel
Bundázott trappista sajt rizzsel
Teriyaki csirkemell sült barnarizzsel, salátával
(Pikáns fűszerezésű csirkemell, japánok kedvelt étele)
Harcsafilé roston zöldséges bulgurral, káposztasalátával

A menü ára: 1.490 Ft
Desszert

Fagylaltkehely
Palacsinta
Csokoládés gombóc tejszínhabbal
https://www.facebook.com/hotelplatanszekesfehervar/
Székesfehérvár, Cyümölcs u. 28.

mindegy, hogyan vágunk neki
az életmódváltásnak és miként
illesztjük be napirendünkbe a
rendszeres testmozgást, edzést.
„Ha mozgásformákról beszélünk,
akkor mindenképpen a kardiójellegű
mozgásokat javasolnám, hiszen a

Cigarettafüst: veszélyesebb, mint gondolnánk!
Látrányi Viktória
A dohányzás világszerte mintegy hétmillió ember
halálát okozza évente. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO kezdeményezésére 1988 óta
május utolsó napján dohányzásmentes világnappal
hívják fel a figyelmet a dohányzás veszélyeire. Egy
szál cigaretta nagyjából négyezer kémiai anyagot
tartalmaz, így például szén-monoxidot, arzént és
kadmiumot. Felteheti mindenki magának a kérdést:
valóban szüksége van erre a szervezetének?

A dohányzás hazai elterjedtségét tekintve riasztó a kép: a statisztikai adatok
alapján elmondható, hogy a felnőtt
lakosság harminc százaléka dohányzik.
Az is igaz, hogy egyre fiatalabb korban
szoknak rá a cigarettára. A dohányzó
környezet nemcsak a dohányzási szoká-

sok kialakulásának kedvez a nemdohányzók esetében, hanem a passzív
dohányzás által okozott egészségkárosodás kialakulásának esélyét is növeli.
Az egészséges életmódra nevelés szerves
része a káros szenvedély következményeire való figyelemfelhívás. A szakemberek úgy vélik, hogy a dohányzás
elutasítását meg kell tanítani. Tizenéves korban rendkívül nagy a kortárs
nyomás, míg a szülői-tanári tekintély
csökken. A tapasztalatok szerint a hagyományos módszerek nem segítenek,
az érzelmek azonban bevésődnek. A
város óvodáiban, iskoláiban a védőnők
foglalkozásokon hívják fel játékos
formában a gyerekek figyelmét a dohányzás káros hatásaira és hosszú távú
következményeire.

Az ország gerinctornája Fehérváron
Székesfehérvárra
látogatott az ország
gerinctornája című
rendezvénysorozat.
Az Országos Gerincvédő Egyesület által
szervezett eseménynek a sóstói aréna
adott otthont. A
programban elismert
szakemberek előadásai is szerepeltek
a gerincbántalmak
kezelési lehetőségeiről, illetve gerincbarát edzésprogramokat mutattak
be felnőtteknek és
gyerekeknek. V. L.

Fotó: Simon Erika

A hipertónia felelős például a
Magyarországon évente bekövetkező harmincezer stroke feléért
is, aminek veszélyét egy otthon
elvégzett vérnyomásméréssel is
fel lehet ismerni. Sokan viszont
az optimális értékkel sincsenek
tisztában. Magyarországon három
és fél millió ember küzd magas
vérnyomással. Ennek okai közé
tartozik a genetika, az életmód és
hogy nagyon kevesen ellenőrzik
rendszeresen vérnyomásukat.
„Szív- és érrendszeri kockázatok
jelentkeznek elsősorban. Nyilván a
szívnek nagyobb nyomással kell dolgoznia, kialakulhatnak tehát az erek
betegségei. A szemet, a vesét is érintheti, illetve szívmegnagyobbodáshoz,
szívelégtelenséghez is vezethet, ha
nem kezeljük időben és megfelelően.” – mondta el lapunknak Bakró
Anikó Ildikó háziorvos.

Illusztráció: Kiss László

Eddig csak egy napot, most már egy egész
hónapot szentelnek a szakemberek arra, hogy
felhívják a figyelmet a hipertónia veszélyeire
és helyes kezelésének fontosságára. A magas
vérnyomásnak számos szövődménye lehet.
Magyarországon több millió ember érintett,
sokan nem is tudnak róla, hogy betegek.

túlzott, nagyon erős igénybevétel
esetlegesen több kárt okoz, mint
amennyit használ. Fontos a fokozatosság! Nem a legerősebb, legkeményebb edzéssel kell nekimennünk,
hiszen fel kell készítenünk magunkat
sok mindenre, így az edzésre is!” –
fogalmazta meg Pletser Ádám, a
Cutler Fehérvár szakmai vezetője.
A biciklizés, az intenzívebb
gyaloglás, a hegyi séta kezdésnek
tökéletes. A vérnyomást mérni
pedig legalább kéthetente szükséges.
„Szinte minden munkahelyen van
vérnyomásmérő, de be lehet menni
gyógyszertárakba, vagy a szűrővizsgálatokon is van erre lehetőségünk,
ahol nem kell semmit tenni, csak le
kell ülni, meg kell nézetni a vérnyomást. Főleg ha a családban halmozódást mutatnak a magas értékek,
akkor erre mindenképpen érdemes
figyelni! Javasolt a gyakrabb ellenőrzés, ha stresszes az életmódunk, ha
ülőmunkát végzünk, de túlsúlynál,
magas sóbevitelnél, dohányzásnál,
nagyobb mennyiségű alkoholfogyasztás esetében is oda kell erre figyelni!”
– hívta fel a figyelmet Keresztury
Lászlóné, az Egészségfejlesztési
Iroda szakmai vezetője.

FEHÉRVÁR
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Miért jó az elektromos kerékpár?
A HETILAP

Pál Loránd

Nem mindegy, milyen terepnek milyen kétkerekűvel vágunk neki! A
legújabb elektromos biciklik szinte
minden helyzetben jó szolgálatot
tehetnek. A részletekről az egyik
fehérvári kerékpárszerviz üzletvezetője, Csánig Rajmund segített
tájékozódni.
Miért jó, ha elektromos kétkerekűvel
közlekedünk?
A kevésbé felkészült kerékpáros
ugyanúgy vágyik rá, hogy terepen
bringázzon vagy nagyobb távot
tegyen meg. Elektromos biciklivel
városban komfortosabban, izzadás
nélkül érhet be a munkahelyére,
extrémebb talajon pedig rákapcsolja a rásegítést, így könnyebben le
tudja küzdeni a nagyobb emelkedőket és az akadályokat. Az elektromos bringát ugyanúgy tekerni kell,
mint hagyományos társát, viszont
ha elfáradunk, akkor nagyot tud
dobni a lendületen.
Hogyan működik az elektromos bicikli?
Teljesértékű kerékpárról beszélünk, ami fel van szerelve motorral
és akkumulátorral. Többféle gyártó
ismert, a legnépszerűbbek a Bosch
és a Shimano. Az újabb bringáknál
már a vázba integrálják az akkumulátort, a városi bicikliknél pedig
a csomagtartón található.
Az elektromos kerékpár attól elektromos, hogy kerekezés közben egyfajta rásegítést érzékelünk, aminek
jellemzően három üzemmódja van:
alacsony, közepes és magas. Ezt
úgy kell elképzelni, hogy kevesebb
energiaráfordítással messzebb vagy

Fotó: Pál Loránd

Hódít az elektromos kerékpár, aminek
köszönhetően könnyebben vehetjük a váratlan
akadályokat. Utánajártunk, kinek és miért
érdemes a nyergébe pattanni!

Könnyebb velük lendületbe jönni!

éppen gyorsabban juthatunk el.
Melyik fajta elektromos bringa a
legkeresettebb?
Ma még egyértelműen a régi fajta
elektromos biciklit viszik jobban,
amely elsősorban az idősebb korosztályoknál népszerű. Igény az új
modellekre is lenne, sok az érdeklődő, de jellemzően a magas árak
miatt most még kevesen vásárolják.
Külföldön ez teljesen máshogy néz
ki, sok országban már több elektromos bringát adnak el, mint hagyományosat: a húszas, harmincas
éveikben járó fiatalok is elektromos
csodákon szelik az utcákat.
Hogyan néznek ki az árak?
A legolcsóbb elektromos kerékpárok ötszázezer forint körül
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

kaphatók, de a csúcskategóriás
gépek akár több millió forintba is
kerülhetnek.
Mennyi ideig bírják egy töltéssel az
akkumulátorok?
Körülbelül száz-százhúsz kilométeres hatótávról beszélünk, ami a
legtöbb bringás szükségleteit bőven
kielégíti.
Hogyan kell feltölteni az akkumulátorokat?
Nagyjából ugyanúgy kell életet
lehelni bele, mint a mobiltelefonokba. Nem célszerű teljesen
lemeríteni, érdemes tíz százalék
töltöttségnél áramforráshoz
csatlakoztatni, amiket töltőpontoknál vagy akár kávézókban is
találhatunk – attól függően, hogy
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS
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Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból
abroncs
méret

155/70 R13
165/70 R14
175/65 R14
195/65 R15
205/55 R16
225/45 R17

9.900 Ft
11.290 Ft
10.945 Ft
13.160 Ft
15.035 Ft
18.445 Ft

11.340 Ft
14.340 Ft
13.850 Ft
15.895 Ft
18.550 Ft
24.890 Ft

14.380 Ft
16.175 Ft
15.315 Ft
16.925 Ft
20.875 Ft
26.230 Ft

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

leszerelhető vagy nem a bicikli
akkumulátora.
Mennyivel tudunk száguldozni elektromos kerékpárral?
Az elektromos biciklik általában
25 km/h-nál leszabályoznak, tehát
ennél többel nem lehet menni.
Persze vannak olyan spéci átalakító szettek, amivel növelni lehet a
maximális sebességet.
Mekkora az élettartama egy elektromos bringának?
Csakúgy, mint az elektromos
autók esetében: a hatékony töltési
szabályok betartásával és a bicikli
megfelelő ápolásával, karbantartásával az elektromos kerékpár is
egészen hosszú ideig társunk lehet
az úton.

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

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

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

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

ISO 9001

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

SZÉKESKERÉKPÁR
kerékpárbolt és szerviz
Nálunk...

NINCS többszáz kerékpár... De VAN legalább 100, amit gondosan választottunk ki,
hogy te is megtaláld a neked valót!
E-bikeok és gyermekbringák is! Jó minőséget, jó áron!
NINCS többezer kacat... De VAN jó sok hasznos és minőségi alkatrészünk, kiegészítőnk!

VEDD MEG MÉG MÁJUSBAN ÚJ BRINGÁDAT,
EXTRA KEDVEZMÉNNYEL!
Az ajánlat 2019. május 23-31-ig érvényes. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Deák F. u. 37. (a körforgalom mellett)
Tel.: 20/313-0865 • www.szekeskerekpar.hu

Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag fröccsöntő
és szerszámkészítő cég folyamatos növekedés
miatt munkatársakat keres az alábbi munkakörbe:

SZÉKESFEHÉRVÁR, DÉLI IPARI PARK
KUKORICA U. 8133/21
MEGKÖZELÍTHETŐ a 13-as, 42-es
és 16-os autóbuszokkal

Operátor 3 műszakos munkarendbe

A GURIT MAGYARORSZÁG KFT.
JÓ KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ
MUNKATÁRSAKAT KERES
3 MŰSZAKOS MUNKARENDBE!

Amit kínálunk: kiváló munkakörnyezet, rugalmas és emberi hozzáállás, nagyon jó dolgozói kollektíva, versenyképes,
teljesítménnyel arányos bérezés.
Előnyt jelent a fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Jelentkezéseket várjuk munkaidőben:
krisztian.kalmar@trimetrik.hu, illetve: 06-20/965-27-97
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

JELENTKEZÉS:

KEZDŐ ALAPBÉR br. 210.000 Ft-tól!
Próbaidő utáni további juttatások:

Negyedéves bónusz + Jelenléti bónusz + Cafeteria!
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Kft.

Kft.

betanított gépkezelő, operátor
munkatársat keres

Feladatok:
• a beállított CNC gépek biztonságos
kezelése, működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
Elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• pontos, igényes munkavégzés
• 2 vagy 3 műszak vállalása

Amit ajánlunk:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• versenyképes bérezés
• bejárási támogatás
• jelenléti bónusz
• tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet
• kellemes légkör, fiatalos csapat
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát,
az alábbi e-mail címre: hr@polyax.hu

A Depónia Nonprofit Kft.

Szállításvezető-helyettes
munkakörbe munkatársat keres

Főbb feladatok:
• szállítási feladatok szervezése, nyomonkövetése, ellenőrzése
• vezénylések készítése
• a szállításhoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása
• munkavállalók irányítása
• kapcsolattartás partnerekkel, szakműhellyel
Elvárás:
• min. középfokú iskolai végzettség
• MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Outlook)
• kiváló kommunikációs és szervezőkészség
• pozitív beállítottság, csapatmunka
• precíz, pontos munkavégzés
• terhelhetőség
• B kategóriás jogosítvány
Előny:
• felsőfokú végzettség
• logisztikai területen szerzett tapasztalat
Amit ajánlunk:
• cafetéria
• egy műszakos munkarend
• stabil, hosszú távú munkavégzés lehetősége
• versenyképes fizetés
• jó kollektíva

Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk!
“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1)
b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul
töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

allas@gurit.com
TEL.: 20/745-5898

CNC gépkezelő munkatársat keres

Feladatok:
• a beállított CNC gépek biztonságos
kezelése, működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
Elvárások:
• szakirányú végzettség
• pontos, igényes munkavégzés
• minimum 2 műszak vállalása
Amit ajánlunk:
• versenyképes bérezés
• 3 műszak vállalása esetén plusz juttatás

BÉREINK EMELKEDTEK!
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• bejárás támogatás
• lakhatás biztosítása
• tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet
• kellemes légkör, fiatalos csapat
Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát,
az alábbi e-mail címre: hr@polyax.hu

Kik vagyunk mi?

A STAVMAT közép-európai építőanyag kereskedő hálózat az ország 32 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

Targoncavezető-raktáros 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:
• van raktározási, áruátvételi rutinod
• érvényes targonca-vezető jogosítvánnyal rendelkezel
• munkád lendületesen, pontosan, precízen végzed
• vezetőddel együttműködsz
• jó állóképesség, terhelhetőség, megbízhatóság jellemez
• önállóan és csapatban is szívesen dolgozol
Ezek lesznek a Te feladataid:
• a beérkezett áruk mennyiségi és minőségi átvétele
• a rábízott technikai eszközök (pl.: targonca) rendeltetésszerű, előírásoknak megfelelő
használata
• vevők udvarias, szakszerű és segítőkész kiszolgálása
• a leltárban való részvétel
• telepvezető által kijelölt termékcsoport havi leltározásában való aktív részvétel, a munkafolyamat ellenőrzése
• raktári készletek tulajdonvédelme (tűz- és munkavédelem, környezetvédelem)
Munkavégzés helye, ideje:
• Székesfehérvár STAVMAT építőanyag kereskedelem, teljes munkaidő
Ha úgy érzed, szívesen csatlakoznál társaságunk lendületes csapatához, küldd el nekünk a
fényképes önéletrajzod BÉRIGÉNNYEL az allas102@stavmat.hu címre
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J, avagy „Éljen a mi nagy bölcs vezérünk!”
A HETILAP

Asztalos Tamás

Emlékszem, Géza kedves felesége,
Terike doktornő mindig összerázkódott, amikor a Kőszívű ember
fiaiból megismert farkasok esténként vonyítani kezdtek. Szép élet
volt akkor az állattelepen!
Több filmben dolgoztunk közösen
Gézával. Az Alfa Rómeó és Júlia
című filmet Mamcserov Frigyes
rendezte 1968-ban. Ruttkai Évával,
Moór Mariannával, Latinovits Zoltánnal és Nagy Attilával forgattunk.
Felfektettek a műtőasztalra, és az
volt a feladatom, hogy aludjak a
műtét alatt. Nem volt egyszerű,

Fotó: Fehérváry Ferenc (MTI)

Fotó: Fehérváry Ferenc (MTI)

Buksi vagyok, egy kis szürke pumi. Régóta nem
hallattam magamról, de amikor a fülembe jutott,
hogy a Cannes-i Filmfesztiválon levetítik Bacsó
Péterrel 1969-ben közösen készített művünket,
A tanút, tollat ragadtam, hogy más visszaemlékezőkhöz hasonlóan megosszak önökkel néhány
kulisszatitkot.

gamban, az a szerénység, így nyugodtan
elmondhatom: a tudásom mellett
nagy szerepe volt a szerencsének
is! Életem első szakaszában semmi
rendkívüli nem történt velem. Azt
beszélik – de ez inkább csak legendárium – hogy a híres Szaluter József
kutyájának vagyok a kölyke. Ez még
nem igazolt, mert valahol elkeveredett
a pedigrém, az azonban bizonyos,
hogy 1966-ban születtem a Pilisben,
valahol a juhász kunyhója mellett.
Gyorsan megtanultam terelni a nyájat,
s éltem kortársaim szürke hétköznapjait a birkák között.

Buksi, művésznevén Fickó

Szaluter József, mellette a feltételezett ősöm és a birkanyáj

Ami változást hozott az életembe, az két embernek köszönhető.
Egyikük Szigethy Kálmán, aki a
hatvanas évek végén testvérével,
Pállal vezette a Mafilm gödöllői
állattelepét. Úgy adódott, hogy
egy pilisvörösvári forgatásukon,
amikor katonásan arrafelé tereltem
a Szikra Termelőszövetkezet nyáját,
Kálmánnak megtetszettem. Ő
megalkudott rám a juhászommal,
aki eladott neki száz forintért. Így
kerültem Gödöllőre, ahol Nagy
Géza idomárra bíztak. Géza nem
is idomár volt, hanem pedagógus.
Egyszer beleolvastam a jegyzetfüzetébe, ahol ez állt: „Megyek emberré
válni az állatok közé!” Ezt írta,
mielőtt Gödöllőre érkezett.
Az én idomár-pedagógus társam,
akivel barátként szerettük egymást,
1944-ben született Szigetcsépen,
de Pesterzsébeten nőtt fel. Érettségijét a Kossuth Lajos Közgazdasági
Technikumban szerezte a Márvány
utcában. Felszabadulását követően
a Transelektro nevű cégnél kezdett
dolgozni, majd hirtelen bekerült
az Iskola Televízió stábjába, ahol
a gyártáson dolgozott, gazdasági
területen. Itt ismerkedett meg
Szigethy Kálmánnal, akivel együtt
forgatták Pátyon az Élet egy termelőszövetkezetben című termelési
filmet.
Géza bácsi felesége éppen akkor
szerezte meg fogorvosi diplomáját,
s kapott az Aszód melletti Kartalon
állást, amikor Szigethy Kálmán
ajánlatot tett Gézának: jöjjön a
Mafilm állattelepére Gödöllőre,
idomárnak. A fiatal pár beköltözött a telepre, s ott lakott velünk.

mert a stáb a lámpáival, az orvosok,
a színészek mind ott nyüzsögtek, s
azt szívesebben néztem volna. De
Géza kiadta az utasítást: „Szemed
hunyd be!” Mit tehetsz, ha színész
vagy? Követed a rendező utasításait.

Kép: Zsombolyai János

Nem vagyunk könnyű helyzetben,
hiszen a Restaurált kópiák kategóriában olyan versenytársaink vannak,
mint a Szelíd motorosok Dennis
Hoppertől, az Aranykor Luis Buñueltől, A félelem városa Alain Berbériantól, de ott lesz az Egy szöszi szerelme
Miloš Formantól, Vittorio De Sicától
a Csoda Milánóban, Oliver Stone-tól
a The Doors és nem utolsó sorban a
Ragyogás Stanley Kubricktól. Mindazonáltal Bizonyára ők is készültek
különböző extra meglepetésekkel,
de mi is előhúztunk abból a fiókból,
ahová egészen 1981-ig zárták be a
filmünket, néhány olyan dolgot, ami
meglepetést fog okozni a zsűrinek, s
ezzel párhuzamosan igen sok örömet
fog szerezni a nézőknek. Cannes-ban
ugyanis az egész cenzúrázatlan változatot mutatjuk be!
A felújítás a Filmalap égisze alatt
működő Filmarchívum és Filmlabor
közös munkája volt. Az intézmény
harminc szakemberének rengeteg
munkája beleépült a filmbe, aminek
megvalósításában a Magyar Operatőrök Társasága is közreműködött.
Az extrák között láthatják majd
Bacsó Péter és Hirsch Tibor kommentárját, a cenzúrázott jeleneteket és a
Tanúhíradó különkiadását.
A tanú című filmben egyébként
Fickó művésznéven szerepelek.
Gondolom, a stáb úgy vélte, a Buksi
név aranyos, de nem elég ütős, a
Fickó azonban úgy általában a férfiakra utal, s így megenged egy kis
áthallást a történetben. Kicsit zavart,
hogy nem a nevemen szerepelek,
de aztán a karrierem során később
beláttam, mégiscsak hitelesebb, ha
egy Fickó vizeli le a mi nagy, bölcs
vezérünket, mintha egy Buksi tenné
ugyanazt.
Teljes joggal kérdezhetik, minek is
köszönhetem, hogy bekerültem a
filmiparba. Ha én valamit szeretek ma-

A fő jelenet A tanú című filmben

Ez a jelenet annyira megtetszett
Bényei Zoltánnak, az Ország-Világ
újságírójának, hogy készített egy
riportot Szigethy Pállal és Gézával,
ami 1969. március 5-én jelent meg
a lapban. Természetesen akkor is
be kellett mutatnom a tudásomat.
Felugrottam az ágyra, Géza mondta,
hogy „Szemed!”, és én már aludtam
is.
A másik híres filmem a Fábry Zoltán
rendezte Pál utcai fiúk. A grund volt
az én akkori otthonom! A csatában,
amikor jöttek a vörösingesek, ott
szurkoltam a Pál utcai fiúknak, s a
végén engem is nagyon meghatott
Ernő halála. Ezt igyekeztem bemutatni Géza bácsi útmutatása szerint
az utolsó filmkockákon a farakások
előtt.
Néhány hónap után újra a pilisvörösvári tónál forgattunk egy amerikai-magyar filmet. Ott volt velem a

dublőröm is, aki fiú volt és Komolynak nevezték. A sors szeszélye folytán korábbi gazdám, a juhász, véletlenül arra terelte a nyáját, s mondta
Gézának, hogy biztos elbutultam
ott a filmgyárban. Több se kellett az
én társamnak, ránk kiáltott, hogy
„Kerítsd! Hajtsd!”, s mi Komollyal
úgy összetömörítettük a nyájat, hogy
a juhászbottal kellett kibogozni őket.
Kicsit meg is döbbentem, amikor
Géza szemébe néztem, s megláttam,
ahogy megérezte, milyen mélyen
gyökerezik bennünk az ősi tudás.
Az 1969-es év volt karrierem legfényesebb időszaka. Tahitótfalun volt
a forgatás. Olyan emberek társaságában dolgoztam Gézával, mint
Bacsó Péter, Zsombolyai János, Kállai
Ferenc, Őze Lajos, Fábri Zoltán, Monori Lili, Both Béla és még nagyon
sok csodálatos ember.
A munka nem tűnt túl nagy feladatnak. Először Kállai Feri bácsival
kellett csónakáznom egy kicsit, majd
le kellett pisilnem az „Éljen a mi
nagy bölcs vezérünk!” kővel kirakott
mondatban a j betű hajlatát. Nagy
volt a készülődés, az izgalom, kicsit
zavart is, hogy kételkednek bennem,
pedig ha tudták volna, hogy nekem
ez a feladat mindennél kedvesebb,
bizonyosan nem küszködtek volna
vele ennyit! Nagytotál volt, viszonylag messziről kellett megtalálnom azt
a fontos betűt, de odaszaladtam és
kecsesen elvégeztem a feladatomat.
Mindenki lelkesedett, Zsombolyai
János operatőr arcáról azonban azt
lehetett leolvasni, hogy nem sikerült
a felvétel. Újra beállás, de nekem
kétszer egymás után nem ment, így
segített a dublőröm, mert mi nem
ígérgetünk a levegőbe: elindult, és
lepisilte azt a j betűt.
Gézával dolgoztam még egy pár külföldi filmben, s ő is kapott munkát
például Gyarmathy Lívia Ismeri a
szandi mandit? című filmjében – újra
Kállai Ferenccel – de aztán szétváltak
útjaink. Felesége, Terike doktornő
Aszódon a Szakorvosi Rendelőintézetben lett fogorvos, Géza pedig
megpályázta az Aszódi Javítóintézet
vezető gondnoki állását, amit el is
nyert. Folyamatosan tanult, elvégezte
a felső államháztartási tanfolyamot,
adótanácsadó, adószakértő lett,
diplomáját pedig a Pénzügyi és
Számviteli Főiskola rendszerszervezési szakán vehette át. Huszonnégy
évig dolgozott a javítóintézetben,
ahol rövidesen gazdasági igazgató,
az intézmény egyik vezetője lett,
közben egy évig a szomszédos Petőfi
Gimnáziumban is ellátta a gazdasági
igazgatóhelyettesi feladatokat. 1993tól a Kereskedelmi, Vendéglátóipari
és Idegenforgalmi Főiskola gazdasági
igazgatója, 2000-től a Budapesti Gazdasági Főiskola gazdasági és műszaki igazgatója lett. Jelenleg nyugdíjasként feleségével, Terike doktornővel
Aszódon él. A családja mellett két
kedvtelésének hódol. Horgászni jár a
barátaival, és kis kertjében paradicsomot és erős paprikát termeszt.

U.i.:
A tervek szerint a felújított filmet november 8-tól a hazai mozik is vetíteni fogják!
Buksi

Közéleti hetilap
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Múlt heti rejtvényünk a 20. Kortárs Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódott. Az első
megfejtésből kiderült, hogy az idei alkotások milyen tematikába illeszkedtek: az
újrahasznosítás témakörébe.
A második megoldás arra kereste a választ, hogy a nulladik napon milyen kreatív
program várta az érdeklődőket a Mátyás király körút és az Ybl Miklós utca sarkán:
élő képregényfestés.
A harmadikból pedig kiderült, hogy délutánonként és esténként mivel készültek a
szervezők a Zichy ligetben: kertmozival.
Mostani rejtvényünkben a Vörösmarty Rádió műsorai lesznek a középpontban.

Elsőként arra vagyunk kíváncsiak, hogy mi a címe Gemeiner Lajos péntek este tíz
órakor kezdődő műsorának. Annyit elárulunk, hogy a technika, a számítógépek
világa iránt érdeklődőknek szól a magazin.
Szintén a technika a témája annak a műsornak, amelyik minden kedden 17 óra
után hallható. Ez a műsor annyiban más, hogy a legkorszerűbb informatikai fejlesztésekre koncentrál, a jövőbe mutat. Mi a címe a Palkó Zsuzsanna műsorvezetővel és Gombaszögi Attila állandó szakértővel hetente jelentkező rádióműsornak?
Végül egy könnyedebb téma: Bokányi Zsolt gasztronómiai műsora minden hétköznap 16 órától jelentkezik a Vörösmarty Rádióban. Melyik ez a műsor?
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Büszkék lehetnek a szezonra!

Kaiser Tamás

A Békéscsaba otthonában aratott
magabiztos, 31-26-os győzelemmel
búcsúzott az idei bajnokságtól
az Alba Fehérvár KC. Deli Rita
csapata a hetedik helyen zárta
az idei pontvadászatot, ami egy
helyes előrelépést jelent a tavalyi idényhez képest. Sőt egy kis
szerencsével és bravúrral akár
még előrébb is végezhetett volna a
gárda. Az mindenképpen örömteli
változás, hogy kevesebb légióssal,
több fiatallal határozottabb játékot
tudott bemutatni a csapat, amely
hazai pályán csak az első négytől
kapott ki a bajnokság során, és
olyan bravúrokat is bemutatott,
mint a debreceni győzelem.
„Elégedett vagyok!” – szögezte
le Deli Rita, az Alba Fehérvár
vezetőedzője. – „Egy nagyon
nehéz szezonon vagyunk túl, mert
a feladat az volt, hogy egy változó
keretű csapattal, fiatalokkal és rutinos
játékosokkal próbáljuk megtartani a
tavalyi helyezésünket – vagy javítani

Fotó: Kiss László archív

Győzelemmel, a hetedik helyen zárta az Alba
Fehérvár KC a női kézilabda-bajnokságot. A
szezon elején sokan inkább a tizedik hely környékére várták Deli Rita együttesét, néhány
körrel a vége előtt azonban még az ötödik
pozíció megszerzésére is volt esély.

Olga Gorsenyina győzelemmel és hetedik hellyel zárja fehérvári karrierjét

2019.05.23.

azon. Ez sikerült, léptünk egyet előre.
A fejlődés mértékét azonban nemcsak helyezésben lehet mérni, hanem
abban is, hogy mind egyénileg, mind
csapatszinten nagyon stabil évet zárunk. Az első négy helyezetten kívül
senki nem tudott győztesen távozni
a Köfém Sportcsarnokból, idegenben
pedig olykor bravúros eredményt is el
tudtunk érni! Meg tudtuk valósítani
azt, amire készültünk, talán túl is
teljesítettük a velünk szemben támasztott elvárásokat. Az ötödik helyet
– bár volt rá esélyünk – nem tartom
reálisnak, ahhoz nagyon sok szerencse
kellett volna: hogy más pályán más
eredmények szülessenek vagy éppen
az előttünk végző csapatok ne tudjanak pontokat rabolni a legjobbaktól,
ahogy azt tette például a Vác az érdiek
vagy éppen a Siófok ellen.”
A héten még várt néhány edzés a
fehérvári lányokra, aztán indulhat
a nem túl hosszú nyári szünet.
A csapat összetétele ezúttal sem
változik majd túlságosan: az évzáró banketten Olga Gorsenyinától, Jana Zsilinszkájtyétól illetve
a házi gólkirálytól, Alexandra do
Nascimentótól köszönt el Balássi Imre klubelnök. A helyükre
érkezik majd Walfisch Mercédesz
Békéscsabáról, Afentáler Sára
Győrből illetve Sabrina Zazai
Toulonból.

A Fehérvár Televízió műsora május 25-től 31-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2019. 5. 25. SZOMBAT

2019. 5. 26. VASárnAp

2019. 5. 27. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balsay István
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Bokrossy Barbara,
David Janík, Dušana Heráková
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Smohay András
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Horváth Gábor
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:05 Corvinus Alba – kerekasztalbeszélgetés Székesfehérvár
felsőoktatásáról, a
Budapesti Corvinus
Egyetem megújulásáról és
a helyi lehetőségekről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Ákos jégkorongozó és
szakkommentátor
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Tízéves a Fehérvári Versünnep
– jubileumi gálaműsor
22:50 Híradó – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy
Ákos jégkorongozó és
szakkommentátor
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balsay István
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek Bokrossy
Barbara, David Janík,
Dušana Heráková
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Smohay András
14:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
16:30 Corvinus Alba – vendég:
Vastag Csaba énekes
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Lénárt Péter
és Turós Arnold ökölvívók
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Honvéd –MOL Vidi FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Vershúron 2018
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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Lénárt Péter és Turós
Arnold ökölvívók
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő bajnok
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 Misztikus játék – amerikai
filmdráma (12)
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 28. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: SzabóFarkas Lilla testépítő bajnok
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Cristina Porres
Mormeneo, Egerházi
Attila és Láposi Réka
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg, Paletta
magazin és a Hírek
20:20 Magyarok a Barcáért
– dokumentumfilm
21:45 Csík 30 – 30 év boldogság
– a Csík zenekar jubileumi
koncertje az Alba Regia
Sportcsarnokban
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 29. SZerdA

2019. 5. 30. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Cristina Porres
Mormeneo, Egerházi
Attila és Láposi Réka
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Papp
István ENSZ-békefenntartó.
Téma: túszként Szudánban
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre! 25-26.
rész, Honvéd7 és Hírek
20:20 A láthatatlan madárfotós
– dokumentumfilm
21:15 Stámusz Ferenc –
portréfilm a Tour de Hongrie
1964-es győzteséről
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Egészségünkre! 2526. rész – ismétlés
11:00 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Papp István
17:00 Egészségünkre! 2526. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hahn-Kakas
István. Téma: huszonöt
éves a TáncolKodo
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Jelenetek egy operatőr
életéből – Hildebrand
István legendáriuma
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 31. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hahn-Kakas István
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 szovjet
csapatok kivonulása 1. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Géniuszok kézfogója
Kodály Zoltán születésének
135., halálának 50.;
Arany János születésének
200. és halálának 135.
évfordulójára ünnepi
műsorral emlékeztek meg a
Hermann László Zeneiskola
tanárai, növendékei és a
Vörösmarty Színház.
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 26. 19:50 Honvéd–MOL Vidi FC labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről
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Somos Zoltán

„A piros-kék mezek július elsejétől
Székesfehérvár nevét hirdetik! Az
elmúlt hetek – a klubbal és a szurkolókkal folytatott – tárgyalásai után
városunk közgyűlése egyhangúan
támogatta a klub névhasználat iránti
kérelmét, így hamarosan MOL Fehérvár FC névvel és címerrel lépnek
pályára Székesfehérvár labdarúgói.”
– jelentette be közösségi oldalán
Cser-Palkovics András polgármester pénteken.
Egy évvel ezelőtt lett MOL Vidi a
csapat neve, a nagy visszhangot
kiváltó döntés után a szervezett
szurkolói csoport bojkottálta a
meccseket. Azóta többször tárgyaltak a Red Blue Devils képviselői a
várossal, többek között a címerrel
kapcsolatos kéréseiket is megfogalmazták. Utóbbiból most kikerül
a „Vidi” felirat. Ezt és a város
nevének megjelenését elfogadható
kompromisszumnak tartják a Videoton névért harcoló ultrák, akik
jelezték: visszatérnek a lelátóra. A
klub pedig közleményében kitért

Fotó: molvidi.hu

Szombaton a Honvéd ellen vívja a Magyar Kupa
döntőjét a fehérvári labdarúgócsapat. A serlegre még a MOL Vidi név kerülhet, ha nyernek
Juhászék, júliustól azonban már nem így hívják
a csapatot.

Az utolsó fordulóban a Haladás ellen 1-1-et játszottak Pátkaiék, most pedig már a kupadöntőre készülnek

rá, hogy a címer szín- és formavilága megmarad, a Vidi név pedig
a kommunikációban, a stadionban
és a szurkolói bolt kínálatában
továbbra is jelen lesz.

Az biztos, hogy a Magyar Kupa
döntőjében még Mol Vidiként
játszanak a piros-kékek, akik a
sorozatban eddig mind a kilenc
meccsüket megnyerték. Ilyen

A versenytánc krémje Fehérváron
A korábbiakhoz hasonlóan a XVIII. Lászlóvillkupa is sok látványt ígért a Köfém Sportcsarnokban, ahol ezúttal nem a labda pattogott,
hanem a lábak, csípők és kezek. Több mint
háromszáz páros indult huszonhárom kategóriában – köztük a Laguna KTSE tehetségei.

(szamba, csacsacsa) is láthatott a
közönség.
A házigazda Laguna KTSE ezúttal
is a versenytánc krémjét hozta
el Székesfehérvárra: „Ez az egyik
legjelentősebb létszámú verseny az
országban.” – szögezte le Szilner
Tibor, a hazaiak művészeti vezetője. – „Sőt hozzánk mindig eljönnek a
legjobb táncosok, ami azért különleges,
mert más megmérettetésekre ez nem
feltétlenül jellemző!”
A Laguna nemcsak rendezőként
állt helyt, de valamennyi kategóriában szurkolhattunk fehérvári
párosért is.

Somos Zoltán
Százhatvan egyéni vívó és harminc csapat indult
azon az országos párbajtőrbajnokságon, melyet a
Székesfehérvári Vívó- és Szabadidősportegyesület rendezett a Széna téri csarnokban.

Másodszor adott otthont a fehérvári
egyesület az országos szabadidős
bajnokság mezőnyének. B-kategóriás versenyről lévén szó, nem
a legmagasabban jegyzett vívók
indultak, de a létszám mutatta: van
tömegbázisa legeredményesebb
olimpiai sportágunknak.
Szerencsére így van ez Fehérváron
is, amit a rendező egyesület mun-

kája mellett az Alba Regia Vívóakadémia aktivitása is mutat. Utóbbi
műhely igazán elégedett lehet, hiszen a férfiak százfős mezőnyében
az ő versenyzőjük, Katona Bence,
korábbi öttusázó klasszisunk, Katona Ferenc fia győzött.
Többen megmérették magukat a
Volán öttusázói közül is: Bárány
Péter András nyolcadik lett, a
prágai világkupára készülő Málits
István tizenkettedik. A nőknél hatvanan indultak, közülük Turbucz
Anna volt a legjobb fehérvári, aki
az ötödik helyen végzett. Csapatban Vasas- és OSC-győzelem
született.

Fotó: Kiss László

Napközben E, D, C és B osztályos
párosok léptek parkettre, a kiemelt
szintű, felnőtt-ifjúsági standard,
junior tíztánc és senior ranglistaverseny az esti órákban vette kezdetét.
Elegáns báli (keringő, tangó) valamint tüzes latin-amerikai táncokat

Győzelem hazai páston

Fotó: Simon Erika

Németh Krisztián

hibátlan menetelésre még nem volt
példa, mert bár korábban is előfordult, hogy egy csapat csak nyert a
döntőig, de ennyi meccset másnak
nem kellett játszania. Marko Nikolics csapata a Cigánd, a Vác és a
Budafok ellen egy, a Taksony, a Ferencváros és a Debrecen ellen kétkét mérkőzést nyert meg. Persze
ez a nagy széria utólag csak akkor
ér majd valamit, ha a döntőben a
Honvéd ellen sem szakad meg!
A Vidi története hatodik Magyar
Kupa-döntőjére készül, az előző ötből csak egyet nyert meg.
Érdekesség, hogy már negyedszer
játszik az Üllői úton, az eddigi
egyetlen diadal is itt született, 2006ban. Akkor éppen FC Fehérvárnak
hívták a csapatot. A Vasast tizenegyesekkel verte a Vidi tizenhárom
évvel ezelőtt, előtte a Debrecen,
utána a Ferencváros ellen viszont
nem termett babér a Fradi-pályán.
A sorminta alapján most megint
siker jöhet, ám ehhez a Honvédnek
is lesz egy-két szava. A két évvel ezelőtti „bajnoki döntő” nekünk rossz
emlék, a kispestieknek nagy siker
– most adott a visszavágás lehetősége! A fehérvári szurkolók számára
összesen ötszektornyi helyet biztosít
az MLSZ a Groupama Arénában,
jegyek még kaphatók online és a
szokásos árusítóhelyeken.

Több mint háromszáz páros lépett parkettre

A népes mezőny tizenkét páston vívott a fehérvári csarnokban
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A Vörösmarty Rádió műsora május 25-től 31-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 5. 25. szOMBat

2019. 5. 26. Vasárnap

2019. 5. 27. Hétfő

2019. 5. 28. Kedd

2019. 5. 29. szerda

2019. 5. 30. CsütörtöK

2019. 5. 31. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ Műsorvezető:
Bóna Éva Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila 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:
Schéda Zoltán
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Hetvenéves az Alba
Regia Táncegyüttes
Vendég: Floch Judit,
Rétvári Gyuláné,
Bóka Richárd
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:
Szöllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora 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 Negyed óra két
keréken Vendég: Dr.
Pásztor László
12.10 Májusi temetői séta
Vendég: Csutiné Schleer
Erzsébet, Poklosi Péter
13.10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
15.00 Hírszerkesztő
Romhányi Anikó
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

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:
Gemeiner Lajos
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divat magazin Vendég:
Kernya Mariann
15.10 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
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
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: Palkó
Zsuzsanna
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
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:
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 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán 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: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
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
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

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:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
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

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:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Kiss Dorottya,
Ocsenás Katalin
14.10 Biztonságtechnikai
magazin Vendég:
Varga János
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő:
Bóna Éva
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila

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

