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Fehérvár választott

Reggel a város kilencvenkét szavazókörében időben, probléma nélkül
indult a szavazás. 78 561 választópolgár szerepelt összesen a névjegyzékben. Közülük sokan érezték
fontosnak, hogy beleszóljanak abba,
ki képviselje őket az Európai Parlamentben.
Székesfehérváron a 28-as szavazókör volt a legkülönlegesebb, abból a
szempontból, hogy ide várták a legtöbb embert, szám szerint 2299-et,
sőt ide tartoztak az átjelentkezők is,
ők 1037-en jelezték előre, hogy Székesfehérváron adnák le voksukat.
De innen szállították a mozgóurnákat is. Többek között a papi otthon,

Választókerületi
programok
Online polgármesteri fogadóóra
Online fogadóórát tart június 3-án,
hétfő délután a város polgármestere,
aki 15.30 és 18 óra között Facebookoldalán válaszol a lakossági kérdésekre. Hétfőn reggel 8 órától bárki felteheti kérdését Cser-Palkovics András
közösségi oldalán. A válaszadás
délután fél négykor kezdődik.

Ráchegy, Köfém-lakótelep,
Búrtelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
Két alkalommal tart fogadóórát a
jövő héten Dienesné Fluck Györgyi
önkormányzati képviselő. Június
3-án, hétfőn 15 és 18 óra között
Olaszi László körzeti megbízottal
tart fogadóórát az Erzsébet út 12.
szám alatti képviselői irodában.
Június 4-én, kedden 17 és 19 óra
között Lakatos Gábor körzeti megbízottal a Köfém lakótelep 1. szám
alatt várja a lakosságot.

Víziváros
Horváth Miklósné
Víziváros önkormányzati képviselője minden hétfőn 17 és 18 óra
között tart fogadóórát a Vízivárosi
Közösségi Klubban (Budai út 94.)
A 3. számú választókörzet lakóit
legközelebb június 3-án, hétfőn
várja a képviselő.

Fotós: Simon Erika

Székesfehérvár is voksolt vasárnap, az öt évvel
ezelőtti szavazáshoz képest jóval többen járultak
az urnákhoz. A városban valamivel több mint
ötven százalékos volt a részvételi arány, a szavazatok felét a Fidesz-KDNP közös listája kapta.

Magas volt a részvételi arány a választáson, a fehérvári eredmények is az országos
tendenciát tükrözik: nyert a Fidesz-KDNP a
szavazatok felével, majd a DK és a Momentum következik. A többi párt kevésbé lehet
elégedett.

az idősek otthonai és a büntetés-végrehajtási intézet igényelte ezt
a fajta megoldást. Rendben zajlott a
választás, semmilyen rendkívüli esemény nem történt Fejér megyében a
szavazás közben.
„Nem volt rendkívüli esemény a
szavazókörökben. Láttunk országos
jelentéseket rosszullétekről, kutyaharapásról, ilyesmi Fehérváron nem történt
egyetlen szavazókörben sem, szerencsére olyan jól sikerült lebonyolítani a
szavazást, hogy este hétkor be tudott
zárni az összes szavazókör, sehol nem
kellett sorba állni a választópolgároknak.” – mondta lapunknak Pápai
Erzsébet, a Helyi Választási Iroda
helyettes vezetője.

A megyében közel százötvenezren
voksoltak, a legaktívabb település
Sukoró volt, ahol a település mintegy ezernégyszáz választásra jogosult lakosának hatvannégy százaléka
jelent meg. Fehérváron több mint
kilencszázan voltak azok, akik először élhettek alkotmányos jogukkal,
első alkalommal szavazhattak.
Az eredmények országosan
3 452 772 szavazatból születtek. Legtöbben a Fidesz-KDNP-re voksoltak,
a kormánypártok magukénak tudhatják a szavazatok több mint felét,
pontosan 52,62%-át. Városunkban is
kis híján ötven százalékos eredmén�nyel végzett a két párt közös listája.
Többek meglepetésére a sorban
a kormánypártot a Demokratikus Koalíció követi, ők 16,09%-ot
szereztek. A harmadik helyen a
Momentum végzett 9,83%-kal, majd
az MSZP-Párbeszéd következik
6,62%-kal, a mandátumot szerző
pártok sorát a Jobbik zárja, a párt
6,37%-kal végzett az országos összesített listán.
Fehérvár sem okozott nagyobb
meglepetést, itt is hasonlóképpen
alakultak az arányok: „A Fidesz-Magyar Polgári Szövetség és a KDNP közös listája 49,83 százalékot, a DK 17,67
százalékot, a Momentum Mozgalom
12,12 százalékot, a Magyar Szocialista
Párt és a Párbeszéd Magyarországért
közös listája 6,60 százalékot, a Jobbik
4,97 százalékot, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 3,08 százalékot, a Mi Hazánk
Mozgalom 2,95 százalékot, a Lehet Más
a Politika 2,35 százalékot, a Magyar
Munkáspárt 0,4 százalékot kapott.” –
mondta Pápai Erzsébet a szavazás
másnapján.
A Magyarországnak az Európai
Parlamentben jutó huszonegy

Az elmúlt húsz év legmagasabb részvételi aránya
Látrányi Viktória
Az Európai Unió egészében átlagosan 50,97 százalékos volt
a részvétel az európai parlamenti választáson a múlt héten.
Ez pedig magasabb, mint az elmúlt húsz évben bármikor.
Az 1979-es választás óta most emelkedett először a
szavazáson résztvevők aránya.

Az 1979-es 61,99 százalékos részvételi
arány folyamatosan csökkent az évek
során. A legnagyobb visszaesés 1994 és
1999 között volt tapasztalható, ekkor 56,67
százalékról visszaesett a részvétel 49,51
százalékra. Azzal, hogy idén az uniós
választók több mint fele adta le a voksát,
az elmúlt húsz év legmagasabb részvételi

aránya jellemezte a 2019-es európai parlamenti választást. S ez volt az első olyan
alkalom, hogy az EP-képviselők közvetlen
megválasztásának 1979-es bevezetése óta
növekedett a részvétel az előző választáshoz képest.
A részvételi arány huszonegy országban
növekedett. Hét országban (Ausztria,
Csehország, Lengyelország, Magyarország,
Németország, Románia, Spanyolország)
több mint tíz százalék volt a növekedés
mértéke a 2014-es részvételi adatokhoz képest. Ennek ellenére Csehországban így is
harminc százalék alatt maradt a részvétel,
csakúgy, mint Szlovéniában, Szlovákiában
és Horvátországban.
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mandátumból tizenhármat a
Fidesz és a KDNP tudhat magáénak. A DK négy, a Momentum
kettő, az MSZP-Párbeszéd és a
Jobbik egy-egy mandátumot szerzett. A képviselők megbizatása öt
évre szól.

Az ellenzék reakciója
a választás után
Kiss-Dávid Renáta
Az európai parlamenti választáson a legtöbb
pártra kevesebben szavaztak, mint a tavalyi
parlamenti választáson, de ez természetes a
jóval alacsonyabb részvétel miatt.

A DK és a Momentum tábora önmagához és a többi ellenzéki párthoz
képest nagyra nőtt. A Demokratikus
Koalíció 17,67 százalékot kapott a
fehérváriaktól május 26-án. Ráczné
Földi Judit, a párt városi elnöke
örömét fejezte ki, hogy ennyien voksoltak rájuk. Lapunknak azt mondta:
az ellenzéki szavazatok száma az
EP-választást követően hasonló, mint
a tavalyi országgyűlési választáson.
Mint mondja, a párt nem negatív
kampányt folytatott, azt szerették
volna, ha célba találnak a pozitív
üzenetek.
A Momentum Mozgalom 12,12 százalékot kapott vasárnap a fehérváriaktól. Barlabás András, a Momentum
városi elnöke úgy fogalmazott, hogy
ezt az eredményt közösen érték el a
magyarok, a számok a közös sikert
mutatják.
Az MSZP szavazói ugyanakkor tömegesen hagyták el a pártot, de Márton
Roland városi elnök azt mondja,
ebben az évben számukra az önkormányzati választás a legfontosabb.
Mint mondja, egyre többen vannak
azok a székesfehérváriak, akik változást akarnak.
A Jobbik 4,97 százalékot kapott a
fehérvári lakosságtól vasárnap. Fazakas Attila, a Jobbik városi elnöke azt
mondja, a Jobbikra voksolók nagyja
az idősebb korosztályból került ki, és
sajnálatát fejezte ki, hogy a fiatalok
többségéhez nem jutott el a párt
mondanivalója. Mint mondja, ennek
ellenére tovább folytatják a munkát,
már az önkormányzati választásokra
készülnek.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Felsőváros
Földi Zoltán
Fogadóórát tart Földi Zoltán június
6-án, csütörtökön 17 órától a Királykút Emlékházban. Az önkormányzati képviselő 19 óráig várja
a Felsővárosban élőket a Mikszáth
Kálmán utca 25. szám alatti épület
emeletén található irodájában.

Az európai parlamenti választás eredményeinek becsült adatai május 28-án délután. Az
egyes európai pártcsoportok mandátumszáma még változhat, hiszen nem minden országból
vannak végeleges adatok.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

A hősökre emlékeztek
Május utolsó vasárnapja a hősök napja. Ehhez
kapcsolódva Székesfehérváron pénteken kezdődött
és vasárnap, a belvárosi Hősök terén zárult az a megemlékezéssorozat, melynek keretében a háborúkban
elesett katonákra emlékeztek.

Ünnepelt a Rákóczi Szövetség

hangzott fel a Himnusz. Elsőként
Cser-Palkovics András, Székesfehérvár
polgármestere, Dancs Norbert, a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője és
Balogh Gergely megyei önkormányzati
képviselő helyezett el koszorút, majd
a Magyar Honvédség Parancsnoksága
képviseletében Sándor Zsolt dandártábornok valamint a 93. Petőfi Sándor
Vegyivédelmi Zászlóalj és a 6. Sipos
Gyula Területvédelmi Ezred képviselői
tisztelegtek a katonahősök emléke előtt.
Az eseményen több, a honvéd hagyományokat őrző civilszervezet és a nyugállományú honvédek is képviseltették
magukat.

Fotó: Simon Erika

A koszorúzások még pénteken a város
katonatemetőiben kezdődtek, majd
szombaton a Donát és Zobori utcák
találkozásánál lévő emlékkeresztnél
folytatódtak.
Május 26-án, vasárnap délben a belvárosi Hősök terén tartottak megemlékezést, ahol a déli harangszót követően
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Vakler Lajos
Harmincadik születésnapját ünnepelte múlt
csütörtökön a Rákóczi Szövetség a budapesti
Szent Margit Gimnáziumban.

A jubileumi ülést megtisztelte jelenlétével Kövér László, az országgyűlés elnöke, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Gulyás Gergely miniszterelnökséget
vezető miniszter, de ott voltak határon
túli magyar pártok vezetői is. A Megyei
Jogú Városok Szövetségét Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere, a szervezet társelnöke képviselte.
A Rákóczi Szövetséget az 1989-es
rendszerváltás időszakában alapították olyan önkéntesek, akik fontosnak
tartották kifejezni és a nyilvánosság elé
tárni a határon túlra szakadt magyar-

ság korábban tabunak számító ügyét.
Mára, három évtized után mintegy
huszonhétezer taggal, közel kétszáz
Kárpát-medencei települési és több
mint háromszáz középiskolai szervezettel rendelkeznek.
A szövetség vezetése a jubileumi esten
köszönetet mondott a kormányzati, az
önkormányzati, a vállalati és a magánszemélyek által nyújtott támogatásokért
valamint a tagok, a jelenlegi és korábbi
tisztségviselők munkájáért.
A találkozón Cser-Palkovics András a
Megyei Jogú Városok Szövetségének
társelnökeként vehetett át elismerést.
Az ünnepségen megerősítették: a
Rákóczi Szövetség célja továbbra is a
Kárpát-medencei magyarság támogatása valamint Rákóczi Ferenc szellemi
örökségének népszerűsítése.

Fotó: Simon Erika

Bácskai Gergely

FEHÉRVÁR

Közélet

Közéleti hetilap

Cser-Palkovics András Csáky Csongortól, a Rákóczi Szövetség elnökétől vehette át az elismerést

Fókuszban a közlekedés

Új parkoló a Horvát István-lakótelepen

Szerdán délután lakossági fórumra várták a
11. számú választókörzet lakóit a Hétvezér
Általános Iskolába, ahol Deák Lajosné
önkormányzati képviselő és Cser-Palkovics András polgármester tájékoztatták a
résztvevőket a tervezett fejlesztésekről. A
legtöbb kérdés a közlekedéssel kapcsolatban érkezett.

A fórumon Deák Lajosné önkormányzati képviselő köszönetet
mondott a körzet lakóinak az
együttműködésért, kiemelve,
hogy a városrészben élőkkel
közösen tudnak gondolkozni
a problémák megoldásán és a
szükséges fejlesztéseken.
Deák Lajosné szólt arról is, hogy
az utak, járdák és intézmények
felújítása prioritást élvez. A
legtöbb kérdés a közlekedéssel
kapcsolatban érkezett, legtöbben
a megnövekedett tehergépjárműforgalom miatt panaszkodtak.
Kérdés érkezett a Kadocsa út burkolatának felújításával kapcsolatban is: az út állami fenntartású, a
rekonstrukció tervezett idejéről a
Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t
kérdezi meg az önkormányzat
és tájékoztatja az érintetteket.
Kérdés érkezett a Lehel utcából
is az átmenő forgalom és a kivéve célforgalom jelzést kihasználó tehergépjármű-forgalom
kapcsán. Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője elmondta,
hogy számos lehetőség van a
problémák megoldására, amiket akár lakossági utcafórum

keretében is megvitatnának az
ott élőkkel.
Cser-Palkovics András polgármester a fórum résztvevőinek elmondta, hogy munkanapokon a reggel
hét és nyolc közötti időszakban
több mint húszezer autó közlekedik a városban. A családok
jövedelmi helyzetének javulása is
megjelenik a gépjárműszámban:
az ország legmagasabb egy főre
eső jövedelme és a legmagasabb
autószáma is Fehérváron van, és
mindkettő évről évre nő. Alapvető problémának nevezte, hogy a
közlekedési rendszer nem erre a
gépjárműszámra lett kitalálva, és
a nagy, külső gyűjtőutak nem készültek el a hetvenes, nyolcvanas
és kilencvenes években, amikor
más nagyvárosoknál ezek megtörténtek, így minden forgalom a tág
értelemben vett belvárosba jön
be: „Ezért is fontos a déli összekötő
út, aminek a nyomvonala most már
biztosított, az engedélyek rendelkezésre állnak, és várhatóan jövő
tavasszal elkezdődhet az útépítés.”
– hangsúlyozta a polgármester,
aki szólt arról is, hogy a 81-es és
a 13-as főút négysávúvá bővítése
is nagy előrelépés lesz biztonsági,
környezetvédelmi szempontból,
és jó minőségű átkötési lehetőséget biztosít majd az M1-es és az
M7-es között. Ez egy megfelelő
elkerülő útszakasz megépítését
jelenti Székesfehérváron, valamint egy csomópont kialakítását
az M7-esen. Elmondta, hogy az
Auchan melletti körforgalom
bővítése is eldöntött kérdés.

A környék lakóinak javaslatára összesen tizenhét új parkolóhelyet alakítanak ki a Horvát
István-lakótelepen, a református óvoda melletti területen, ami a meglévő térköves parkolóhoz
csatlakozik. Az új parkoló építésével együtt nyolc fát is ültetnek a környéken.
B. G.

Elkezdődött a Vásárhelyi út felújítása

Fotó: Kiss László archív

Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika

A hősök napján azokra emlékezünk, akik az életüket adták a haza védelméért

Elkezdődött a Vásárhelyi út felújítása a Rádió úti kereszteződés és az iparvágány közötti
szakaszon. A munkával augusztus végére el is készülnek a szakemberek. A mintegy kétszázhétmillió forintos beruházás keretében felújítják a járdákat, a buszmegállókat, és két gyalogosátkelőhely is épül.
B. G.
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„Világost a geósnak!”

Bácskai Gergely
Valétálással vettek búcsút az Óbudai Egyetem Alba
Regia Műszaki Kara Geoinfarmatika szakának végzős
hallgatói iskolájuktól és Székesfehérvártól.

néhány évvel ezelőtt Székesfehérvárt
választották, illetve hogy sok programmal
hozzájárultak a város ifjúsági életéhez. A
tanulmányok lezárásához sikert kívánt,
és azt, hogy minél többen maradjanak
Székesfehérváron.
„Vivat akademia, vivat professores, vivat
Székesfehérvár, vivat Geo, jó szerencsét!” – a
valétálók nevében Nagy Petra „Schön”
köszönt el ily módon a várostól, majd
végzős társaihoz szólva a közösség erejét
emelte ki, ami barátokká, családdá kovácsolta őket. A kísérő hallgatóknak pedig
azt ajánlotta, vigyék tovább a hagyományokat, és legyenek egyszerre komolyak,
bolondok, merészek és bölcsek!
A beszédek után a valétálók a Gaudeamust énekelve még egy utolsót kortyoltak
az évfolyamkorsóból, majd összetörték,
és a darabjaiból mindenki vitt magával
egyet-egyet emlékbe. A valétálás végén –
selmeci szokás szerint – az alsóbb évesek
jelképesen kirúgták őket a városból.

Szabó Miklós Bence
Múlt héten csütörtökön több mint ötven horgász ülte körül a palotavárosi tavat: Fehérváron
tartották a Magyar Horgászat Nagyköveteinek
Találkozóját. Az egész magyar horgásztársadalom megítélése szempontjából kiemelten
fontos kezdeményezésen olyan ismert közéleti
személyiségek állnak ki évről évre a kulturált
horgászat mellett, akiket elsősorban más
arcukról ismerünk.

Fehérváron, a palotavárosi tavaknál
tartották az idei Magyar Horgászat
Nagyköveteinek Találkozóját. A
horgászat népszerűsítése volt a ver-

seny célja. Neves sportolók, közéleti személyiségek, színészek voltak
a horgászok közt – ők mutatták be
a sporthorgászat szépségeit. Több
mint félmillió pecás alkotja ezt a
közösséget az országban, ha pedig
a családtagokat is idesoroljuk,
akkor közel másfél millió ember
kerül kapcsolatba közvetlenül a
horgászattal. Számuk pedig egyre
nő az évek előrehaladtával.
Hogy a sportág egyre népszerűbb,
az köszönhető az ehhez hasonló
versenyeknek, de annak is, hogy
egyre több helyen találnak minőségi
élményekre a pecások országszerte.

Elbúcsúztak a várostól a végzős geodéták

Áder János köztársasági elnök egy másfél kilós pontyot akasztott meg rögtön a verseny elején

In memoriam 1914-1918

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)
(Székesfehérvár)
(m2)
20.350,Kelemen Béla u. 34. 4/2
1
összkomfortos
37 m2
7.000,Prohászka u. 49. 1/3.
1
komfortos
20 m2
26.950,Tolnai u. 8. 3/2
2
összkomfortos
49 m2

Fotó: Molnár Artúr

Megemlékezést
tartottak a
Püspöki Palota
kertjében május
28-án, kedden,
melynek keretében Spányi Antal
megyés püspök
és Németh István, a Krajczáros
Alapítvány
elnöke felavatta
a tavaly, a nagy
háború centenáriuma alkalmából
ültetett körtefa
mellé helyezett
emlékkövet.
K. T.

Kép: Tar Károly

Fotó: Simon Erika

„Cimbora, rád köszöntöm fél kupámat,/
Cimbora, kívánom, hogy élj soká!” –
ezzel a bányásznótával értek a valétálók
szombaton este a Hősök terére hullámzó
szalamanderben, fáklyás kísérettel, selmeci énekeket zengve. Hagyományosan a
Geoinformatikai Intézet Pirosalma utcai
épületéből indulnak a végzős hallgatók
Székesfehérvár belvárosába a balekok
sorfala között. A menet elején vitték a
zászlót, ezt követte a májusfa, majd a végzősök után a volt hallgatók, a kar tanárai
és a családtagok, vendégek vonultak.
„Világost a geósnak!” – Mészáros Attila
alpolgármester búcsúztatta ezekkel a
szavakkal a valétálókat a város nevében: megköszönte a fiataloknak, hogy
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Nagy nevek, nagy fogások

A HETILAP

Kép: Zsiday Ádám

A nyugdíjas pedagógusokat köszöntötték

Minden év június első vasárnapján az óvónőket és tanárokat ünnepeljük. Ez alkalomból gyűltek ös�sze a Tóvárosi Általános Iskolában is május 27-én délután. Az eseményen részt vett Mészáros Attila
alpolgármester is, aki fontosnak tartja, hogy ne csak az aktív tanítókat köszöntse a város. Cs. R.

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

Közéleti hetilap

Ismerjük meg a katonák mindennapjait!
Kiss-Dávid Renáta
Zenekari és közelharc-bemutatók, laktanyatúra és látványos bemutatók várták
szombaton a katonai élet iránt érdeklődőket.

A hang és látványelemekben bővelkedő, a gyermekek körében
méltán népszerű programot a
43. Nagysándor József Híradó és
Vezetéstámogató Ezred az alakulat napja alkalmából szervezte.
A honvédségi nyílt nap programjai által a látogatók a lak-

tanya sportpályáján betekintést
nyerhettek a katonai kultúrába. Az alakulat a honvédelmi
nevelés szellemében mutatta be
a katonák mindennapi életét, a
Magyar Honvédségnél rendszeresített haditechnikai eszközöket – harci járműveket, teherautókat, fegyverzettechnikai
eszközöket. A gyerekek a program minden állomását élvezték,
kipróbálták a harckocsikat,
végignézhettek egy állománygyűlést, de még életmentést is
tanulhattak.

5

A film forog tovább
A HETILAP

Hagyánek Andrea
Megkezdődött Burján Zsigmond legújabb
filmjének forgatása Csákváron. A Szétszakítva
című alkotás az első rész, a Csak még egyszer
előre! hőseinek sorsát álmodja vászonra a nagy
háborúból való hazatérést követően.

A rendező koncepciója szerint a
film azt próbálja kideríteni, hogy
azok az emberek, akik az első világháborúban a 17-es ezred harcaiban
részt vettek az észak-itáliai hadjáratokban, a háború vége után hogyan
tudnak visszailleszkedni a civil
életbe. Burján Zsigmond szeretné

bemutatni a katonák kiábrándulását
a háborúból, és azt a felismerést,
ami 1920. június 4-én érte őket.
Innen a film címe is: Szétszakítva.
Tűzkő Sándor a legendás parancsnokot, Sipos Gyulát játssza. Ő
„meséli el” a filmet a kórházi ágyán
az idős embereket jellemző bölcsességgel és fáradtsággal. Csille Ildikó
játssza az ápolónőt: „Érintett vagyok,
hiszen a filmbéli édesapám az ő ezredében szolgált, így kíváncsian hallgatom a
történetét!”
A forgatások zöme idén lezajlik.
A bemutató a tervek szerint 2020.
június 4-én lesz.

Szabó Petra
A NATO illetve az Európai Unió tagjaként Magyarország jelentős szerepet vállal a világban a konfliktus
sújtotta térségek életének normalizálásában.
Körülbelül ezer honvéd szolgál a Föld több pontján,
hogy megteremtse vagy fenntartsa a békét. Ez
a szerepvállalás a tizenkilencedik század végéig
nyúlik vissza. Ezelőtt a tevékenység előtt valamint
a békéért elhunyt magyar katonák emléke előtt tisztelegtek Pákozdon a magyar békefenntartók napján.

Az ünnepségen elismeréseket és
kitüntetéseket adtak át, ezt követően
pedig Mihócza Zoltán, a Magyar Honvédség Parancsnokságának törzsfőnöke méltatta a külföldön szolgáló
katonák áldozatos munkáját: „A béke

fenntartása olyan emberi, technikai és
szervezeti képességeket kíván, amelyek a
katonai szervezetek sajátjai, amelyeket a
katonák elkötelezettségével, áldozatkészségével és a béke iránti belülről fakadó,
mély meggyőződésével lehet csak teljesíteni. A katonák, a fegyveres erejüket
hazájuk, nemzetük érdekében alkalmazó
hazafiak ismerik igazán a háborúk és
a fegyveres harcok veszélyeit és azok
súlyos következményeit.”
A megemlékezés koszorúzással ért
véget a magyar békefenntartók emlékművénél. A honvédség képviselői
mellett az egykori békefenntartók
hozzátartozói, önkormányzatok képviselői, társadalmi és civilszervezetek
is elhelyezték az emlékezés virágait.

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása
Jelentkezni lehet:
betanitottmunka16@gmail.com vagy
a 06 20 234 6272-es telefonszámon.

Fotó: Pálap Barna

Békefenntartók előtt tisztelegtek

Csille Ildikó és Tűzkő Sándor a kórházi jelenetben

A franciák megköszönték az adományt
Kurucz Tünde
Fehérvár tízezer eurót ajánlott fel a
Notre-Dame újjáépítésére. Károlyi György,
Magyarország franciaországi nagykövete a
franciák köszönetét tolmácsolta, és megjelölte azt az alapítványt, amelyen keresztül a
pénzösszeget a város a párizsi székesegyház
felújítására elküldheti.

„Ha van város, amely átérzi egy
katedrális elvesztésének tragédiáját,
az Székesfehérvár.” – írta Facebook-oldalán Cser-Palkovics
András polgármester a NotreDame áprilisi katasztrófáját követően, majd a város önkormányzata tízezer eurót ajánlott fel az
újjáépítésre.

Ezután a város felvette a kapcsolatot a franciaországi magyar nagykövetséggel. Károlyi
György nagykövet pénteken
érkezett válaszlevelében tolmácsolta: Stanislas de Laboulaye,
az adományok nemzetközi
koordinálásával megbízott
nagykövet a franciák nevében
őszinte köszönetét fejezte ki. A
pénzbeli felajánlást a Foundation de France alapítvánnyal
kapcsolatban álló európai
alapítványhálózaton keresztül
juttathatja el Székesfehérvár a
párizsi székesegyház újjáépítésének megsegítésére. Erről a
város közgyűlése első júniusi
ülésén tárgyal majd.

Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag fröccsöntő és
szerszámkészítő cég folyamatos növekedés miatt munkatársat keres

Irodai- és pénzügyi asszisztens munkakörbe.

Egységek már 200 m -től
2

R A K TÁ R A K ,
M Ű H E LY E K
2 2 / 5 0 0 -15 3

Feladatok:
Előnyt jelent:
- általános irodai adminisztráció
- angol nyelv használata
- bejövő-kimenő posta kezelése
- pénzügyi adminisztrációban
- recepciós feladatok ellátása
szerzett tapasztalat
- pénzügyi osztályon felmerülő
- székesfehérvári lakhely
feladatokban való aktív részvétel
Követelmények:
- középiskolai végzettség
- önálló munkavégzésre való képesség
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezését várjuk munkaidőben:
jozsef.fekete@trimetrik.hu, illetve a 20/823-51-15

FEHÉRVÁR
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fókuszban

2019.05.30.

Fókuszban a választókerületek – 11. rész
A HETILAP

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!

11. számú választókerület: Fáy-, Almássy-, Papagájtelep, vezér és író utcák
László-Takács Krisztina

Fotó: Kiss László

A 11. választókerület a Széna tértől húzódik a
Fáy- és Almássy-telepen, a Papagájtelepen,
a vezérekről és írókról elnevezett utcákon át
egészen Öreghegy lábáig. Úgy is hívhatjuk
ezt a területet, hogy Székesfehérvár zöld
szíve. A belvároshoz legközelebb eső kertes
házas övezetről beszélünk, ahol még a kisebb
társasházak, parkokkal körülvett lakótelepek
is a kertvárosi élet nyugalmát ígérik. Nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb lakóhely a
városban – meglátszik ez az ingatlanárakon és a
kisebb-nagyobb építkezések számának növekedésén. És persze meglátszik az infrastruktúrán,
az utak terheltségén, nem beszélve a csapadékvíz-elvezetés sok évtizedes kérdéséről.
Vagyis, mint minden fejlődő városrészben, itt
is a legégetőbb probléma az utak, ezzel együtt
a közművek korszerűsítése.
Deák Lajosné képviselőként több évtizede halmozódó problémák megoldásába kezdett bele

Egy-egy aprónak tűnő hiányosság, például az elavult, töredezett
járdák mindennapi bosszúságot
jelentenek azoknak, akik például
babakocsit szeretnének tolni az
utcán vagy az idősebbeknek, akik
számára biztonsági szempontból
nem mindegy, min közlekednek.
„Rengeteg út és járda szorul felújításra.
Ezek nem új keletű problémák, hanem
évtizedek óta várnak megoldásra,
nem is lehet egy csapásra kijavítani
mindent. A családi házas övezetekben és a társasházas részeken is úgy
tapasztaltam, hogy közlékenyek az
emberek, nyitottak az együttműködésre. Nagyon sok olyan problémát
gyűjtöttünk össze a választókerületben,
ami a lakók mindennapjait megkeseríti,
ezekre próbálok megoldást találni.” –
mondja Deák Lajosné, a városrész
önkormányzati képviselője.
A megnövekedett forgalom miatt
az utak állapotán is javítani kell:
van olyan útrendszer a körzetben,
amelyik ötven-hetven éve épült
megfelelő alapozás nélkül, ezeket
is cserélni kell. Azonban ha már
hozzányúlnak, gazdaságtalan
lépés lenne csupán a kopóréteget
cserélni, mert a régi utak esetében

egészen alapig kell lemenni, sőt a
közműveket is megújítani, emiatt
viszont sokkal tovább tartanak a
munkálatok. Ez pedig már nagyobb
türelmet kíván az itt lakóktól,
akkor is, ha a legtöbben megértik,
hogy a felszín kapargatása helyett
a probléma mélyére kell hatolni,
mert így racionális és összességében így olcsóbb.
„Ha nagyobb esőzés van, az Olaj
utca, a Cserkész utca környéke szinte
úszik a vízben, mert annak idején
kisebb elvezetőcső lett letéve. Szűk
utcák vannak, nem ekkora forgalomra
tervezettek, és a járdarendszer sem
ekkora forgalomra lett kiépítve. Ezekre
odafigyelek, és megpróbálom a szakhatóságokkal együtt ezeket az utcákat
bővíteni, korszerűsíteni.” – magyarázza Deák Lajosné.
Ha a Berényi út és közművei felújítása elkészül, utána tudják elkezdeni a munkálatokat a környék
további utcáiban. A Nefelejcs utca
alatt illetve az Olaj utca alatt van
egy nagyobb csapadékvízgyűjtő,
ha ezt korszerűsítik, a gondok egy
része megoldódik. De csak sorban
lehet haladni, a fákon sem nő levél,
ha még nincs ág.

Fotó: Kiss László

Évtizedes problémák

A Túrózsáki Sportcentrum sokaknak a rendszeres sportolás és játék helyszíne

„Az évek során összegyűjtöttük a
lakosok igényeit, és folyamatosan
próbáltuk megteremteni a hátteret a
megoldáshoz. Szerencsére mindig volt
egy olyan pályázat, beruházási lehetőség, aminek köszönhetően szépen
sorban meg tudtuk ezeket valósítani.”
– mondja a képviselő. Az író utcák
környékén kezdték el az utak újraépítését, a Pozsonyi út, a Géza utca,
a Karinthy utca is a közelmúltban
újult meg, a Zsolt utca felújítása
folyik jelenleg. Emellett a kisebb
út-, és járdaszakaszok felújítása és
karbantartása is folyamatos.

Nagyobb forgalom, fokozott
odafigyelés
A megnövekedett átmenő forgalom
problémát jelent a legtöbb utcában,
és nem csak a zaj miatt, elsősorban
biztonsági kérdések okán. Egyes

utcákban a lassítást fekvőrendőrők elhelyezésével oldották meg
a lakosok kérelmére, ami részben
bevált, részben nem. A Vértanú
utcában például azért volt szükség
fekvőrendőrökre, mert jellemző
volt, hogy egy-egy motorosbanda a
szép hosszú, egyenes úton tartott
gyorsulási versenyt. Ha innen
nézzük, akkor az utca nyert, hiszen
a motorosok eltűntek, az autós
forgalom is lecsökkent, azonban
a környező utcák forgalma ezzel
párhuzamosan megnőtt, ráadásul sokan panaszkodnak, hogy a
fekvőrendőrök rongálják az autót,
növelik a közlekedési zajt és így
tovább. A forgalomlassítás másik
módja volt, hogy egyes helyeken
néhány éve bevezették az egyenrangú kereszteződéseket. Ezt azonban
sokan nem veszik figyelembe, így
megnövekedett a balesetek száma.
A Kisteleki utcában ugyan kint van
a harmincas tábla, de alig tartja be
valaki, miközben itt a gyalogosforgalom is igen sűrű, hiszen
óvoda, bölcsőde és idősek számára
fenntartott szociális intézmény
is van az utcában. Ide kerül egy
sebességmérő, melynek célja a
gyorshajtók megfékezése, a forgalom lassítása. Érdemes lesz tehát
odafigyelni az autósoknak!

Az egyik legnépszerűbb városrész
Dinamikusan fejlődik a környék, a
beköltözők száma ugrásszerűen nő,
hiszen ma már az a jellemző, hogy
egy-egy telekre többlakásos társasházat építenek. A kertek kisebbek
lettek, haszonállatot már nem tartanak az itt élők, az urbanizáció- val
előtérbe kerültek a kényelmi szempontok, a közösségi terek, és persze

Már az üknagyszüleim is ebben a házban éltek, ahol most
mi lakunk a Kisteleki utcában.
Amikor a régi épületet elbontottuk, beazonosítottuk a téglákat,
amelyekről kiderült, hogy azok az
első világháborúig működő Mann
József Téglagyárban készültek. Az
ükapám hálókocsi-kalauz volt a
GYSEV-nél, a nagyapám a MÁV
Járműjavítóban volt üzemvezető,
nem gazdag, de a maguk korában jó egzisztenciájú emberek
vvoltak. Apámból tanár lett. Az
édesanyám szülei nyolc házzal
odébb laktak, nem kellett apámnak messze menni udvarolni, és
én is ide születtem, itt nőttem fel.
Nem akartam máshol lakni, így mi
is itt maradtunk a családdal, sőt
úgy tűnik, az egyik fiam is a vezér
utcákba költözik.
Az évtizedek alatt megváltozott
körülöttünk a szomszédság, de az
emberek közvetlensége, segítőkészsége megmaradt. A Kisteleki
utcának az egyetlen hátránya az,

Fotó: Kiss László

Vastag Gáborné:

hogy az autósok egérútnak tekintik, és nagyon megnőtt az átmenő forgalom. Amióta nyugdíjas
vagyok, főként gyalog járok. Úgy
tapasztalom, hogy bár a környékbeli kisboltok szinte mindegyike
bezárt, a nagyobb áruházak és a
belváros is tizenöt-húsz perces
sétával könnyen megközelíthető,
nem muszáj autóba ülni. Szeretünk itt lakni, nincsenek nagy
problémák, nekem egyetlen bánatom, hogy a Haleszban a szánkólejtőre építették a bicikliutat.
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A Zsolt utcai közösségi ház előtti megújult térkő avatásán közös agapét tartottak a helyiek.
A fejlesztés önkormányzati pénzből, Deák Lajosné képviselői keretéből valósulhatott meg.

a megnövekedett forgalom miatt a
már említett közlekedési kérdések.
Az utóbbi években egyre több a fiatal, a kisgyermekes család is. Sokan,
akik itt nőttek fel, itt is maradnak:
a szülői házhoz hozzáépítenek vagy
új telken építkeznek. Így megnövekedett az igény az infrastruktúra és
az intézmények fejlesztésére. Több
iskola, óvoda, bölcsőde működik
a környéken, amelyeket bővíteni,
korszerűsíteni kell.
Sokaknak jelent új lehetőséget
a Széna Téri Általános Iskola új
sportcsarnoka. Hatszázötven
gyerek jár az iskolába, akik belakták szinte az egész Széna teret:
tornaórát tartottak a szabadban,
de még az iskola folyosóin is, most
az ő mindennapjaik váltak kön�nyebbé. A terület másik iskolájába,
a Hétvezérbe is több mint hatszáz
gyermek jár. Nemcsak a környéken
élők, hanem a város több pontjáról
jönnek ide gyerekek, az iskola magas színvonala ugyanis vonzó. „Ha
azt nézzük, hogy milyen szempontok

szerint választanak a családok lakóhelyet, akkor az egyik legfontosabbként a
területi elhelyezkedés mellett az intézményi ellátottságot említhetnénk. Itt jó
nevű iskolák vannak, ez is vonzó. De
említhetném azt a tényt is, hogy ez a
városrész geometriailag is Székesfehérvár közepe: egy kicsit Felsőváros, egy
kicsit Belváros, egy kicsit Öreghegy,
egy kicsit Víziváros. Ez olyan erős,
összekovácsolódott közösséget eredményezett, hogy itt például még át lehet
menni a szomszédba, ha segítségre van
szükségünk, mert meg is kapjuk!”

Közösséget csak összefogva lehet
építeni

Ahhoz, hogy a Zsolt utcai plébánia közösségi háza ilyen mértékben fejlődjön és az itteni közösség
otthonává váljon, nagyon sok jó
ember kell, akik aktívan részt
vesznek az egyházközség életében. Fontos volt nekünk, hogy közösségi házat építsünk, és annak
a környéke is használható legyen,
akár a hátsó udvarunk, akár a
belső rész. Az volt a cél, hogy meg
tudjunk valósítani olyan programokat, amelyeket máshol esetleg
nem lehet. A fejlesztésekben az
egyházmegye mellett a városra
is számíthatunk, hiszen a hívő
közösség mellett bárki számára
nyitottak vagyunk. Ez egy emberléptékű közösségi ház, az itteni
hívek nagyon szeretnek a szentmisén kívül is időt tölteni egymással.
Érdekesség, hogy kéthetente, a
vasárnapi kilences szentmise után
van kávé, tea és persze közös beszélgetés. Egy-egy ilyen visszatérő
program még inkább összefogja a
környéken lakókat! Fontos, hogy
ne csak a templomban találkozzunk, hanem különböző közösségekben civilként is. Hozzánk
bárki bejöhet, a programjaink
nyitottak, vagyis akik nem a mise
miatt járnak ide, azok is otthonosan mozoghatnak. Kiállítások,

Fotó: Simon Erika

Fotó: Zemlényi János

Zemlényi Katica:

előadások, gyerekprogramok is
vannak. Ugyanakkor nagy gondot
fordítunk a nyugdíjasközösségekre, akik rendszeresen itt tartják
az összejöveteleiket. Akik nem
hívők, de részt vesznek ezeken a
programokon, nagy örömmel jönnek, és tudják, hogy hova jönnek.
Itt működik a Karitász-csoport
is, innen tudjuk segíteni azokat a
nagycsaládosokat vagy azokat a
nyugdíjasokat, akiknek erre szükségük van. Itt sem nézzük, hogy
valaki hívő-e vagy sem, mert nem
ez a szempont. Úgy tapasztalom,
hogy ezen a környéken olyan emberek laknak, akik közösségben
gondolkodnak. Képesek összefogni, együtt cselekedni – ennek
a környéknek ez a legnagyobb
erőssége!

ben és a közösségi, kulturális programok
sokszínűségében is.” – állapítja meg a
képviselő. A plébániák mellett fontos, hogy legyenek olyan szabadtéri
helyek, ahol a környéken élők találkozhatnak, kikapcsolódhatnak.
Az, hogy ez a város egyik legnépszerűbb területe, felelősséget tesz a
városvezetés vállára is. „Sok beruházást kapunk meg. Például az aszalvölgyi
sportcentrumot nagyon nagy eredménynek tartom, mert a városrésznek kellett

egy olyan terület, egy olyan közösségi
tér, amely helyet ad az aktív sportolásra, ugyanakkor minden generáció
számára kikapcsolódási lehetőséget
jelent.” Ebből nemcsak a 11. számú,
hanem a szomszédos két öreghegyi
választókerület is profitál, mert az
Öreghegyen sincs ilyen sportcentrum. Ez tehát egy közös eredmény,
összefogás révén valósulhatott meg.

Busicsné Pap Anna:

Busics György:

Szó szerint itt születtem, ebben a
Vértanú utcai szobában, ahol beszélgetünk – édesanyám nem kórházban szült, hanem bábát hívtak.
Régen mindenki mindenkit ismert
az utcában. Emlékszem olyanokra
például, hogy disznóvágáskor egymástól kérték kölcsön az üstöt. Ha
valakinek kifogyott a rizs vagy a só
vagy bármi, nyugodtan átmehetett
kölcsönkérni a szomszédba. Mi,
gyerekek az úttesten tollasoztunk,
és csak néha egy-egy lovaskocsi
miatt kellett félreállni. Azóta
sokminden változott. Haszonállatokat még a kétezres évek elején
is tartottak, de most már ez nem
jellemző. Édesanyám, aki néhány
házzal arrébb, az utca túloldalán
lakott, még néhány éve is tartott
tyúkokat. Több olyan család él
itt, akik generációk óta a környéken maradtak. A mi családunk is
ilyen, mert a kisebbik lányom a
családjával a két éve elhunyt nagymama házába költözött. Már nincs
olyan szoros kapcsolat az utcában
lakók között, mint régen, de sze-

Kerékpárral járok rendszeresen, így annak nagyon örülök,
hogy a Berényi út felújításával
a kerékpársávokat is kiépítik.
A házunktól tulajdonképpen
zavartalanul lehet eljutni
bárhova. Szívesen megyünk
az unokákkal a megújult
Haleszba, hiszen itt van az
utcánk végén. Az olyan „apró”
felújítások is fontosak, mint
a Fáy-lakótelep garázssoránál
kiszélesített út, a Kisteleki
utcában létesített két gyalogátkelő vagy a Géza utca elején,
egy korábbi rendezetlen területen létrehozott Gyergyóemlékpark. Ezek komfortosabbá, biztonságosabbá teszik
életünket, szebbé a környezetünket. Az Öreghegyre
menet gyakran közlekedem a
Pozsonyi út alsó szakaszán,
ahol most jó autózni vagy
biciklizni, mert igényes volt
a felújítási terv és a kivitelezés is. Remélem, hogy ezek a
felújítások folytatódnak!

Az aszalvölgyi fejlesztések a
közeljövőben tovább folytatódnak:
a Lehel úti játszótérnél kiépítik a
sétány közvilágítását. „Ez is nagy
lépés lesz, hiszen nem kell majd kimenni a Fiskális útra azoknak, akik éppen
a közeli nagyáruházba szeretnének
gyalogosan eljutni, hanem biztonságosan le tudnak menni az Aszalvölgybe,
ahogy az orvosi rendelőt is meg tudják
gond nélkül közelíteni.”
Az Aszalvölgyi-árkot régen kiserdőnek hívták az emberek, pedig nem
volt igazán erdő jellege. Néhány
éve azonban kis fákkal telepítették
be a területet, most már parkerdő
kinézete is lesz, amit továbbfejlesztenek egy korszerű, nagy területű,
körbekerített kutyafuttatóval,
világítással, vízvételi lehetőséggel,
ügyességi játékokkal. Emellett
szeretnének egy piknikezőhelyet
is kialakítani padokkal, tűzrakási
lehetőséggel, amit bárki használhat. Jövőre kezdődik a kivitelezés.
„Idén elsősorban a kicsinek tűnő, a
mindennapokat mégis megnehezítő
problémákat szeretném megoldani.” –
foglalta össze legközelebbi terveit
Deák Lajosné.

Fotó: Kiss László

Az öreghegyi és a Zsolt utcai
katolikus templomban nemcsak az
a közös, hogy mindkettő ehhez a
választókerülethez tartozik, hanem
az is, hogy mindegyikben élénk
közösségi élet folyik, ráadásul nem
csak hívőknek. „A fő cél a családok
megerősítése, a közösségépítés. Ez meglátszik az infrastrukturális fejlesztések-

rintem ez nem a közösség hibája,
inkább a korral jár. Nagy változás
a környéken, hogy családi házak
helyett társasházak épültek, ami a
városrész csendességét, nyugalmát
nagyban megváltoztatta. Ugyanakkor megmaradt a közvetlen viszony,
hiszen a társasházakban is élnek
nyitott, a szomszédokkal szívesen
beszélgető emberek.

Kutyafuttató és piknikező is lesz
a kiserdőben
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Harminchétféle ingyenes szűrés a Bregyóban
A HETILAP

Ingyenes egészségügyi szűrések, nyereményjátékok, látványos bemutatók – Székesfehérvárra érkezett szerdán az ország egyik legnagyobb
egészségvédelmi szűrőprogramja. A Bregyó közi
Sportcentrumban két napon keresztül izgalmas
programokkal is vártak minden érdeklődőt.

Fotók: Gáspár Péter

Magyarország Átfogó Egészségvédelmi Szűrőprogramjában 2010
és 2018 között országosan mint-

egy ezerhétszáz helyszínen közel
hétmillió vizsgálatot végeztek el,
több ezer családnak segítettek
megismerni saját egészségi állapotuk alakulását – ingyenesen.
A MÁESZ székesfehérvári rendezvényén izgalmas programokkal várták a diákokat és a családokat. Lehetőség volt ingyenes
egészségügyi szűrésre és összesen
harminchétféle átfogó vizsgálat
elvégzésére.

Anatómia egy kicsit másképpen

Érszűrő napra várták a fehérváriakat
Látrányi Viktória
Az immár hagyományos szűrőprogramra elsősorban
az ötvenöt és hetven év közöttieket várták a kórház
és a Humán Szolgáltató Intézet szakemberei. A
Szabadművelődés Házában szervezett programon
volt vércukorszint-, testtömegindex- és koleszterinszint-mérés, kockázatbecslés valamint a
rizikófaktorok felmérése.

Az érszűkület az egyik legelterjedtebb
civilizációs betegség világszerte, így
Magyarországon is. Idejében történő
felismerésével elkerülhetőek az olyan
súlyos, sokszor halálos szövődmények,
mint a szívinfarktus, az agylágyulás,
a végtagelhalás, a lábamputáció és a
lábszárfekély.
A statisztikák alapján a betegség négyszázezer embert érint hazánkban, és az
életkorral nő az előfordulási aránya, így
a diagnózis kiemelten fontos, hiszen a
rizikófaktorok helyes kezelésével a betegség megelőzhető. Székesfehérváron
2015 óta szervez szűrőnapot a város
önkormányzata, a megyei kórház és a
Humán Szolgáltató Intézet.
„A statisztika azt mutatja, hogy az utóbbi
években már csökken a végtagamputációk száma, ami nagyrészt a perifériás

érbetegséggel összefüggő következmény. Ez
a javulás talán összefügghet azzal, hogy a
szűrővizsgálatok rendszeressé váltak.” – fogalmazott Balsay Miklós belgyógyász.
A perifériás érbetegség két szempontból is veszélyes. Az érszűkület egyrészt
az alsó végtag elvesztéséhez vezethet.
Az érszűkületes beteg számára a másik
veszélyt a gyakran egyidejűleg, tünetek
nélkül fennálló koszorúér- és agyi érbetegség jelenti. A statisztikák szerint
az érszűkületes betegeknek kétszer
nagyobb az esélye szívinfarktusra vagy
szélütésre, aminek következtében a
betegség kialakulását követő öt éven
belüli halálozás a harminc százalékot
is elérheti.

Gyerekkorunk emléke: Samu a biológiaszertárból

A résztvevők szerdán és csütörtökön is kóstolhattak egészséges
termékeket, nyereményjátékon
vehettek részt vagy felkereshették az öt méter magas három
dimenziós anatómiai mozisátort.

Megnézhettek egy látványos
anatómiai bemutatót, ahol
megismerkedhettek az emberi
test működésével, felépítésével.
De elsajátíthatták az újraélesztés
technikáját is.

Egészségvár a Bory Jenő Általános Iskolában
Vakler Lajos
Főzőverseny, hidegkonyhai készítmények
bemutatója, termelői vásár illetve több
sportbemutató és verseny színesítette a Bory
Jenő Általános Iskola gyermeknapi programját,
melyen diákok, tanárok és szülők egyaránt
megmérették magukat.

Egészségvár – Bory-vár címmel
gyermeknapi programot szervezett
az egészséges táplálkozás jegyében a Székesfehérvári Bory Jenő
Általános Iskola. A hangulatos

találkozón a szülők és a gyerekek
tölthettek el egy vidám, játékos
napot a közösségépítés jegyében. A
fiatalok számot adhattak tudásukról a főzőversenyen, bemutathatták
hidegkonyhai készítményeiket, termelői vásáron árusíthatták finomságaikat, reformételek rotyogtak a
bográcsokban, illetve több sportbemutató és verseny színesítette az
eseményt. Az alapvető cél az volt,
hogy játékos, kötetlen formában
népszerűsítsék az egészséges életmódot és a sportolást.

Mik a kockázati tényezők?
A koszorúér- és agyi érbetegséghez
hasonlóak a perifériás érbetegség
kialakulását eredményező kockázati
tényezők. A betegség kialakulásának
valószínűsége tovább nő dohányzás,
magas vérnyomás, cukorbetegség
vagy magas koleszterinszint esetén.
Hatvanöt éves kor felett már minden
ötödik embernél számítani kell az
érszűkület kialakulására.
Kép: Preszter Elemér

Gáspár Péter

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

Az egészség a minőségi, rostban gazdag étellel kezdődik
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Bácskai Gergely, Kurucz Tünde
A Szent István Király Múzeum és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum közös kiállítással
emlékezik meg az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár múltjáról az Ikarus – a busz című kiállítás
keretében. Ehhez kapcsolódva kedden délután
pár órára több veterán Ikarus is begurult a
fehérvári belvárosba, ahol bárki részt vehetett
egy képzeletbeli időutazáson.

Egymás után jöttek az Ikarus
buszok az elmúlt fél évszázadból a
belvárosba. A Közlekedési Múzeumból érkezett, valamint a fehérvári magántulajdonban lévő járművek nyitott ajtókkal és sok-sok
történettel várták az érdeklődőket.
Nagyszülők, az Ikarus gyár egykori
dolgozói meséltek unokáiknak arról, hogy is készültek annak idején
ezek a járművek. Sokan idézték fel
utazással kapcsolatos élményeiket,
és persze az autóbusz-rajongók sem
hiányozhattak az eseményről.
Az Ikarus buszok szerepe a magyar
közlekedésben máig meghatározó:
a budapesti és a székesfehérvári
gyáregységekben készült típusok
több mint fél évszázadon keresztül
feltartóztathatatlanul hódítottak
nemcsak a hazai piacon, de a világ
számos országában is. A Magyar
Műszaki és Közlekedési Múzeum
és a Szent István Király Múzeum
együttműködve egy olyan kiállítást
hozott létre, mely méltó emléket
állít a számos kiváló Ikarus-tervező
munkássága előtt.
„Nekünk, fehérváriaknak nemcsak
az utazást jelenti e név, hanem annál
sokkal többet. Munkahelyet, csa-

Az ismerkedést nem lehet elég korán kezdeni

ter, majd hozzátette: szinte nincs
olyan fehérvári család, amelyik
ne kötődött volna vagy kötődne

helyezni, azaz a teljes folyamatot
végigvinni.”
„Az Ikarus-örökség gondozása a
Közlekedési Múzeum kiemelt mis�sziója, ennek jegyében egy tucatnyi
autóbuszt vettünk a gyűjteménybe az
elmúlt másfél évben, és dolgozunk az
Ikarus-fotóarchívum feldolgozásán
valamint az egykori tervezőkkel folyó
interjúk készítésén is. A székesfehérvári járműgyártást bemutató kiállításunk
is ebbe a sorba illeszkedik.” – emelte
ki Vitézy Dávid, a Közlekedési
Múzeum főigazgatója.
Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum vezetője

köszöntőjében előadta, hogy a két
múzeum együttműködésével született kiállítás az Ikarus történetén,
jellegzetes típusain, fejlődésének
bemutatásán keresztül igyekszik átadni azt a büszkeséget, amit az Ikarus buszok adtak országunknak,
városunknak, ezen belül a gyár volt
és jelenlegi dolgozóinak.
A kiállítás nemcsak a legendás
típusokkal, hanem a gyártásmegosztással, a tömegtermelés nehézségeivel, a brigádmozgalommal és a gyár
utóéletével is foglalkozik. A tárlatot
július 21-ig lehet megnézni a múzeum Országzászló téri épületében.

ládot, barátokat, ünnepeket. Külön
öröm számomra, hogy a családokat
segítő háttérintézmények valamint a
kulturális- és sportélet is megjelenik
ezen a kiállításon. Az értékek megőrzése mindannyiunk közös feladata!”
– mondta a kiállításmegnyitón
Cser-Palkovics András polgármes-

valamilyen szállal az Ikarushoz. –
„Nagy öröm, hogy a buszgyártás újraindult. Az Ikarus bizonyította: a gyár
a nemzeti buszgyártáson belül olyan
partnere az államnak, majd később
az önkormányzatoknak, mely képes
az autóbuszokat megtervezni, azokat
legyártani és határidőre forgalomba

Fotók: Kiss László

Utazás a múltba

A kiállításon a híres modellek makettjeit is meg lehet nézni
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A klasszikusoktól a kortársig

Gáspár Péter

Szikora János igazgató elmondta: a következő
évadban a Pelikán Teremnek szeretnék visszaadni a régi színháztörténeti rangját. Az olyan
külsőségek, mint a kapu és a bejárat megújítása
után most a tartalomra helyezik a hangsúlyt: a
kortárs művek színtere lesz a megújuló Pelikán
Kamaraszínház.
Az új évadban Az én kis hűtőkamrámat Novák
Eszter, a Megtisztulás – Mikve című darabot
Telihay Péter, A Népírtás, avagy nem funkcionál
a májam című komédiát, amiben mindenki
kegyetlenül őszintén beszél a családjáról és
szomszédjairól, Zsótér Sándor rendezi.
A nagyszínpadon vígjátékkal kezdődik az évad:
Molnár Ferenc Játék a kastélyban című művét
Szikora János viszi színpadra, melyben menthetetlenül összegabalyodik valóság és látszat,
igazság és hazugság, élet és színház.

A balettszínház sikere
A magyar táncszakma legjelentősebb
szakmai szervezete, a Magyar Táncművészek
Szövetsége a május 27-i elnökségi ülésén
felvette a tagjai közé a Székesfehérvári Balettszínházat. Külön megtiszteltetés, hogy az
intézmény egy évad után, a szokásosnál
rövidebb idő alatt érte el ezt az eredményt.

Fotó: Simon Erika

A Vörösmarty Színház 2019/2020-as évadában olyan klasszikusokat láthat a közönség, mint a Játék a kastélyban, a Rómeó és
Júlia vagy a Mágnás Miska, de két magyarországi ősbemutatóra
is sor kerül.

A színház tetőteraszáról a színészek útjukra bocsátották azokat a lufikat, melyekre páros belépőket
kötöttek: a szerencsés megtalálók a Vörösmarty Színház bármely előadására beválthatják azokat

Ezt követi Shakespeare halhatatlan remekműve,
a Romeó és Júlia, amit Hargitai Iván visz színre.
A Vörösmarty Színház évekkel ezelőtt elkezdett
Shakespeare-ciklusa régóta beígért darabjának
bemutatásával csak azért vártak, mert a társulatban nem volt igazi Rómeó, se Júlia. A most
következő szezonra ez a kérdés megoldódott: a
Színház- és Filmművészeti Egyetemről frissen
szerződött a színházhoz Ladányi Júlia és a
tévésorozatok fiatal szereplője, Kovács Tamás.
Bagó Bertalan rendezésében színpadra állítják
Szabó Magda talán legjobb és mégis legritkáb-

ban játszott darabját is: az Az a szép fényes nap
Vajk megkeresztelkedésének történelmi és lelki
háttérét boncolgatja.
2020 márciusában láthatjuk a Trianon című dokumentumdráma magyarországi ősbemutatóját
Szikora János rendezésében.
A bemutatók sorát a Mágnás Miska zárja. A
darab rendezője, Horváth Csaba dalra is fakadt
a sajtótájékoztatón. Ennek az operettnek sem a
történetét, sem a dallamait nem lehet megunni.
Cintányéros cudar világ, Úgy szeretnék boldog
lenni, Csiribiri kék dolmány – itt csengenek a

2019.05.30.

fülünkben. Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
közreműködésével élőben csendülnek majd fel
a dallamok, a Chicago sikerét most az operett
világában is kamatoztató Horváth Csaba
rendezésében.
Szikora János elmondta, hogy a nagyszínpadon
bónuszelőadással is kedveskednek a nézőknek:
Karol Wojtyła, a későbbi Szent II. János Pál
pápa színdarabjával jelentkezik a Vörösmarty
Színház. A volt katolikus egyházfőről kevesen
tudják, hogy fiatal korában amatőr színjátszó
volt, és kiváló színdarabokat is írt.
A Kozák András Stúdióban Závada Pál a Vörösmarty Színház felkérésére írt új színpadi adaptációt Dosztojevszkij világhírű regényéből, a Bűn
és bűnhődésből. Hargitai Iván rendezésének
köszönhetően a különleges előadás tapintható
közelségbe hozza egy „társadalomellenes” tett
természetrajzát.
Oleg és Vladimir Presnyakov darabja, a Csónak,
avagy az özönvíz előtt ezt az általános világérzést
járja körül Bagó Bertalan rendezésében. Szintén
a Kozák András Stúdióban mutatják be Murray
Schisgal amerikai író és producer komikus
vígjátékát, a Szerelem, ó!-t, mely 1965-ben
debütált a New York-i Broadway-n. Hargitai Iván
rendezésében három szereplő különös sorsát
ismerhetik meg a nézők.
A törzsbérletesek május 29-től június 30-ig
újíthatják meg régi helyüket. Bérletcserére
július 1. és 12. között van lehetőség. Ezután
várják az új bérletvásárlókat, akik választhatják akár az új Szabó Gyula, a Pelikán
vagy az Intimzóna elnevezésű bérleteket.

„Unalmas emberből sohasem lehet jó fényképész!”
Gáspár Péter

Közel húsz magyar fotográfus
százötven izgalmas alkotása
érkezett Székesfehérvárra, köztük
a világhírű André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa,
Brassaï, Martin Munkacsi fotóival.
Az átfogó válogatás az első világháborút közvetlenül megelőző évektől
a második világháború végéig terjedő korszakot öleli át: képet ad a
társadalmi és művészeti közegről, a
divat világáról, a háborúk pusztításairól és a hétköznapokról.
A kiállításon a világban kevésbé ismert kortársak munkáiból is láthatunk fotókat: Balogh Rudolf, Escher
Károly, Haár Ferenc, Kálmán Kata,
Kerny István, Kinszki Imre és Pécsi
József kreatív, kísérletező alkotásai egyrészt az elvárt, megszokott
képstílusok, másrészt a másképp
gondolkodás képviselői. A képek
a magyar modern és avantgárd
alkotók és a később világhírűvé
vált fotósok művészeti látásmódja
közötti párhuzamokra is rámutat.
„Zseniális a tárlat, bármelyik európai
múzeumban megállná a helyét, változtatás nélkül! Akik a képek létrejöttéhez
megnyomták az exponáló gombot,
világhírű, ismert fotósok. Tehetségük

Fotó: Simon Erika

Híresek és Képek címmel nyílt kiállítás csütörtökön délután a Csók István Képtárban: a magyar fotográfia modern irányzatainak százötven
alkotásából, köztük a világhírű André Kertész,
Moholy-Nagy László és Robert Capa fotóival.

A tárlat szeptember nyolcadikáig látogatható

Magyarországon született, de különböző okoknál fogva külföldön hozták
létre életművük javát.” – mondta
Brájer Éva alpolgármester az öt
világhírű alkotóról szólva, és arra
kérte a látogatókat, hogy használják fel a kiállítás adta lehetőséget,
nézzék a fényképet és nézzenek a
kép mögé, hiszen: „Száraz, unalmas
emberből sohasem lehet jó fényképész, bármilyen finom és drága a
gépe. A legtárgyilagosabb fénykép is

jobban hasonlít a fényképészre, mint a
tárgyra!” – idézte Brájer Éva Bálint
György író, újságíró gondolatait.
Baki Péter, a Magyar Fotográfiai
Múzeum igazgatója kiemelte, hogy
a kiállítás a magyar fényképészet
legsikeresebb korszakát, a két világháború közti korszakot mutatja
be: „Azt szerettük volna érzékeltetni,
hogy ezek az alkotók milyen vizuális
gyökerekkel rendelkeztek, amikor
Magyarországon éltek.”

Izinger Katalin művészettörténész, a
kiállítás kurátora a tárlat helyéről és
szerepéről szólt, amit a múzeum történetében tölt be. Mint mondta, fél
évszázaddal ezelőtt, 1969-ban a XX.
századi magyar művész című sorozat
részeként lehetett először látni Székesfehérváron Moholy-Nagy László
képeit, fotográfiáit. A művészettörténész felhívta a figyelmet arra, hogy
a mostani kiállításhoz kapcsolódóan
számos programmal készülnek.
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Könyvbemutatók, szerelmes levelek és Elvis gitárja
A HETILAP

Bácskai Gergely

Csütörtökön este hattól a Városháza Dísztermében Lackfi János
ünnepi megnyitója után adják át a
Vajda János-díjat, majd Valaki jár
a fák hegyén… címmel a Kaláka
együttes koncertjét hallhatjuk
Kányádi Sándor verseire írott
dalokból.
Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke elmondta,
hogy a társaság termében már a
könyvnapok előtt elkezdődnek az
irodalmi programok. Május 28-án
Elmer István Sodronyok – Őrlőkő
és P. Horváth László Legutolsók
című könyvének bemutatójára
várták a közönséget. Június elsején
Serfőző Simon Arcunk az ég című
kötetét mutatják be, június 5-én
pedig Vár-est lesz a Bory-várban.
Május 31-én, pénteken a Vörösmarty Mihály Könyvtár zenei
és számítógépes részlegén tíz
órakor Gitárvarázs címmel nyílik

Fotó: Gáspár Péter

Május harmincadika és június hatodika
között író-olvasó találkozókkal, könyvbemutatókkal, előadásokkal, kiállításokkal
és koncertekkel is várja a könyvbarátokat a
Fehérvári Ünnepi Könyvnapok rendezvénysorozata. A megnyitón Lackfi János köszöntője
után a Kaláka együttes koncertezik, majd
átadják a Vajda János-díjat.

A Fehérvári Ünnepi Könyvnapok rendezvényei a kortárs irodalmat hozzák közelebb az olvasókhoz

kiállítás Sashalmi György gitármakettjeiből és a könyvtár zenei
gyűjteményéből. A tárlat július
6-ig látható. Sashalmi György
eredeti szakmája szerszámkészítő
volt, hobbiból először fegyvereket,
majd azok makettjeit készítette

Mert a tánc felold!
László-Takács Krisztina
A Megadance csapatát huszonhárom éve
Győrben alapította Rovó Tamás, aki tizenkilenc
évesen döntött az együttes alapítása mellett. A
táncszínház műfajait képviselő csoport tíz éve
lett „fehérvári”, amikor a Vörösmarty Színház
táncművésze, Tamás ideszerződött. Az utóbbi tíz
évet gálaműsorral ünneplik a színházban június
nyolcadikán, szombaton, este hat órai kezdettel.

Színek és táncok kavalkádja

„Alapvetően a musical műfajában
mozgunk, de megjelenik a dzsessztánc,
a balett, a showtánc, a karaktertánc.
Ezen az esten is lesz Jézus Krisztus
szupersztár, Rómeó és Júlia, de több
más ismert musicalből is adunk elő
részleteket, illetve filmzenékre is
készítek koreográfiákat. Fontos, hogy a
gyerekek több műfajban is kipróbálják
magukat!” – vallja Rovó Tamás.
A Megadance alapítója és vezetője
szerint a tánc nem csupán rendszeres mozgást, a művészeti érzék
fejlesztését jelentheti a gyerekek
számra, hanem önbizalom-növelő
hatása is van. Itt ugyanis megtapasztalják, mit jelent a rendszeres gyakorlás, és mit jelent a színpadon megmutatni a fejlődésüket.

Kiss-Dávid Renáta
Színpompába öltöztetett aula, újragondolt
fogalmak, vágyak, kívánságok – ezek jelennek
meg a Munkácsy Általános Iskola művészeti
zárókiállításán, melyet múlt héten nyitottak
meg az intézményben.

A Munkácsyban tanuló diákok
különösen kedvelik a művészeteket, legyen szó zenéről vagy
éppen képzőművészetről. Ezt
bizonyítja az a tárlat is, mely az
általános iskola diákjainak rajzait
mutatja be. A fiatal tehetségek

2016-ban, a Megadance alapítása huszadik évfordulójának gálaműsorán a régi és az új
növendékek együtt szerepeltek

közül sokan Az év alkotója díjat is
átvehették.
A kulturális program hagyomány
az intézményben, ilyenkor a gyerekek papírra vetik mindazt, ami
a nyárral kapcsolatos, és amit az
év ezen hónapjaiban szeretnének
megvalósítani. Sokan a családjukat rajzolták le, többen vágyaikat
vetették papírra, legyen szó egy
élményekkel teli kirándulásról, a
barátaikkal eltöltött időről, a közös
játékról vagy akár a táncról, melyben szintén megmutatták tehetségüket a munkácsys gyerekek.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika archív

A Megadance csapatában a hatévesektől a huszonéves korosztályig
mindenki megtalálja a helyét. A
heti háromórás edzésen együtt
próbálnak a fiatalok, ezt és a már
komoly sikereket elért korábbi
tanítványok előadását nézheti meg
a nagyérdemű.

el. 2015-ben elkészítette az első
elektromosgitár-makettjét, Elvis
Presley Prince gitárjának kicsinyített mását.
Szintén pénteken este fél hattól író-olvasó találkozó lesz
Krusovszky Dénessel, akinek

beszélgetőtársa Czinki Ferenc lesz
a Széna téri könyvtárban.
Június elsején, szombaton 17
órától a Budai úti könyvtárban
É. Szabó Márta Akinek a madarak is Chopint énekelnek című
könyvét mutatják be. A kötet
érdekessége, hogy a szerző fiáról,
Érdi Tamásról szól: a briliáns vak
zongoraművész pályáját rajzolja
meg édesanyja.
Június 3-án, hétfőn 17 órától Szabó
Magda titkai címmel lesz program
a Vörösmarty könyvtár olvasótermében, közreműködik Jolsfai Júlia,
a Jaffa Kiadó főszerkesztője és
Juhász Anna irodalmár. A beszélgetés témája az a két szürke kockás
borítójú füzet, mely Szabó Magda
hagyatékából került elő.
Június 5-én, szerdán Székesfehérvár az 1950–60-as években
címmel nyílik kiállítás a könyvtár helyismereti és digitalizálási
részlege dokumentumaiból – a
tárlatot Demeter Zsófia történész
nyitja meg.
Június 6-án, csütörtökön Írjál és
szeressél! címmel Nyáry Krisztián
és Hevesi Judit dramatizált felolvasóestjére kerül sor a magyar
kultúrtörténet legszebb, legérdekesebb vagy legfelháborítóbb
szerelmes leveleiből a könyvtár
olvasótermében.

A csárdást a Jáky tornatermében járták a diákok
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Látogatható kiállítások
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.
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.

Programok május 31-től június 10-ig

Szabó Petra
Május 31.
Stadiontúra
16 óra, sóstó stadion
Az érdeklődők a szakvezetők révén 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. Találkozóhely:
Sóstó-látogatóközpont. Előzetes regisztráció
ajánlott: sosto@szekesfehervar.hu, 22 202 373.
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.
Ember a Marson
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Szolnoki Szabolcs festőművész kiállítása
– június 21-ig látogatható.
Zenekör
18 óra, Hiemer Café

KÖZLEKEDIK A CSALÁD – FEJÉR MEGYEI DÖNTŐ
A tavalyi évhez hasonlóan Székesfehérváron
tartották a Közlekedik a Család verseny
megyei fordulóját.
A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága a
ŠKODA WolfAuto támogatásával,
2019. május 18-án nyolcadik alkalommal rendezte meg a „Közlekedik
a család” elnevezésű országos
vetélkedő megyei fordulóját.
A vetélkedő célja, hogy minél
szélesebb körben felhívja az állampolgárok figyelmét a körültekintő,
megfontolt és példamutató közlekedési magatartás fontosságára,
közösségnevelő hatására.
A székesfehérvári verseny indulói
közlekedéssel összefüggő, elméleti
és gyakorlati feladatokban mérték
össze tudásukat.

2019.05.30.

Bujdosó Trió, Ember a Marson
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A jó hangulatú és egyben tanulságos megmérettetésen a
dégi Marekkel család bizonyult
a legeredményesebbnek, így ők
képviselhetik Fejér megyét az
országos döntőn, amelyet 2019.
június 22–23-án rendeznek meg
két megye, Vas és Zala területén.
A dobogó második fokára a gárdonyi
Bognár család, míg harmadik fokára
a megyeszékhelyen élő Vass család
állhatott.
A területi nyertes részére minden
márkakereskedés biztosít egy
ŠKODA modellt a döntő idejére, így
a Marekkel család sem marad jármű
nélkül, hiszen a WolfAuto örömmel
ajánlotta fel egyik tesztautóját. A
fődíj idén sem elhanyagolható,
mert a nyertes boldog Fabia tulajdonosként büszkélkedhet majd.

A zenekör a közösségi zenélés, a kulturált szórakozás, kikapcsolódás egy
régi-új formája, ahol együtt muzsikál barát és idegen, idős és fiatal, keverednek
a műfajok, profik és amatőrök együtt
játszanak.

középkori játszótér és kézműves foglalkozás is.

Idő Van zenekar
20 óra, Petz Söröző

Re-kreatív kuckó
15 óra, Művészetek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és
szüleiknek. Fali táblácska készítése Tóth
Eszter irányításával.

Kastélykoncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Udvari tánczenék az Alba Regia Szimfonikus Zenekarral.
Június 1.
Nagy tavaszi-nyári gardróbfrissítés
9 óra, Fehérvári Civilközpont
Sosem hordott, megunt, kinőtt holmik,
kiegészítők cserélhetnek gazdát.
Szabadbattyáni Történelmi Várjáték
10 óra, Szabadbattyán, Kula-torony
10 óra: megnyitó
10.30: hagyományőrző csapatok köszöntése, bemutatása
11 óra: katonai bajvívás, csatajelenet
12 óra: ismerkedés a régi korok fegyvereivel, harcművészetével
14 óra: az Arasinda török népzenei együttes fellépése – Naszreddin Hodzsa tréfái,
interaktív mesejáték
Lesz török ételkóstoló, kézműves vásár,

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

Június 2.
Székesfehérvár múltja és jelene
10 óra, Nyitrai úti Közösségi Ház
Halmay Tivadar Székesfehérvár múltja és
jelene című kiállítása. A rendezvényen a
tárlathoz kapcsolódó történelmi hátteret
Fülöp Gyula régész mutatja be, az alkotót
Szakál Antal festőművész méltatja.
A szegény legény szerencséje
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása.
Június 4.
Trianon-megemlékezés
16.32, Országzászló tér
Június 5.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza

FEHÉRVÁRI ÜNNEPI

KÖNYVNAPOK
május 30. – június 6.

KRUSOVSZKY DÉNES • LACKFI JÁNOS
NYÁRY KRISZTIÁN • SZVOREN EDINA
Sándor Anikó • Szabó Borbála • Dániel András • É. Szabó Márta
Kaláka együttes • Cabaret Medrano
Szabó Magda titkai
Május 30., csütörtök 18 óra, Városháza Díszterme:
Lackfi János ünnepi megnyitója
A Vajda János-díj átadója
„Valaki jár a fák hegyén…” – a Kaláka együttes koncertje
Kányádi Sándor verseire írott dalokból

Részletes program: www.fehervariprogram.hu • www.vmk.hu

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap
Pünkösdi virágálom

Programok:
Június 7.
17 óra: ünnepélyes megnyitó a Városház téren
A megnyitó után az I. FOLKID Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztiválon szereplő csoportok részvételével körséta
indul a virágkompozíciók helyszíneire.
18.30: színpadi virágkötés és árverés a Városház téren
19 óra: az I. FOLKID Nemzetközi Gyermek Népművészeti
Fesztivál résztvevőinek műsora a Városház téren (esőhelyszín: Művészetek Háza)
Június 8.
10 óra: Kisinasok versenye – látványépítés a Fő utcán
15 óra: pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése színes
papírból a Terembura egyesülettel a Szent István Király
Múzeum Rendházépülete előt
16 óra: Színek, virágok, legendák – belvárosi séta Kulcsárné
Németh Mariann vezetésével. A színpompás virágokkal feldíszített épületek, szobrok valamint a „rózsás ház” bemutatása
érdekes történetekkel. Indulás a Mátyás király-emlékműtől
17 óra: a Corpus Rézfúvós Quintett műsora a Mátyás
király-emlékműnél
19 óra: Noémo-koncert a Mátyás király-emlékműnél
Június 9.
15 óra: pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése színes

papírból a Terembura egyesülettel a Szent István Király
Múzeum Rendházépülete előtt
16 óra: Színek, virágok, legendák – belvárosi séta Kulcsárné
Németh Mariann vezetésével. A színpompás virágokkal feldíszített épületek, szobrok valamint a „rózsás ház” bemutatása
érdekes történetekkel. Indulás a Mátyás király-emlékműtől
16 óra: a Fiori Musicali együttes furulyakoncertje a Mátyás
király-emlékműnél
18 óra: zongoristatalálkozó: három zongorista boogie-woogie-párbaja a Mátyás király-emlékműnél
Június 10.
10 óra: galamb- és óriásnyúl-bemutató, állatsimogató a
Szent István Király Múzeum Rendházépülete előtt
15 óra: kézműves foglalkozás a Vándorjátszóházzal – virágos
karcképek készítése varázspapírra; kreatív ékszerek és
kulcstartók készítése zsugorka technikával; pálcás szívek
díszítése virágmotívumokkal a Szent István Király Múzeum
Rendházépülete előtt
16 óra: Melodika project-koncert a Mátyás király-emlékműnél
17.15: a közönségszavazás eredményhirdetése a Mátyás
király-emlékműnél
17.30: a Lóca együttes gyermekkoncertje a Mátyás
király-emlékműnél

XVI. TŰZZEL-VASSAL FESZTIVáL
Késesek, Kovácsok és Fegyverművesek Országos Találkozója

2019. június 22. szombat 10–18 óráig

Székesfehérvár, Rác utca Skanzen • www.tuzzelvassal.hu
a Fehérvári Kézművesek Egyesületének szervezésében
www.fehervarikezmuvesek.hu • A rendezvény látogatása ingyenes!

Foglalkozás kisgyermekeknek és
édesanyáknak. A programot Pintérné
Markovich Marcella vezeti. Információ és
jelentkezés: Pintérné Palkovics Gabriella:
20 269 0096, terepjarodse@gmail.com.
Június 6.
Kangatréning
10 óra, LISZI – Víziváros
Baba-mama torna.
Életeken át
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Horváth Irma versei hangzanak el
egyrészt prózában, másrészt zenévé
álmodva Bokros Judit, Toldi Veronika,
Kindl Lotti és Faragó Péter közreműködésével.
Balance Service: GaramiRichárdEst 2019
19.30, A Szabadművelődés Háza
Füzetbemutató, performansz, bábelőadás.
Június 7.
Bujdosó Trió
20 óra, Petz Söröző
Június 8.
Ajánlj fel egy zsákot, hogy más is használhassa!
7 óra, Jancsárkert
A Jancsárkert várja a vászonzsák-felajánlásokat, hogy szombaton kioszthassa a
vásárlók között, ezzel is csökkentve a
műanyag zacskók használatát. A program
célja a környezettudatosság népszerűsítése.
2. Hajrá, Zenemanók!
15 óra, Hermann zeneiskola
A rendezvény célja egy jó hangulatú
futóesemény lebonyolítása, az aktív
életmód és a futás valamint a művészeti
nevelés népszerűsítése.
Abanda-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
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A Barátság mozi műsora
Május 31.
18 óra: Csaló csajok
20 óra: Zöld könyv – Útmutató az
élethez
Június 1.
10 óra: Manu, a legsirályabb fecske
16 óra: Mia és a fehér oroszlán
18 óra: Fájdalom és dicsőség
20 óra: Tied a világ
Június 3.
18 óra: A szavak ereje
20 óra: Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány
Június 4.
18 óra: Csaló csajok
20 óra: Két lépés távolság
Június 5.
Kacagós szerda
18 óra: 100 dolog
20 óra: Heavy túra
Június 6.
17.30: Szívek királynője
20 óra: A szavak ereje
Június 7.
18 óra: Tied a világ
20 óra: Fájdalom és dicsőség
Június 8.
10 óra: Egy kutya négy útja
16 óra: Manu, a legsirályabb fecske
18 óra: A hűséges férfi
20 óra: Csaló csajok

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

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. Ezen a héten a szabadidő hasznos eltöltésével
kapcsolatos állandó műsorokat ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Palkó Zsuzsanna: A hét első
munkanapján este hét óra
után kezdődik az a félórás
műsor, melyben kiemeljük
Székesfehérvár és környéke
fontosabb közéleti és kulturális eseményeit, hogy tervezhetőbbé tegyük a hétköznapok
elfoglaltságait. A szabadidős
tevékenységekről szóló
műsorok sorát gazdagítja a
csütörtök este hattól hallható

Utazási magazinunk, melyben idegenforgalmi
szakértőnk,
Grósz Pálma
a hazai és
nemzetközi
úti célokhoz ad
hasznos
tanácso-

kat, legyen az magán-, vagy
társas szervezésű. Egy órával
később már a környékbeli
gyalog- és barlangtúrákra invitáljuk hallgatóinkat. Reméljük,
ezekkel a műsorokkal sikerül
új, eddig ismeretlen közeli és
távoli vidékek iránt felkelteni a
hallgatók figyelmét, motiválva
őket a rövidebb és hosszabb
kirándulásokra, újabb élmények megszerzésére.
Schéda Zoltán: A Vörösmarty
Rádióban kiemelten fontosnak
tartjuk a városi és a környékbeli
emberek számára fontos információk közlését. Nem véletlen,
hogy minden félórában a legfrissebb hírekkel és közlekedési információkkal jelentkezünk.
Helyi rádióként természetesen

a városi
programok
is szerepelnek a
műsorainkban. Minden
szombat
reggel
kilenc
után a
Tourinform
Iroda munkatársa, Selmeczi
Anett mondja el a hétvégi és
a következő hét legérdekesebb városi és környékbeli
eseményeit a gyermekprogramoktól a felnőtteknek szólókig
bezárólag. Sport, kultúra,
egészség és koncert, minden,
ami Fehérváron történik – itt, a
Vörösmarty Rádióban!

FEHÉRVÁR
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Kultúra

Egyszer volt, hol nem volt…

2019.05.30.

Kurucz Tünde

Fotó: Kiss László

A gyereknap előtti pénteken rendezték meg a Mesés kiskertek versenyt, melynek keretében
fehérvári ovisok egy kétszázszor százhúsz centiméteres, előkészített virágágyásból készítettek
fantáziakerteket, melyekhez egy-egy választott mese adta az alapot

Fotó: Kiss László

A zsűri a pontozásnál figyelembe vette, hogy a felnőttek mennyit segítettek a kertészkedésben

A varázslatos fantáziakerteket egy hétig láthatjuk a Zichy ligetben
Horoszkóp
május 30. – június 5.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Többször is váratlan helyzetbe kerülhet a napokban, és csak Önön
múlik, mit sikerül kihoznia belőlük. Az ereje, a képessége, a tudása megvan ahhoz, hogy minden felmerülő helyzeten fordítson.
Éppen ezért nincs mitől félnie, akármilyen nehézséggel vagy nem
várt szituációval lepi meg a sors, sikeresen helyt fog állni.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Meglehetősen változékony lesz a hangulata a következő napokban. Már
csak azért is, mert változatos élményekben lesz része. Történnek majd
Önnel örömteli, kellemes események, de nehézséggel és kihívásokkal is
szembetalálja magát. Ráadásul feltűnik Önnek, hogy bizonyos személyek a környezetében lehúzzák és energiavámpírként viselkednek.

Fotó: Kiss László

A gyerekek egy órán keresztül ültették a virágokat vagy éppen kék kavicsokból rakosgatták ki a patakot

A Rákóczi Utcai Óvoda Telhetetlen méhecskék című alkotása nyerte a versenyt.
A második helyezett a Hosszúsétatéri Óvoda Tóvárosi Tagóvodája lett, míg a harmadik helyen a Rákóczi Utcai Óvoda Mancz János Tagóvodája végzett, de minden
csapat kapott tortát.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Május utolsó hétvégéjén papírkoronás királyfik és királylányok vették birtokba a várost, és
megmutatták, hogy fagyievés vagy kürtőskalács-csipegetés közben is meg lehet törni a gonosz
boszorkány átkát.

A Hetedhét Játékfesztivál idén egy mese köré épült: a gonosz boszorka nemcsak elrabolta a
bájos és kíváncsi porcelánbabát, Bellát, de a számok labirintusává változtatta a várost. Az
átkot rátermettségükkel és kitartásukkal csak a gyerekek törhették meg.

A papírkoronás királyfiknak és királylányoknak rengeteg próbát kellett kiállniuk: megküzdhettek a tizenkét fejű sárkánnyal, megszólaltathatták a csengő barackot termő fát vagy éppen
kiszabadíthatták a hét kecskegidát a farkas hasából

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Vegye észre, hogy sokszor olyan párkapcsolati
tanácsokat ad másoknak, amiket Ön sem fogad meg.
Ha ez kiderül, akkor hiteltelenné fog válni a barátai
szemében. Ugyanakkor talán éppen itt a válasz arra,
miért nem működik úgy a kapcsolata, mint szeretné.

Nagyon is érdemes foglalkoznia a kapcsolatok építésével! Hamarosan szüksége lehet támogatókra, mert
sok múlhat rajtuk a jövőben a munkahelyén. De persze azon kívül is jól jöhetnek, mert segíthetnek elérni
a céljait, vagy általuk egy jobb helyre is bekerülhet.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Végre lehetősége kínálkozik arra, hogy előrelépjen
és elérje célját, erre meginog. Hirtelen inába száll a
bátorsága, mert nem érzi magát elég képzettnek, magabiztosnak. Pedig pont most kellene vennie egy nagy
levegőt és egyenesen fejest ugrania a dolgok közepébe.

Sikerül közösen megoldania a kedvesével egy problémát, és ez összehozza Önöket. Ha ez a dolog eddig
feszültséget okozott Önnek, akkor most megbékélnek, helyrerázódik a kapcsolatuk. Sokat tanulnak
mindketten ebből az esetből.

FEHÉRVÁR
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Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika
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Cser-Palkovics András a Hetedhét Játékfesztivál megnyitóján elmondta, hogy annak idején a
rendezvény ötletét a játék- és babamúzeum adta. Ezután a hagyományokhoz híven jelképesen
átadták a város mintegy ezerháromszáz nagycsoportosának szánt könyvet, melyben Székesfehérvár nevezetes épületei, helyszínei között a megújult Csónakázó-tó és a Sóstó is szerepel.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Néha kellett egy kis anyai segítség

A bátrabbak új földrészeket is meghódítottak

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

Variációk királylányokra

Nem mindennap lehet az Országalma vizében horgászni!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Lekerül egy óriási válláról, és válláról és végre lehetősége lesz mással is foglalkozni. A következő napokban
sokkal nyugodtabb és békésebb lesz, ennek köszönhetően kapcsolatai is rendeződnek. Készen áll arra,
hogy belevágjon a régóta megvalósítandó terveibe.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rosszul teszi, hogy halogatni próbálja a dolgokat!
Okosabban tenné, ha szembenézne velük és mielőbb
letudná őket, mert egyik pillanatról a másikra nőhetnek
a fejére, és akkor már komolyabb kellemetlenségeket is
okozhatnak!

Az április utolsó napján felállított májusfát majális keretében „táncolták ki” május 26-án,
vasárnap a közösségi központban Feketehegy-Szárazréten. A megnyitó után felléptek a
helyi óvodások és iskolások, de szerepeltek a műsorban a Gorsium Művészeti Iskola növendékei és a Palacsinta zenekar is. Nem hiányozhatott a slágerkoktél és az operett sem.
Este pedig a Hooligans adott koncertet.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Folyamatos lesz a pörgés a munkahelyén, jóformán egy
percre sem fog megállni. De legalább eredményesnek
érezheti magát, sőt akár sikeresnek is, hiszen minden a
tervei szerint alakul. Egyesek karrierbeli előrelépéssel is
számolhatnak, vagy plusz bevétellel.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Úgy érzi, ideje lenne változtatni a kapcsolatain és véget
vetni azoknak, amik régóta nem működnek vagy mindig
egyoldalúak voltak. Mielőtt drasztikusan nekiállna kiszórni az embereket az életéből, gondolja át, hogy valóban
nem lehet-e már megmenteni az adott kapcsolatot.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Kifejezetten kapkodós hét elé néz. Kiderül, hogy
megfeledkezett valamiről, ennek issza meg a levét
a héten. Lemaradt egy jó lehetőségről, akár anyagi
következménye is lehet a figyelmetlenségének. Elsőre
úgy érezheti, hogy kész katasztrófa ez a hét, de ne
aggódjon, mert érik majd kellemes meglepetések is!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Önöknek, ha felfrissítenék a kapcsolatukat! Mostanában mind a ketten elkényelmesedtek! Tegyen
arról, hogy új izgalmakban legyen részük hétköznapi
és szexuális téren egyaránt!
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SZÉPHŐ – hetven éve a város szolgálatában – 6. rész
A fűtőerőmű az ezredfordulón

A Székesfehérvár Fűtőerőmű 2000. április elsején,
évekig tartó pereskedés után került önkormányzati
tulajdonba. 2004-ben a hőtermelés fejlesztése
céljából Székesfehérvár önkormányzata, a SZÉPHŐ
Zrt., az Energott Kft. és a DARIUS INT Kft. között
befektetési megállapodás jött létre, melynek
következtében a menedzsment jogokkal együtt a Fűtőerőmű 49%-a magántulajdonba került. A szerződés
értelmében 2006-ra megépült a Bakony utcában egy
új fűtőerőmű hat, egyenként 3+3 MW villamos és
hőteljesítményű Jenbacher típusú gázmotorral.

nagy jelentőséggel bírt, hiszen ezzel megnyílt számukra a lehetőség, és elindulhattak
felújítási tendereken. A panelprogramnak,
a kapcsolt épületek szétválasztásának és
az ügyfelek tudatosabb energiagazdálkodásának köszönhetően 2005. és 2010. között
harminc százalékkal csökkent Székesfehérváron a távfűtött épületekben a fűtési célú
energiafelhasználás.
További korszerűsítések is történtek.
A felhasznált hőmennyiség mérésé-

Társasházkezelés

A tóvárosi fűtőműbe két hasonló gépcsoport
került telepítésre, és kiépült a két telephely
összekötését szolgáló távvezeték. A projekt
keretében a SZÉPHŐ 2005-ben hosszú távú
szerződést kötött a Fűtőerőmű Kft.-vel a
termelt hő átvételére. 2001-ben megvalósult
a földgáz bevezetése a fűtőerőműbe. A
kazánok a költséges és környezetszennyező
fűtőolajról átálltak földgázra. A fűtőolaj
egyrészt biztonsági tartaléknak, másrészt a
csúcsigények kielégítésére maradt meg.

Kazánház kiváltása az Almássy-telepen
2000-ben a SZÉPHŐ döntést hozott az
Almássy-telepen üzemeltetett, addigra
már felújításra szoruló kazánház távhővel
történő kiváltásáról. A csatlakozást a Király
sori lakónegyed szárnyvezetékéről kötötték
ki, és a Géza utcán vezették át. Minden
háztömb külön hőközpontot kapott,
melynek helye a lakóközösség bevonásával
került meghatározásra. A nyári időszakban
lezajló munkálatok eredményeképpen hét
épületben 306 lakás kapott új fűtést.

Harminc százalék megtakarítás a
háztartásoknak
2004-től 2006-ig a távhőszolgáltatás fogyasztói köre jelentősen bővült. Tizennyolc
felhasználó és több mint ezerötszáz lakás
csatlakozott ekkor a távhőre. 2006. és
2010. között a jogszabályi előírásoknak
megfelelően megvalósult a kapcsolt épületek szétválasztása a KEOP 5.4.0 pályázat
segítségével. Ennek eredményeként közel
száz új felhasználói hőközpont jött létre. A
fejlesztés a társasházak szempontjából is

re szolgáló berendezéseket korszerű,
ultrahangos típusra cserélték, illetve a
felügyeleti rendszer folyamatos fejlesztése
zajlott. A beruházásoknak köszönhetően
a távvezetéki hálózaton a 130 fokos előremenő vízhőmérsékletet 115 fokra lehetett
csökkenteni, ami további hatásfokjavulást
eredményezett.
2008 végén, 2009 elején a Hőszolgáltatási
Igazgatóság beköltözött a Lövölde úti
telephelyről a Honvéd utcai központba.
2011 elején a SZÉPHŐ Zrt. megvásárolta a Vásárhelyi úton lévő tömbházak
kazánházait, megoldva ezzel a lakók és
a korábbi szolgáltató vitájából kialakult
fűtési problémákat.
2011-ben megépült az Északi és a Déli II.
jelű távvezetéket összekötő szakasz, így
befejeződött az egyes ágak üzembiztonságnövelő összekapcsolása.
A Honvéd utcai központi épület energetikai felújítására 2011-ben került sor a
KEOP 5.3.0/B pályázat keretében: új nyílászárók, homlokzati és födémszigetelés illetve gázabszorpciós hőszivattyú telepítése
valósult meg a projekt keretében.

Szépház Építő Kft.
2004-ben a SZÉPHŐ építőipari szegmense a
Szépház Építő Kft.-be került kiszervezésre,
melynek fő profilja a társasházak kivitelezése volt. Az építőipar zsugorodásának
következtében a cég 2012 decemberében
beolvadt a SZÉPHŐ Zrt.-be. Ezzel megszűnt
a vállalat építőipari tevékenysége, és innentől a szakemberek feladata elsősorban a
saját tulajdonban lévő ingatlanok felújítása,
karbantartása, állagmegóvása.

Az IKV által felügyelt ingatlanok értékesítésével egy időben új üzletág jelent meg
a cég életében: a társasházkezelés, a társasházzá alakult épületek kezelése külső
vállalkozóként. Az évek előrehaladtával
ebben az új piaci szegmensben egyre erőteljesebb lett a konkurencia, és a SZÉPHŐ
piaci részesedése folyamatosan csökkent.
Mindeközben 2012 decemberében közel
ezerkétszáz önkormányzati lakás kezelése
került át a Székesfehérvári Városfejlesztési
Kft.-hez. A negatív tendenciát 2014-ben
sikerült megállítani, és a tevékenység
újragondolásával, átszervezésével újra
emelkedő pályára állítani.

Egy kézben a termelés és a szolgáltatás
2014-ben Székesfehérvár önkormányzata
megvásárolta a felszámolás alá került
Fűtőerőmű Kft. vagyonelemeit, és július
1-jével a SZÉPHŐ vagyonkezelésébe adta.
Ezzel egy kézbe került a hőtermelés és a
hőszolgáltatás, amelynek számos előnye
van: nőtt az üzembiztonság, a hatékonyság
és gazdaságosabb az üzemvitel.

Az elöregedett kapacitások megújítása – a Király sori telephely kiürítése
Az átvett vagyonelemek állapota és kora
a biztonságos hőszolgáltatás érdekében
jelentős beruházásokat tett szükségessé.
Székesfehérvár önkormányzata 2016 no-

vemberi döntése alapján nem a Király soron
meglévő berendezések felújítása történt
meg, hanem új, decentralizált hőtermelő
egységek kiépítése. Megkezdődött a
tervezés, a kivitelezés, és ennek eredményeképpen megújult a szedreskerti kazánház
3×5 MW hőteljesítménnyel, a Bakony
utcában három 20 MW-os kazán létesült,
míg a tóvárosi fűtőerőműben egy gázmotor
felújítása és egy régi-új kazán üzembe
helyezése valósult meg 2018 végéig. Ezekkel
a korszerű berendezésekkel lényegesen
magasabb hatásfokkal állítható elő a szükséges hőmennyiség, ami a gázfelhasználás
és a szén-dioxid-kibocsátás csökkenésében
mutatkozik meg.

A távhő környezetbarát, kényelmes
és versenyképes!
A távhőtermelés esetében a hőenergia
előállítása koncentráltan, ellenőrzött
körülmények között történik, ezáltal a
lakott területeken minimális a füstgázkibocsátás, a helyi környezetszennyezés.
A legkényelmesebb fűtési módok egyike,
hiszen a lakóházakban, lakásokban nincs
kazán, kémény, az új építésű ingatlanoknál
ugyanazt a komfortfokozatot tudja biztosítani, mint egy egyedi „cirkó”. A 2010-es
évek elejétől – köszönhetően többek között
az áfa-csökkenésnek – a távhő árban is
versenyképes. Ennek eredményeként
évente újabb felhasználók csatlakoznak
a rendszerre, tovább javítva a szolgáltatás
kihasználtságát.

Közéleti hetilap

Kultúra

A régészet sötét oldala
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László-Takács Krisztina, Vakler Lajos
A Szent István Király Múzeum Országzászló
téri épületébe invitálták a régészet iránt
érdeklődőket, hogy a régészet napja alkalmából a fehérvári szakemberek feltárásainak
érdekes és aktuális mozzanatairól tudhassanak meg többet.

Kép: Pintér Norbert

A régészet napja alkalmából
tartott előadássorozat célja az volt,
hogy megismertessék a résztvevő-

ket egy-egy kutatás múltjával. A
találkozó címe ennek megfelelően
árulkodó volt: A régészet „sötét
oldala”.
„Ez a sötét oldal nagyon sokféleképpen értelmezhető. Mi a pozitív oldalát igyekeztünk megragadni, olyan
témákat, amelyek ebben az évben a
legfontosabbak a fehérvári múzeum
régészei számára. A sötét, mint a
kincseket jótékonyan leplező sötétség
jelent meg az előadásokban, a régi ku-

Az előadásokat fotókiállítás kísérte, például a Romkert feltárásáról a harmincas években

1. Mikortól viselte a SZÉPHŐ Zrt. jogelődje a Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalat (IKV) nevet?
a.
1949-től
b.
1951-től
c.
1962-től
2. A távfűtés műszaki állománya kezdetben négy
tömbfűtőműből állt. Összesen hány háztartást
láttak el ezek?
a.
közel 800-at
b.
közel 1200-at
c.
több mint 3000-et
3. Mennyi önkormányzati lakást kezelt az IKV
1990-ben?
a.
8 523-at
b.
11 193-at
c.
14 621-et
4. Mi látható az alábbi képen?
a.
gázmotor
b.
gázkazán égője
c.
szivattyú

Kétezer éves emlékek
Jungbert Béla előadásában a
Fehérvárcsurgón felfedezett
kora vaskori halomsírokról
beszélt. Elmondása szerint a
Gaja-patak völgyének keleti
oldalán kilenc halomsír állt,
melyek a Kr. e. 650-550 táján
itt élt népcsoport vezetőinek
temetkezési helye volt. Az ókor
előtti hamvasztásos temetkezési hely felfedezése is különleges: az egyik növényekkel
benőtt, szabályos félgömb
alakú, földből, kőből és fából
épített sírhalmot két bányász
találta meg, akik szaktudásukat bevetve remélték, hogy
kincset találnak, és utat vágtak
az építménybe. A sírrablók
próbálkozását azonban észrevették, és a hatóságokat bevonva végül a fehérvári régészek-

hez került az ügy. Az 1983 és
1987 között történt feltárások
során előkerült emberi és állati
hamvak illetve edények, ruhatartó csatok és más emlékek
arról árulkodnak, hogy ebben a név szerint nem ismert
kultúrában komoly kapcsolatot
tartottak Európa más tájaival.
Találtak például olyan típusú
edényt, amilyet a Pó környékén használtak, és amely az
eredeti mintájára itt, helyben
lett „utángyártva”. Ezenkívül
találtak például a Baltikumból
származó borostyán ékszert
is, mely kereskedelem útján
kerülhetett ide. Élt tehát egy
közösség Fehérvárcsurgón a
korai vaskorban, akik ismertek más kultúrákat, utánozták
őket, kereskedtek velük.
Emellett érdekes összefüggéseket
tárgyalt a Fejér megyei őskorkutatás kezdeteiről.
A találkozó további előadásaiban
szó esett a fehérvárcsurgói halomsírok feltárási munkálatairól és a
székesfehérvári belvárosi épületkutatások eredményeiről is.

tatásokat igyekeztünk feleleveníteni.”
– mondta Kovács Ágnes, a Szent
István Király Múzeum régésze.
Kovács Ágnes előadásában szót
ejtett az idén bezárt állandó
régészeti kiállításról és a múzeum felújításáról, ami egy korszak
zárása, egy új korszak kezdete.

SZÉPHŐ-kvízjáték

5. A hatvanas években hány háztömböt kellett
ellátnia egy hőtermelő forrásnak ahhoz, hogy a
rendszert távhőnek minősítsék?
a.
legalább 3-at
b.
legalább 5-öt
c.
több mint 10-et
6. Az IKV történetében melyik évben indult el
először a távfűtési üzletág?
a.
1962.
b.
1967.
c.
1971.

7. Melyik állítás igaz?
a.
Az 1970-es években átlagosan
évi 500-nál is több új lakás
épült Székesfehérváron.
b.
Az 1970-es években átlagosan
évi 1000-nél is több új lakás
épült Székesfehérváron.
c.
Az 1970-es években átlagosan
évi 2000-nél is több új lakás
épült Székesfehérváron.
8. Mi látható az alábbi képen?

a.
b.
c.

gőznyomáscsökkentő
vízkezelő berendezés
villamos áramot termelő reaktor

9. Mikortól kezdték el az előreszigetelt csöveket
alkalmazni a távvezeték-építések során?
a.
az 1970-es évek elején
b.
az 1980-as évek elején
c.
az 1990-es évek elején
10. A panelprogram keretében elvégzett épületszigetelések és a kapcsolt épületek szétválasztása
körülbelül hány százalékos fűtési célú energiafelhasználás-csökkenést eredményezett?
a.
10%
b.
20%
c.
30%
Küldje be a kérdések számához tartozó helyes válaszok
betűjelét 2019. június 6-ig e-mailben a kviz@szepho.hu
e-mail-címre vagy hozza be a megoldást személyesen a
SZÉPHŐ Zrt. Honvéd utcai ügyfélszolgálatára, illetve
a megfejtését beküldheti postai úton a 8002 Székesfehérvár, Pf. 120. levelezési címre.
Játsszon velünk, és legyen Öné a fődíj, egy vacsora négy személyre!
A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a
beküldött megfejtéshez megírja a teljes nevét, postai
értesítési címét vagy e-mail-címét és a telefonszámát.
Eredményhirdetés: a SZÉPHŐ Zrt. a 2019. június 13.
napján megjelenő Fehérvár közéleti hetilapban közli a
nyertes játékos nevét.
Játékszabályzat és további információ játékunkról
a www.szepho.hu weboldalon érhető el.
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Legutóbbi rejtvényünkben a Vörösmarty Rádió műsorai voltak a középpontban.
Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy mi a címe Gemeiner Lajos péntek este
tíz órakor kezdődő műsorának. A magazin elsősorban a technika, a számítógépek világa iránt érdeklődőknek szól. A helyes megfejtés: Informatikai retró.
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? A jó válasz: Vörösmarty kocka.

Végül egy könnyedebb téma: Bokányi Zsolt gasztronómiai műsora minden hétköznap 16 órától jelentkezik a Vörösmarty Rádióban. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy melyik ez a műsor. A helyes megfejtés: Uzsonna.
E heti rejtvényünk a gyermeknaphoz kapcsolódik. Az első megoldás egy
országot rejt, ahol először tartották meg az ünnepet.
A második megfejtésből kiderül, a legtöbb országban mikor ünneplik a
gyerekeket.
Magyarországon először 1931-ben tartották meg a gyereknapot. A harmadik megoldásból kiderül, hogy hívták akkoriban az ünnepet.
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Kertész László édesapjától örökölte a szakma szeretetét

dóként szolgálnak. Így a hordógyártás nagyon ellaposodott.
Mivel szerettem volna tovább
folytatni ezt a szakmát, kerestem egy új szegmenst, ez pedig
a wellness területe. Itt újból van
egy vásárlói réteg, akik olyan
jellegű termékeket igényelnek,
mint a merülődézsa szaunázás
utánra, fürdőkád a lakásokba,
udvari fűtött dézsák, amit például panziókban tudnak használni.
Erre specializálódtunk, most
ebből élünk. Megmaradt persze
a hordógyártás is valamilyen
szinten, illetve egyéb termékek
is előjöttek, éledezik a kézműves
termékek iránti kereslet, otthoni
káposztaelrakáshoz, hús lesózásához is újra használgatják
a fából készült edényeket. Az
európai exportpiac és a hazai
piac képes ellátni bennünket
munkával.
Mennyien vannak a szakmában
országosan?
A megyében nem tudok róla, hogy
lenne még valaki. A Dunántúlon
van pár kádárüzem, Pécs mellett,
Budapesten – ők barrique-hordókkal foglalkoznak. Győrben
van még kádár és a Tiszántúlon,
Cegléd, Tokaj környékén. De ott
sincs utánpótlás, sorban zárnak
be.
Ez azért is gond, mert sokan
lennének még, akik igényelnék
azt a szolgáltatást, hogy a régi, jól
működő hordójuknak kisebbnagyobb betegségét valaki javítsa
ki. Ez a legnagyobb szaktudást
igénylő feladat, viszont azon
keveseknek, akik komolyan
képzettek ebben, azt a munkát
kell végezniük, amiből fenntartják magukat. Pedig keresnek még
Szegedről is, hogy megjavítanám-e a hordójukat, ha elhozzák.
De az sajnos már nem fér bele. Itt
a móriaknak még szoktunk azért
javításokat végezni, de már ez
sem jelentős.
Milyen volt, amikor elkezdte tanulni
ezt a szakmát?
Hagyományos szakmunkásképzőt végeztem 1973 és 76 között.
Délutánonként volt elméleti oktatás. Havonta egy napot töltöttem

Látogatóban az egyetlen Fejér megyei kádármesternél
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Amikor az édesapja, Kertész
Pál megnyitotta Móron a kádárműhelyét, még nyolcan űzték a
városban ezt a mesterséget. Hamarosan a Kertész család maradt
az egyetlen. László gyerekként,
iskola után már kivette a részét a
műhely körüli teendőkből. Ma ő
az egyetlen kádármester a megyében, üzemében tizenöt fős csapat
készíti az egyedi műremekeket.
Nagy ritkaságnak számít ma már ez
a mesterség?
A kádár szakma elég speciális,
sokan már nem is tudják pontosan, mi az. Eredeti lényege
boroshordók és olyan használati
tárgyak előállítása, amik régen
nélkülözhetetlenek voltak, mint
a vizesvödör, a káposztásdézsa, a
hússózó dézsa vagy a fürdőkád.
A legismertebb termék persze
a boroshordó, de készült még
az egykori kádárműhelyekben
szüretelőkád és rengeteg olyan
dolog, amit a mindennapokban a
háztartásokban használtak.

Fotók: Horváth Renáta

Móron él és dolgozik a megye egyetlen kádármestere, Kertész László. Már gyerekként,
az édesapja műhelyében elsajátította a
mára kihalóban lévő szakma fogásait, és ma
a boroshordók mellett egészen különleges
wellnesskádak készítésére fordítja tehetségét, egy tizenöt fős csapattal a keze alatt.

Gondolom, a mai napig minden
darab egyedi.
Próbálunk új technológiát bevezetni, hogy fenntartsuk magunkat. Az
élőmunka egyre drágább, költségesebb, és az egyik legnagyobb

kezdenek kiöregedni, fizikailag
nem bírják, próbálnak valami könnyebb munkát keresni
maguknak. Most van néhány
kezdő fiatal, próbáljuk betanítani őket.
Mostanában mik a megrendelői
igények?
A boroshordógyártás volt a fő
tétel ebben a szakmában, abból
éltek régen a kádárok, mert
az egyéb használati cikkek a
kerámia és műanyag edények
elterjedésével kihullottak. A
húst már nem fában sózták, a
fürdőkád már akril és fém, a
vizet sem favödörben cipeli senki, hanem megnyitja a csapot.
Sok olyan termék kihullott a
folyamatos termelésből, ami a
megélhetést biztosította. Maradt
a boroshordó. Abban is nagy
technikai változások történtek:
a tárolókapacitást fém tartályokkal oldják meg, erre épül a
mostani borászati technológia.
A boroshordók csak érlelőhor-

Kis bemutatóterem a műhely mellett

A speciális formakialakítások
miatt a mai napig rengeteg kézi
munkát igényel ez a tevékenység,
túlzottan nem lehetett gépesíteni.
Emiatt a kézműiparhoz is tartozott
mindig. Fizikailag az egyik leginkább igénybe vevő szakma, azonos
a besorolása, mint a kovácsoké.
Aki vállalta, leginkább az alkotás
öröme miatt tette. Ez a mai napig
is így igaz: aki csak munkahelyet
keres, pénzkeresetet, az nem
marad meg benne hosszú távon.
Ahhoz túl fárasztó és nehéz, és
túl sok mindent meg kell tanulni.
Igazi elhivatottság kell hozzá.

probléma, hogy nincs utánpótlás.
Ezért technikában mindenképpen
kell fejleszteni. Nyolc-kilenc éve
vásároltam meg az első CNCgépet, hogy legalább az alkatrészek előkészítését tudjam gépesíteni, ehhez ne legyen szükség
olyan szakemberre, aki évtizedekig
kell, hogy tanulja a szakmát. Az
összeállítás megmaradt, mint kézi
munka. Már ehhez is nagyon nehéz megfelelő embereket találni.
Hányan dolgoznak önnel?
Nagyjából tizenöten. Sokáig volt
egy mag, akik húsz-huszonöt
éve dolgoznak velem együtt, de

Az egyik wellnesskád belülről
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szakmai képzéssel Fehérváron,
az ács és bognár tanulók között
én voltam az egyetlen kádár.
Ott általános famegmunkálási
technológiákat tanultunk, a többit apám műhelyében szedtem
össze.
Nem voltam ugyan rossz tanuló, de egy maszek vállalkozó
fiaként abban a világban nem
volt esélyem a továbbtanulásra. Szerettem volna gépészetet
tanulni, de a tanáraim nem
engedtek. De nem bántam, ha ez
lesz a szakmám, hiszen ebben
nőttem föl. Kisgyerekként iskola
után mindig besegítettem a
műhelyben. Eleinte tűzifát hordtam, később egyre több szakmai
feladatot végeztem. A szakmunkás-bizonyítvány megszerzése
után azért mindig ott motoszkált
bennem, hogy ennél azért többet
is tudnék. Fehérváron a Garzon bútoripari céghez mentem
dolgozni, ott segítettek, hogy az
esti gimnázium elvégzése után
bekerülhessek a főiskolára. Így
lettem üzemmérnök. A főiskola
utolsó két évében már itthon
egyéni vállalkozó voltam. Akkor
már voltak tanulóim, akiket
szerettem volna tovább foglalkoztatni, ezért elkezdtem saját
magam építgetni a gépeimet.
Eleinte több kisebb telephelyen
működtünk, majd a móri önkormányzat segítségével megpályáztam a jelenlegi helyet, ahol van
megfelelő tér a munkánkhoz.

Az édesapja még elsősorban a borvidék borászainak dolgozott?
Igen, akkor még nagy igény volt
erre, szerették, keresték a termékeit. Nyolc kádár dolgozott Móron,

Milyenek most a mindennapi feladatai? Inkább a munka irányításában
vesz részt?
Igen, már inkább csak irányítok, sajnos nem bírom a fizikai

Ma már tizenöten dolgoznak vele

amikor idejött az Alföldről. Mire
én végeztem, már kiöregedtek,
kihaltak, csak mi maradtunk.

terhelést, ahogy az édesapámnak, nekem is kialakult egy
komoly légzőszervi problémám.

A közvetlen irányításban benne
vagyok, a szakmai tudásomra
szükség van a megvalósításnál.
Milyen fákkal dolgoznak?
A wellnessrész teljesen az
akácra épül, ami elég speciális és
ritka fafajta. Nagyon jó tulajdonsága, hogy nem gombásodik,
mindenféle vegyszeres kezelés
nélkül hosszú élettartamot biztosít a termékeknek. A boroshordókban viszont megmaradt a
tölgy, azt dolgozzuk fel. Ezenkívül még egy kevés cseresznyét
és szedret használunk pálinkáshordóknak. Ezeket igénylik az
emberek.
Saját termékeik közül mik azok,
amiket otthon is használnak?
A nejem a virágdézsákkal telerakta az egész udvart, házat,
teraszt. Szőlőm nincs, pálinkát
nem főzök, így hordóm sincs.
Egyébként szereti a bort?
A jó minőségűt igen. Vannak
nagyon jó móri borok, bár az
ezerjót sajnos a gyomrom nem
nagyon bírja. Apám mindig azt
mondta, hogy a jó kádár nem ér
rá ősszel szőlészkedni, mert hordót készít. Én ezt továbbgondolva
hozzáteszem: a jó kádár nem ér
rá otthon fürdőkádban heverészni, mert építi a kádakat. Így aztán
az életem nagy részét itt töltöm
kint. Most már azért jobban
tudok lazítani, és ha a kétéves
kislány unokám a közelemben
van, akkor aztán tényleg csak rá
figyelek!

A Fehérvár Televízió műsora június 1-től 7-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2019. 6. 1. SZOMBAT

2019. 6. 2. VASárnAp

2019. 6. 3. Hétfő

2019. 6. 4. Kedd

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: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Porres Mormeneo,
Egerházi Attila és Láposi Réka
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Papp István
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hahn-Kakas István
14:20 Egészségünkre! 2526. rész – ismétlés
14:35 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Kiskamerák, nagyvadak –
ismeretterjesztő film 1-2. rész
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Turbók János
„Turbina”, az Agárdi Popstrand
alapítója és szervezője
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Generációnk –
nyugdíjasmagazin
19:50 Fehérvár Hangja Gála 2017
23:00 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Turbók János
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Porres
Mormeneo, Egerházi
Attila és Láposi Réka
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Papp István
16:30 Musica Sacra 2018 – Rossini:
Petite messe solennelle
Közreműködnek: Sarah
Tisba – szoprán, Chiara
Tirotta – mezzoszoprán,
Luciano Ganci – tenor,
Filippo Polinelli – bariton.
Vezényel: Ács János.
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szirtes Edina
Mókus előadó, zeneszerző
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Enthroners – Budapest
Cowbells amerikaifutballmérkőzés közvetítése
felvételről
22:20 A hét hírei – ismétlés
22:40 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 Generációnk –
nyugdíjasmagazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szirtes Edina Mókus
16:40 Generációnk – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Balázs
tanár, zenetörténész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 Keresd a nőt! – amerikai
romantikus vígjáték (12)
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

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: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Balázs
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bokrossy Barbara
művészeti titkár és baletttáncos, Székesfehérvári
Balettszínház
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 A természetfilm
magyar találmány? –
ismeretterjesztő film
21:15 Szarajevó 2018
Székesfehérvári
delegáció tett látogatást a
Szarajevóban békemissziót
teljesítő fehérvári katonáknál
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 6. 5. SZerdA
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.
Vendég: Bokrossy Barbara
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Berkényi
Tamás állatorvos, a
Vadmadárkórház vezetője
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre! 27-28.
rész, Honvéd7 és Hírek
20:20 A sándorgyuri –
dokumentumfilm
21:15 Közéleti és Kulturális
Szalon 2018
Bobory Zoltán vendége
Szívós István ezredes és
Varga Péter, Fejér megye
rendőrfőkapitánya
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 6. 6. 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 Egészségünkre! 2728. 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: Vakler Lajos.
Vendég: Berkényi Tamás
17:00 Egészségünkre! 2728. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Janó dzsessz-zongorista,
Ghymes együttes
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Új Eldorádó –
dokumentumfilm
21:40 Aranybulla Művészeti
Napok 2017 – Deák
Bill Gyula-koncert
22:00 Híradó és Esti mérleg – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 6. 7. 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: Horváth Janó
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 2. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Diákszínpad: Makrancos Kata
A Teleki Blanka Gimnázium
színjátszó társulatának
Helikon fesztiválon
díjat nyert előadása
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 2. 19:50 Enthroners – Budapest Cowbells amerikaifutball-mérkőzés közvetítése felvételről
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sport

Diákok, sportosak, lelkesek

2019.05.30.

Újdonságok Fehérvár félmaratonjának életében

A HETILAP

Kaiser Tamás

Közel négyszáz
fiatalt mozgatott
meg a Székesfehérvári Diáktanács
negyedik sportnapja. A Bregyó közi
Sportcentrumban
kispályás fociban,
streetballban,
strandröplabdában
és asztaliteniszben
is próbára tették
ügyességüket a
fehérvári diákok
N. K.

Fotó: Molnár Artúr

Alig több mint egy hónap, és ismét „félmaratont fut Székesfehérvár”. A versenyt július
hetedikén rendezik, a szervezők pedig több
újdonsággal is készülnek.

Éjjel-nappal sport

Fotó: Bácskai Gergely

A hagyományokhoz híven
már éjfélkor megkezdődtek A
kihívás napja programjai Székesfehérváron. A Csitáry Uszodánál áloműző torna kezdődött
az éjszaka közepén, napközben
pedig városszerte valamennyi
korosztály számára tartottak
sportos programokat. Számos
oktatási intézmény, munkahely is csatlakozott A kihívás
napjához, és a város sportegyesületei is közreműködtek.
A Magyar Szabadidősportszövetség csütörtökön hozza
nyilvánosságra, melyek voltak
a legsportosabb települések
az idén.

A rajtszámok jó része már elfogyott
az V. Cerbona Fehérvár félmaratonra, idén is közel ezer indulót
várnak a szervezők a Bregyó közi
rajtra. A futóversenyt megelőzően
azonban egy amolyan felkonferáló
eseményre is sor kerül: a rendező
Alba Triatlon SE meghívására a
sóstói stadionban adja elő a Presser
Gábor-féle Padlást az Imre Sándor Szeretetszínház. A június 15-i
előadás bevételét jótékony célra

fordítja a klub, a kedvezményezett
pedig nem más, mint a fehérvári
Esélyegyenlőségi Alapítvány.
Július hetedikén pedig eldördül az
a bizonyos rajtpisztoly. A verseny
napján már kora délutántól várjak
a gyerekeket programokkal illetve
természetesen egy kis futással is.
Újdonság lesz majd a nagy rajtot
követően a Szeretetfutam, amelyen
sérült, fogyatékkal élő emberek
állhatnak rajthoz, a cél pedig nem
más, mint az integráció fontosságának hangsúlyozása. A Cerbona
Fehérvár félmaraton keretében a
huszonegy mellett a résztvevők
idén is futhatnak hét illetve tizennégy kilométert, de váltóban is
teljesíthetik a három kört.

Fotó: Simon Erika archív
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Fehérvár félmaraton immár ötödször!

A Vörösmarty Rádió műsora június 1-től 7-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 6. 1. szOMBat

2019. 6. 2. Vasárnap

2019. 6. 3. Hétfő

2019. 6. 4. Kedd

2019. 6. 5. szerda

2019. 6. 6. CsütörtöK

2019. 6. 7. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltán
10.10 Horgász – vadász
magazin Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
11.10 Művésztársalgó –
színházi magazin
Szerkesztő: Bóna Éva
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Gondoskodás
szeretetért cserébe
– Állatorvosokkal
beszélget Sasvári Csilla
Vendég: Dr.Hagymásy
Zsuzsanna és Dr.
Morvay András
18.10 Könyvespolc irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk
az ASKA Menhely
lakóinak Vendég:
Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég:
Pap Csilla
12.10 Vízügyek – Duna,
Balaton, Velenceitó Vendég: Dr.
Csonki István
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:
Bokányi Zsolt
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: Ficsóri Erika
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: Ficsóri Erika

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:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: 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: Bokányi
Zsolt 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: Bóna Éva
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: Bokányi
Zsolt 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: Ficsóri Erika
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: Ficsóri Erika

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:
Romhányi Anikó
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
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: Bóna Éva
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: Bóna Éva

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

Közéleti hetilap

Dráma és diadal

Németh Krisztián
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A HETILAP

számunkra így teljes, feltettük az i-re
a pontot!”
A szombat esti siker után éjszaka
szokás szerint a fehérvári Városházánál a szurkolókkal közösen
koronázta meg a sikert a Vidi.
Az együttesnek az elsők között
gratulált Cser-Palkovics András
polgármester.
„Egyike volt a legőrültebb meccseimnek, az biztos!” – értékelt ünneplés
közben Marko Nikolics vezetőedző, akit a játékvezető elküldött
a derbin a kispadról. – „Nagyszerű
érzés a szurkolókkal együtt ünnepelni
az éjszaka közepén, óriási köszönet
mindenkinek!”
A Vidi 2006 után hódította el
ismét a Magyar Kupát. A sorozat
történetében először a győztes a
vándortrófea hű mását is megkapta, mely Fehérváron hirdeti majd
a csapat 2019-es diadalát.

A Magyar Kupa döntőjében egyik legfontosabb erényét csillogtatta meg a Vidi, nevezetesen azt, hogy a fehérvári csapat soha nem
adja fel! Ennek eredményeként a bravúros
európai kupamenetelés és a bajnoki ezüst
után története során másodszor hódította
el a Magyar Kupát. Volt is nagy ünneplés a
fehérvári Városházánál!

Erkélyjelenet a Magyar Kupával

arra a pillanatra, amikor a játékvezető érvénytelenítette az első
fehérvári gólt. – „Büszke vagyok
a csapatra, mert a történtek ellenére mentünk tovább, és mindent
megtettük azért, hogy hazahozzuk a

Fotók: Simon Erika

Magyar szinten egészen elképesztő számot produkált a Vidi,
mely közel hatvan tétmérkőzésen
lépett pályára a szezonban, közte
az Európa-liga csoportkörében, a
sokáig szoros bajnokságban és a
Magyar Kupa-sorozatban.
Utóbbiban száz százalékos teljesítménnyel jutott egy olyan fináléba,
mely sokáig emlékezetes marad.
Hogy mennyire szolgált rá Iványi
Zoltán az év játékvezetője elismerésre, azt mindenki döntse
el maga, de hogy a fehérváriak
teljesen megérdemelten nyertek a
döntőben, az nem kérdés. A büntetőből vezetést szerző Honvédet
felőrölték a szünet után, Stopira
meg nem adott gólja után Scsepo-

FEHÉRVÁR

sport

Még a Városháza is piros-kékbe öltözött

„Kupagyőztes, kupagyőztes!”

vics és Hadžić találata igazságot
tett a pályán.
„Most már azt mondom, jót tett
velünk, mert még jobban feltüzelte a
csapatot!” – emlékezett a Fehérváron ünneplő tömeg „ölelésében”
Juhász Roland csapatkapitány

kupát Székesfehérvárra. Harminchat
éves leszek, és most először éltem
meg a pályán kupagyőzelmet. Annak
idején Belgiumban végigjátszottam a
sorozatot, de a döntőben nem léptem
pályára, ahogy az MTK-ban sem,
bár a keret tagja voltam. Ez a szezon

Marko Nikolics újabb trófeát szerzett a Vidivel

Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!

Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

FEHÉRVÁR
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Történelmi fűtőerőmű bejárása
a Múzeumok Éjszakája keretében

A SZÉPHŐ Zrt. idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját. Ebből az alkalomból
csatlakozott a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozathoz, megnyitva a székesfehérvári
Király sori fűtőerőmű kapuit a távhőszolgáltatás történelme iránt érdeklődők számára.
A látogatók egy 1-1,5 órás, vezetett program keretében tekinthetik meg a telephelyet.
Mivel a csoportok létszáma korlátos (maximum 30 fő), a bejárás előzetes regisztrációhoz kötött!
A bejárás időpontjai: 2019. június 22-én 18.00 órai, valamint 22.00 órai kezdettel.
A regisztráció határideje: 2019. június 14. (péntek)
A jelentkezés során kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, telefonos elérhetőségét, valamint
a kiválasztott időpontot!
Regisztrálni a bejaras@szepho.hu e-mail címen, valamint
a +36 70/ 5038-276-os telefonszámon lehet.
Az egyedi adatkezelési tájékoztató az erőmű-látogatás igénybevétele érdekében szükséges
kapcsolattartási adatok kezeléséről letölthető a www.szepho.hu honlapról.
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Információ:

arakatletika.hu/tesz

SZÉKESFEHÉRVÁR

10

június
.
17 óra
rákóczi
út
a Panorama offices eló´tt

székesfehérvár

KATEGÓRIÁK & RAJTOK:

„Lakeside” Családi csapat
„Panorama Offices” Munkahelyi csapat
„Decathlon” 4,8 km (3 kör)
„Széphő 70” 11 km (7 kör)
DEPÓNIA futás 1 kör

RAJT
RAJT
RAJT
RAJT
RAJT

17:00
17:00
17:00
17:00
18:30

