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Választókerületi
programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér és író utcák
Deák Lajosné
Képviselői fogadóórát tart július 8-án, hétfőn Deák Lajosné.
A 11. számú választókörzet
önkormányzati képviselője 17
és 19 óra között várja a lakókat a Királykút Emlékházban,
a Mikszáth Kálmán utca 25.
szám alatt.

Újabb képviselőjelöltek
Az elmúlt héten bemutatta
az ellenzék a 11-es számú
önkormányzati választókerületben induló képviselőjelöltjét, Szabó Gábort. A megyei
közgyűlés korábbi szocialista
elnöke naprakész információkat, az egészségügy javulását,
a lakók nyugalmának megőrzését ígéri a városrészben
élőknek.
A 3-as választókerületben
az MSZP-s Mihályi Mónika
indul a választáson. A 8-as
számú választókerületben
pedig Fazakas Attila (Jobbik)
a baloldal jelöltje.

Közélet

Fehérvár vizével minden rendben

Szabó Petra

Új mentőorvosi jármű beszerzéséhez nyújtott
támogatásról döntött a testület, de szó esett a Fehérvári Téglaipari Kft. szennyvíziszap felhasználásával előállított talajáról és arról, hogy senkit
nem fenyeget veszély a stadion vízrendszerében
megtelepedett baktérium miatt. Rendkívüli kihelyezett közgyűlést tartott kedden Székesfehérvár
képviselőtestülete a sóstói arénában.

A város polgármestere szerint a
szakértői vélemények alapján megnyugtató eredmények születtek: „A
hatóságok és a Fejérvíz szerint sem a
stadionban, sem a szennyvíziszap
feldolgozása során fekália nem került
és nem is kerül Székesfehérvár ivóvízhálózatába, tehát teljesen hamis
információ és hazugság az, hogy ennek
a veszélye fennáll.” – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András.
Új építésű vízhálózatokban előfordulnak fertőzések. Guti Péter, a
stadiont üzemeltető Székesfehérvári Városfejlesztési Kft. ügyvezetője
azt a tájékoztatást adta, hogy nincs
olyan veszély, ami a stadionba
látogatókat érintené. Folyamatos a
vízminták elemzése, a baktérium
terjedésének megakadályozása érdekében a stadion érintett területeire speciális vízkezelő és fertőtlenítő
rendszereket építettek be.
A szennyvíziszap feldolgozása kapcsán felmerült kérdésekre Horváth
Sándor adott választ. A Fehérvári

Kerékpársáv, zebra, tájház
Bácskai Gergely
A városrész aktuális kérdéseiről, a Zámolyi úti
kerékpárútról, a csapadékvíz-elvezetésről, a
tájház kialakításáról valamint a HÉSZ módosításáról szóló lakossági fórumot tartottak kedden
Felsővárosban.

A közgyűlés részletes tájékoztatást kapott a Fejérvíz és a Fehérvári Téglaipari Kft.
szakembereitől a szennyvíziszap-feldolgozás technológiájáról. Az önkormányzat
közleményéből kiderül:
A jogszabály szerint nem veszélyes hulladék a feldolgozásra kerülő anyag.
Nem iszaplerakásról, hanem hasznosításról van szó.
A tevékenység több mint két évtizede zajlik engedéllyel a téglagyár területén.
Nem érinti és a távolság valamint a vízzáró rétegek miatt nem is érintheti az
ivóvízbázist.
Nincs és nem is volt sem fekália, sem fertőző baktérium a fehérvári ivóvízhálózatban.
Huszonhét éve évi tízezer tonna mennyiségben Székesfehérvár és a környék szennyvíziszapját is itt hasznosítják. A technológia műszakilag, szakmailag, pénzügyileg a
legjobb és legkörnyezetbarátabb megoldás az iszap feldolgozására.
Ami valóban kétségeket vethet fel, hogy miért van szükség külföldről behozott
szennyvíziszap hasznosítására. Székesfehérvár azt szeretné, ha csak a helyi és
környékbeli szennyvíziszap felhasználása történne meg a területen. Ez csak az önkormányzat és a kormányzat együttműködésével érhető el, mert jogszabály-módosítás
kell hozzá. A szükséges lépéseket a város az állam irányába már megtette, így a
kérdés rendeződhet.
Forrás: ÖKK
Téglaipari Kft. ügyvezetője szerint a
szennyvíziszap felhasználásának ez a
legkörnyezetbarátabb módja, mely a
különféle sérült területek rekultivációját segíti. A székesfehérvári szennyvíztelepről havi ezer tonnát szállítanak
ide hasznosításra huszonhét éve. Környezetvédelmi szakemberek szerint a
szennyvíziszap nem számít veszélyes
hulladéknak, és ennek az anyagnak a
mozgatásához egy előzetes bejelentésen kell átesni és az érintett országos
illetékes hatóságok engedélyével lehet
csak szállítani. Ebben az esetben nem
lerakásról van szó – hiszen ezzel a cél-

lal nem is hozható be Magyarországra
semmilyen hulladék.
But Sándor önkormányzati képviselő a közgyűlésen elmondta: ezek
szakmai kérdések, a szennyvíz az
keletkezik, főleg amióta csatornázás van. A szennyvíziszapot valahogy le kell rakni, fel kell használni,
és nagyon jó, hogy Magyarországon
hulladéktörvény van és az iszapkezelésnek is megvannak a szabályai: „Én arra lettem volna jobban kíváncsi, hogy tényleg betartják-e ezeket
a szabályokat. Voltak olyan válaszok,
ami alapján azt gondolom, hogy igen.”

Újdonságok a palotavárosi tavaknál

külső homlokzatot, továbbá kiállítóteret és teakonyhát alakítanak ki.
Több helyen is új gyalogos-átkelőhelyeket terveznek a Felsővárosban.
Várhatóan szeptemberben kiírják
a pályázatot a kivitelező kiválasztására, így a zebrák még az idén
elkészülhetnek. A Tompa Mihály utcában három, az autóbusz-megállók
mellett valamint a Park Centernél az
önkormányzati úton egy zebra épül.
Jelentős kerékpáros fejlesztések
lesznek a városrészben a következő három évben, ezek tervei
elkészültek. A Mikszáth Kálmán
utcában irányhelyes kerékpársávok
lesznek a parkolás megtartásával,
teljes burkolatfelújítással, a Zámoly
utcában szintén kerékpársávok az
útburkolat szélesítésével és felújításával. A Kiskút útján pedig közös
gyalogos-kerékpáros út épül egészen
az elkerülőig.

Fotó: Bácskai Gergely

Cser-Palkovics András polgármester
a fórumon elmondta, hogy elkészültek a Móri út felújításának tervei,
és amint forrást sikerül találni erre
a városi szinten is jelentős beruházásra, kezdődik a felújítás, mely a
közműcseréket is tartalmazza majd.
Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője a tervezett tájházzal
kapcsolatban elmondta, hogy a Kertalja utca 8. szám alatti ingatlanon
álló lakóépület felújítása és tájházzá
történő átalakítása elkezdődött, az
épületben a gépészeti és villamoshálózat kerül felújításra, kijavítják a
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A fórumon ott volt a Fehérvári Téglaipari Kft. ügyvezetője, Horváth Sándor, aki 1970-ben
kezdett dolgozni a cég jogelődjénél, a téglagyárban, és személyesen nyugtatta meg a lakókat
a bányagödör rekultivációjával kapcsolatban

Bácskai Gergely
Sétány, játszótér, fitneszpark és kosárpálya
is lesz a palotavárosi tavak körül – lakossági
fórumon mutatta be Viza Attila önkormányzati
képviselő és Cser-Palkovics András polgármester a tavak körüli szabadidős fejlesztések
terveit.

Mint Nagy Zsolt, a Közlekedési
Iroda vezetője elmondta, jelenleg
már a kivitelező kiválasztása van
folyamatban és a sikeres közbeszerzés után várhatóan tavasszal
kezdődnek el a fejlesztési munkák.
A déli tó körül lesz egy zúzott
köves, szegélyezett, széles sétány
közvilágítással, mely energiatakarékossági megfontolásból éjszaka
mozgásérzékelő üzemmódban
működik majd. Az iskola körül játszóeszközök lesznek egy
KRESZ-tanpályával, építenek egy
fitnesz- és kondiparkot és lesz egy
vizesblokk is. A Gaja Liget társasház előtt és az E-on telepe mellett
parkolókat építenek ki, a Bátky
Zsigmond utca és a Kelemen Béla
utca csomópontjában pedig egy kis
körforgalom lesz zebrákkal. Készül
egy foci- és egy kosárlabdapálya, és
a teljes területen lesznek térfigyelő
kamerák.
Az iparcikkpiacnál is körforgalmakat terveztek a közlekedési szakemberek, melyek építési engedéllyel
rendelkeznek és a költségvetés
függvényében lehetséges ezek megépítése – hangzott el a fórumon.
Szó volt a lakótelepi parkolóépítésekről is: Viza Attila a fórumot
követően lapunknak elmondta,

hogy a városrész parkolói és útjai
korábban nem ekkor autószámra
lettek tervezve. A parkolóépítések
esetében pedig nagyon fontos
kérdés a zöldterület mértéke,
mely rendkívüli fontossággal bír a
lakótelepeken. A városrész önkormányzati képviselőjeként arra kéri
a lakókat, hogy ha olyan területről
tudnak, ahol a zöldterület károsítása nélkül lehet kisebb parkolókat
kialakítani, keressék meg és tegyenek javaslatot a parkolóépítésre.
Cser-Palkovics András polgármester a fórumon beszélt arról a
környezetvédelmi fejlesztésről is,
melynek keretében száztíz hektáron, több ütemben erdősítés kezdődik a palotavárosi tavak túloldalán,
az elkerülő út mentén. Erről a
tervről lapunk múlt heti számában
olvashatnak bővebben.
Minden zöldfelület értékes a városban, és a kényelmi szempontjaink
miatt rövid időn belül hatalmas
árat fogunk fizetni – mondta
Kálmán Lilla, a Polgármesteri
Hivatal Környezetvédelmi Irodájának vezetője a fórumon: „Nemcsak
a fa, hanem a fű is termel oxigént, a
füves terület elnyeli a csapadékvizet
is. Minél több olyan térköves terület
van, mint a parkolók, annál kevesebb
csapadékvíz jut a földbe, és minél jobban szétszabdaljuk a zöldterületeket,
annál kevésbé marad meg ezek között
bármilyen növény.”
Szó volt még a fehérvári kerékpáros infrastruktúra fejlesztéséről. Elhangzott, hogy a következő három
évben mintegy harminc kilométernyi kerékpárút épül a városban.
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In memoriam Égi Tamás
A HETILAP

Tamás barátom!
Sokszor gondolja az ember, hogy
vannak helyzetek, amikor nehéz
megszólalni. Aztán a sors mindig
elébünk hoz egy olyan pillanatot,
amikor azt érezzük: lehetetlen.
Mégis elkerülhetetlen. Több évtizedes barátságunk – és családod
iránti tiszteletem – okán kérem,
engedd, hogy megtegyem azt, amit
Te sajnos már nem tudsz: búcsúzom
a nevedben is.
Égi Tamás személyében egy igaz
barátot, családja egy édesapát, férjet,
leendő nagyapát, mi, fehérváriak pedig egy remek városvezetőt veszítettünk el július harmadikán. Szomorú
kötelességemnek eleget téve osztom
meg önökkel ennek a veszteségnek
a hírét.
Tudom, azt mondaná, hogy elég
ennyi szó, menjünk, tegyük a
dolgunkat tovább! Hiszen családja
mellett a város közélete, a fehérváriak közössége és mindenekelőtt
Székesfehérvár gazdálkodásának,
működésének biztonsága foglalkoztatta a végsőkig. Az egyik
legokosabb ember volt, akit valaha
ismertem, akitől én és képviselőtársaim is sokat tanulhattunk. Példátlan és példaértékű az a világlátás,
szakmai háttér- és emberismeret,

ami jellemezte. Veleszületett képessége
volt arra, hogy mindig lényegre törő
tételmondatokban fogalmazza meg, mi
történik, merre tartunk. Nagyon hiányozni fognak ezek az összefoglalók.
Úgy, ahogy egyedülálló humora is…

Égi Tamás a Teleki Blanka Gimnázium
elvégzése után a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett
közgazdász diplomát, a nagyvállalati
szektorban helyezkedett el, majd több
mint két évtizeden át dolgozott egy cég

ügyvezetőjeként. A városi közéletben 2002-től vett részt. Nemzetközi
tapasztalatokat szerzett a pénzügyi
világban, ezekre építve végezte munkáját a bizottságokban, majd 2010től a város gazdasági alpolgármestereként. A Belváros önkormányzati
képviselője volt.
Gazdasági alpolgármestersége idején
sikerült megszüntetni a város adósságállományát, kidolgozni annak a
takarékos és saját forrásokra épülő
gazdálkodásnak a rendszerét, amelynek köszönhetően Székesfehérvár
önkormányzata jelentős tartalékokkal és egyre több helyi forrásból
megvalósuló fejlesztéssel szolgálja az
itt élőket.
Hosszú betegség után, sajnos fájóan
korán, 59 évesen távozott közülünk.
Szellemisége azonban továbbra is
kötelez bennünket.
Égi Tamás alpolgármester Székesfehérvár önkormányzatának saját
halottja. 2019. július 13-án, szombaton 11 órakor búcsúzunk Tőle a Béla
úti temetőben.
Megtisztelő volt vele dolgozni és
nagy ajándék volt barátomnak tudni.
Osztozom családja fájdalmában.
Nyugodjon békében!
Cser-Palkovics András
polgármester

Víziközműcserével kezdődik a beruházás
László-Takács Krisztina, Gáspár Péter
Az útburkolat felújítása előtt a régi,
azbesztcement anyagú ivóvízvezetékeket
cserélik ki a Poprádi és a Homonnai utcákban. A munkálatokkal ősszel végeznek,
ezt követően az útburkolat is megújulhat
mindkét utcában, ahol járdát is kialakítnak
majd.

Horváth Miklós Csaba, a városrész
önkormányzati képviselője elmondta, hogy az útfelújítási munkák első
üteme a Poprádi és a Homonnai
utcákban a víziközmű-vezetékek
cseréje. A régi ivóvízvezeték ugyanis
azbesztcement anyagú, a kötéseknél
vannak vele problémák, számos
csőtörés volt az utcában.

Az új útburkolat kialakítása előtt
több mint hatszáz méter hosszban cserélik ki az ivóvízvezetéket
a Poprádi utcában, a munkának
mintegy százhúsz nap alatt kell
elkészülnie.
Az útlezárásokról folyamatosan tájékozatják a lakosságot, lesz olyan
időszak, hogy csak egyik oldalról
lehet majd behajtani az utcába.

A Homonnai utcában egy rövidebb
szakaszon, közel háromszáz méter
hosszan cserélik a vezetéket és
kilencven nap a teljesítési határidő.
A beruházáshoz tartozik, hogy az
új vezetékeket bekötik a házakhoz
is. Ezt követően jöhet az útépítés
csapadékvíz-elvezetéssel és járdaépítéssel a Poprádi és a Homonnai
utcákban.

Fotó: Molnár Artúr

Sajátos adottságok, közös döntések

A mostani beruházással a csőtörések is megszűnnek az utcákban

Öreghegyen az utak és a telkek a szőlőhegy struktúráját őrzik, s ez a mai napig megmaradt, vagyis a régi, szűk
dűlőutakból kellett és kell ma is autóval járható aszfaltozott,
korszerű úthálózatot építeni. Az eredeti utak két-három, maximum négy méter szélesek voltak, de az évek alatt sikerült
valamivel szélesebb utakat létrehozni. Már minden közmű
be van vezetve, csak korszerű csapadékvíz-elvezetés és járdás
utcák nincsenek mindenhol. A három nagy öreghegyi csapadékvíz-befogadó közül kettő már elkészült és a harmadik is
folyamatban van: „Tavaly megegyeztünk polgármester úrral, hogy
készül egy ütemterv, és ahogy a csapadékvíz-befogadók elkészülnek, be tudjuk csatlakoztatni a mellékutakat is. Az útfelújításoknak
pedig akkor van értelme, ha a felszíni csapadékvíz-elvezetés már
megoldott.” – nyilatkozta lapunknak Horváth Miklós Csaba
egy korábbi interjúban.
Az útfelület szélessége is vet fel kérdéseket, így az utcákban
a lakók véleményét ki kell kérni arról, hogyan történjen meg
a kivitelezés, mert a lakosság megosztott a járdakérdésben. A
Poprádi és a Homonnai utcákban a többség szeretne járdát, így mindkét utca egyik oldalán ez is kialakításra kerül.
Emiatt egyetlen háznak a kerítését kell beljebb vinni, ezt az
ingatlan tulajdonosa vállalta.
A következő öt évben ilyen útfelújítási munkálatok várnak
Öreghegyre, ahol továbbra is számítanak a lakók véleményére.

FEHÉRVÁR

Közélet

2019.07.04.

Elbúcsúztak a végzős diákok

Szent László tovább él

A HETILAP

Már lehet jelentkezni a lecsófőző vigasságra!
László-Takács Krisztina
Elindult a jelentkezés a XV. Fehérvári Lecsófőző Vigasságra. A Fehérvári Programszervező Kft. 2019. június 25-én 22 órától augusztus
26-án 23 óráig várja a csapatok jelentkezését a szeptember 21-i
főzőversenyre.

Szeptember harmadik szombatján várhatóan ismét több száz üstben rotyog majd a lecsó, és a nap
végére az is kiderül, ki lesz az idei Lecsókirály.
A lecsófesztiválra magánszemélyek, cégek és
civilszervezetek regisztrálhatnak a fehervariprogram.hu/lecso oldalon. Fontos tudnivaló, hogy a
regisztrációt követően öt munkanapon belül le
kell foglalni a főzőhelyeket és be kell fizetni a részvételi díjat. Ezt a cégek átutalással, a magánszemélyek, civil- és egyéb szervezetek készpénzben
vagy bankkártyával történő személyes befizetéssel

tehetik meg Székesfehérváron, a Művészetek
Házában (III. Béla király tér 1.), az I. emeleti 103-as
irodában. A pénzbefizetésre hétfőn, kedden és
csütörtökön 9-től 15 óráig, szerdán 8-tól 18 óráig,
pénteken pedig 8-tól délig van lehetőség.
A főzőhelyeket a magánszemélyek, civil- és egyéb
szervezetek a befizetéssel egyidőben foglalhatják
le, a cégek pedig a regisztrációt követően e-mailben vehetik fel a kapcsolatot a szervezőkkel, akik
kérik, hogy a regisztráció előtt minden jelentkező
olvassa át a honlapon az esemény részletes
felhívását.
A bográcsokat a már ismert helyszíneken
állítják fel. A nevezési díjért cserébe a szervezők
tűzifát, tűztálcát, sörpadgarnitúrát, kenyeret és
főzőkötényt biztosítanak a résztvevőknek, a lecsó
nyersanyagairól a csapatoknak maguknak kell
gondoskodniuk.

A Prohászka ligetben
emléknapján tisztelegtek
Szent László király előtt. A
történelmi zászlók bevonulása után megemlékező
beszédek hangzottak el,
majd katonai tiszteletadás
mellett koszorúzták meg
Schwalm László huszonkét
esztendővel ezelőtt Székesfehérvárnak adományozott,
a lovagkirályt ábrázoló
mellszobrát. Képünkön
Wilmek Tibor és Viza Attila
koszorúz.
L. B.

Szerelmes Itália a város szívében
Beszélj nekem a szerelemről!
– ismerős cím lehet a zenekedvelők körében, hiszen
immár harmadik alkalommal
varázsolta el olasz dallamokkal közönségét az Alba
Regia Szimfonikus Zenekar
és vezető karmesterük, Dubóczky Gergely. A koncerten
az egyetemes zeneirodalom
olasz operaremekeiből és
a varázslatos dél-olasz
hangulatot idéző autentikus
nápolyi dalok világából
hallhattak hol pezsgő, hol
andalítóan romantikus zenei
kavalkádot a zene szerelmesei.
Sz. P.

Fő, hogy együtt közlekedjünk!
Magyarországon a felnőtt lakosság hetven
százaléka, azaz hatmillió honfitársunk kerékpározik alkalomszerűen. Az örömteli kerékpározás érdekében néhány alapszabályt be kell
tartani: együttműködve hamarabb célba érünk!
Az örömteli és biztonságos közlekedéshez szolgál tippekkel a Fehérvár Televízió új kerékpáros
filmsorozata, a 2Kerék 1Percben, mely július
elsején indult el.

tunk.” – mondta el lapunknak
Pásztor László.
A Magyar Kerékpárosklub székesfehérvári és környéki szervezetének titkára azt vallja: a kerékpáros
a közúton a leggyengébb résztvevő,
a járdán pedig aránytalanul erős,
azaz középen van a gyalogosok
és a gépjárművezetők között. Ezt
szeretnék tudatosítani a forgalom
minden résztvevőjében a film által.
„Viszonylag sok szubjektív kameraképet használunk a sorozatban, a
kerékpáros szemszögéből próbáljuk
mutatni azt, hogy mire figyeljünk
oda.” – fogalmazott lapunknak
Hullám Tibor, a 2Kerék 1Percben
szerkesztő-operatőre és a film egyik
ötletgazdája.

Kép: Zsiday Ádám

„A közlekedés minden résztvevőjét
megszólítjuk. A gyalogost, a kerékpárost, az autóst, a rollerest, a
buszvezetőt, vagyis mindenkit, hiszen
együtt kell közlekednünk. Az általános
szabályokon felül speciális fehérvári
közlekedési helyzeteket is bemuta-

Fehérvár hiteles hely

A sorozatban számos közlekedési szituációt mutatnak be, de nemcsak kerékpárosoknak

Lugosi Balázs
Péntekig mintegy hatszáz könyvtárost lát
vendégül Székesfehérvár: városunk ad otthont
a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 51.
Vándorgyűlésének. A találkozó fő témája idén:
„Hiteles hely – mindenhol, mindenkinek”.

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete
a civil szakmai szervezetek sorában
kimagasló mutatókkal bíró, az általa
képviseltek érdekében cselekvő,
nemzetközileg is jelentős szerepet
vállaló szervezet. Célja a könyvtárosok és a könyvtári rendszer szerepének erősítése a nemzeti kulturális
örökség megőrzésében valamint az
információk közvetítésében a tudástársadalom kihívásainak megfelelően – mondta az egyesület elnöke.
Barátné Hajdu Ágnes köszönetét
fejezte ki, hogy – a Szent István által
adományozott különleges jogok révén – Magyarország első hiteleshelye,

Székesfehérvár színvonalas szakmai
és kulturális programokkal fogadja a
könyvtáros szakembereket. „A könyvtár hiteles hely mindenhol, mindenkinek!” – hangsúlyozta az elnök.
A színházban rendezett plenáris
ülés megnyitóján Földi Zoltán, a
Humán Közszolgálati Szakbizottság elnöke örömét fejezte ki, hogy
1990 után immár második alkalommal adhat otthont Székesfehérvár
a fél évszázados múlttal rendelkező
vándorgyűlésnek. Tartalmas és
hasznos tanácskozást kívánt minden résztvevőnek, akik remélhetőleg sok jó élménnyel gazdagodva
térnek majd haza, s jönnek újra
vissza városunkba családjaikkal.
A fehérvári könyvtárosok a tizenkét témakörben rendezett szekcióüléseken szép számban lesznek
jelen előadóként, hogy megosszák
tapasztalataikat, jó gyakorlataikat
kollégáikkal.

Fotó: Simon Erika

Kiss-Dávid Renáta

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Molnár Artúr

Idén a városi banketten
köszöntek el egymástól és
Székesfehérvártól a már
végzett középiskolások, hiszen
a központi ballagási ünnepség
május elején a rossz idő miatt
elmaradt. A polgármester
megköszönte a fiataloknak, amit diákéveik alatt a
városnak adtak, és az álmaik
megvalósítására biztatta őket.
Az emlékszalagok feltűzését
követően a Wellhello adott
koncertet a Városház téri
színpadon.

Fotó: Kiss László
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A nyitó plenáris ülésnek a Vörösmarty Színház adott otthont. A vándorgyűlés résztvevőit a város
nevében Földi Zoltán, az önkormányzat Humán Közszolgálati Szakbizottságának elnöke köszöntötte.
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Minden gyalogos-jelzőlámpa akadálymentes lesz
A HETILAP

Hangbemondó készülék segíti a látássérülteket a fehérvári lámpás gyalogosátkelőknél. A
szerkezetet működtető távirányítót a vakok és
gyengénlátók könnyen kezelik. Egy országos
projekt keretein belül a nemrég átadott hangjelzőket és az ezekhez tartozó távirányítókat
már Székesfehérváron is használhatják.

A síp- és beszédhangokkal kommunikáló innovatív eszközt Lengyel
Zsófia tesztelte: „Amikor megnyom-

juk a távirányítót, a lámpa először
hangjelzéssel reagál. Ebből a jelből meg
tudjuk állapítani, hogy melyik irányban van a zebra, ami így könnyebben
megtalálható. Utána pedig automatikusan elindul a rendszer és különböző
síphangokkal illetve beszédhangokkal
tájékoztat minket arról, hogy mikor
kelhetünk át és mikor nem.”
Lengyel Zsófia volt válogatott
paratriatlonista a fehérvári önkormányzatnál kommunikációs szakemberként, tanácsadóként dolgozik

Kép: Tar Károly

Rába Henrietta, Csapó Ramóna, Hagyánek Andrea

Fotó: Kiss László

Ezzel a távirányítóval jelezhetik a vakok és gyengénlátók a lámpákra telepített készülékeknek,
ha át akarnak menni a zebrán

Lengyel Zsófi szerint az új eszköz segít a látássérültek biztonságos közlekedésében

többek között a fogyatékossággal
élők társadalmi elfogadásáért: „Ez az
eszköz óriási előrelépést jelent, hiszen
nem kell folyton a látó társainktól segítséget kérni. Számunkra ez az egy megoldás van, ezzel szinte teljes biztonsággal
tudunk közlekedni a városban.”
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda
vezetője lapunknak elmondta, hogy
a hangjelző lámpáknak kétféle
változatát telepítették a városban
a jelzőlámpás csomópontokba: „A
próbaüzem most ért véget. A LÁRKE
egyesület bevonásával teszteltük a

készülékeket, és ők döntötték el, hogy
melyik változat tetszik nekik. Ezt követően a város összes gyalogos-jelzőlámpáján telepítjük ezeket. Első ütemben a Palotai út fog elkészülni – július
első felében – majd a Budai úti összes
jelzőlámpa illetve a Kossuth iskolánál
lévő gyalogos jelzőlámpa következik.”
A hangbemondó programot egy
gomb megnyomásával tudják elindítani a közlekedésben résztvevők.
Ez jelzi a zöld lámpát és azt is, hogy
melyik úton, melyik irányba szabad
az átkelés. Hamarosan az egész városban működik majd a rendszer.

Gyerekzsivajtól volt hangos Víziváros
Csapó Ramóna

Kép: Zsiday Ádám

Interaktív játékok, bábok és ovis hatpróba várta szombaton a családokat a Vízivárosi Kölyökjuniálison.
A városrész óvodásainak néptáncbemutatója után Nyáry Bernadett a gyerekekkel együtt alakította
meséjét a színpadon, de nem maradt el a közös tánc és ének sem. Az idei ügyességi feladatokba a polgármester is beszállt az egyik állomáson, ahol az ovisok remek játékosoknak bizonyultak a kialakított
pályán. Horváth Miklósné önkormányzati képviselő szerint a rendezvény célja a városrész közösségi
életének erősítése, amit az immár hatodszor megrendezett Kölyökjuniális maximálisan teljesített is.

Az ugrálóvár és a csúszda kihagyhatatlan
móka minden évben

Lehetőség volt számos interaktív eszköz, játék
kipróbálására

Fotó: Horváth Renáta

Fotó: Horváth Renáta

Kép: Zsiday Ádám

Víziváros óvodásai is bemutatták néptánctudásukat – ezzel kezdődött az egész napos program

A hatéves rendezvényen hat óvodáscsoport mérkőzött meg a hatpróbás játékban, ami az
ügyességi versengés mellett remek szórakozást kínált a résztvevőknek
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Újabb fejlesztés valósult meg Vízivárosban
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta
Újabb fejlesztésnek örvendhetnek a városrészben lakók a Király soron: ezúttal a 41-es és
51-es lépcsőházak közötti parkoló burkolatát
újították meg a szakemberek.

Megszépül az Erzsébet út
Kiss-Dávid Renáta
Jövőre megújul az Erzsébet út. Molnár Tamás,
a 4. számú választókörzet önkormányzati
képviselője személyesen járta végig a környéket, hogy megtudja, milyen fejlesztéseket
szeretnének az ott lakók.

Fotó: Simon Erika

Személyesen kérte ki az Erzsébet út
lakótelepi részén élők véleményét
Molnár Tamás. Aláírásaikkal támogatták kezdeményezését a lakók,
amit a városrész önkormányzati
képviselője a polgármesternek
adott át. Mint azt Molnár Tamás
mondja, első kézből, az ott élőktől
szerette volna hallani, melyek azok
a fejlesztések, amelyek időszerűek

a területen. A legfontosabb adósság
az, hogy a hetvenes-nyolcvanas
években épült burkolatokat meg
kell újítani és segíteni kell az itt
lakóknak a parkolási problémákban is.
Molnár Tamás lapunknak elmondta: több kisebb kérésre már most
sikerült megoldást találnia. Van
azonban egy fontos, eddig elmaradt
fejlesztés a környéken: nagyon régi
a belső úthálózat, szükség lenne
ennek a felújítására. Hozzátette:
teljesen megújul az egész út és a
belső járdák, a parkolók térkövezve lesznek, az aszfaltburkolatot is
cserélik és megoldódnak a vízelvezetési problémák is.

Kép: Tar Károly

Aki a Király sor felé veszi az irányt
– legyen szó gyalogosról vagy éppen
autósról – az már tapasztalhatja,
hogy a városrészben több beruházás
is megvalósult az elmúlt időszakban.
Mint számos más székesfehérvári
útfelújítás, ez a közel harmincmillió forint összértékű projekt is
Székesfehérvár Városgondnoksága
útfelújítási programjának keretében valósult meg.
A keddi műszaki átadással lezárult a Király sor 41. és 51. között

február óta zajló felújítás, amit a
távhővezeték-kiváltási munkákkal
kellett összehangolni. A projekt
keretében megtörtént a szegélyépítés és szegélykorrekció, az
aknafedlapok cseréje és szintre
emelése, az útfelület aszfaltburkolatának felújítása, a betonburkolat
feszültségmentesítése valamint a
burkolati jelek felfestése is.
Horváth Miklósné, a városrész önkormányzati képviselője elmondta:
„A most befejeződött szakasszal egy
ötvenmilliós felújítássorozat készült
el. A Király soron végzett munkák
azonban itt nem állnak meg: szeptemberben indul az iskolaudvart is érintő
parkosítási, sportpálya- és parkolóépítési projekt, amihez hozzátartozik a 94.
szám előtti szakasz teljes felújítása is.”

2019.07.04.

Ezúttal a parkolót korszerűsítették a Király soron, parkosítással és sportpályaépítéssel folytatódik a munka a környéken

A tervezés már folyamatban van, jövő év elején kezdődik a munka, mely önkormányzati forrásból, mintegy százötvenmillió forintból valósul meg

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)
28.600,Havranek József u. 16. 2/2.
2
komfortos
52 m2
22.950,1
komfortos
Horvát István u. 4. 2/7.
34 m2
26.950,1+1
összkomfortos
Széna tér 14. fsz. 1.
49 m2
35.775,2
összkomfortos
Tolnai u. 22. 4/3.
53 m2
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.

A Depónia Nonprofit Kft. a Székesfehérvár-Csala területén található Hulladékkezelő Központjába

Hulladékhasznosítási koordinátor
munkakörbe munkatársat keres 8 órás munkaidőben.
A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• a cég tevékenységei során keletkező veszélyes és ipari hulladékok gyűjtésének, szállításának
koordinálása a végső ártalmatlanítók felé
• a telephelyek hulladékgyűjtőinek kialakítása, üzemi gyűjtőhely, munkahelyi gyűjtők
felügyelete, üzemeltetése
• partnerek felkutatása, árajánlatkérések és a hulladékkereskedelemmel kapcsolatos ajánlatok,
szerződések előkészítése
• hasznosítható nem veszélyes hulladék értékesítés megszervezése, koordinálása
• hulladéklerakói és hulladékkereskedelemmel kapcsolatos szerződések folyamatos nyomon
követése, módosításuk kezdeményezése, intézése
• NAV fémkereskedelem napi-havi jelentés készítése
A munkakörhöz tartozó elvárások:
• min. középfokú környezetvédelmi végzettség
• min. ADR ügyintézői végzettség
• minimum 1-3 év hasonló területen szerzett tapasztalat,
• jó kommunikációs képesség
• kezdeményező, proaktív hozzáállás, nyitottság,
• önálló munkavégzésre és csapatmunkára való képesség,
• MS Office programok megbízható, stabil felhasználói szintű ismerete,
• határozott személyiség,
• kritikus helyzetben is magabiztos munkavégzés,
• kiváló szervezőkészség,
• felelősségteljes hozzáállás, rendszerszemlélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• hulladéknyilvántartás, leltár készítésében való jártasság
• ADR tanácsadói végzettség
Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• munkatársi elkötelezettséget és megtartást növelő juttatás
• széleskörű cafeteria rendszer
• munkába járás támogatása
• stabil háttér
• egészségmegőrző és sport szolgáltatások
Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk fizetési igény
megjelölésével 2019. július 15-ig.
“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli.
A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel
kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján (www.deponia.hu) talál.”
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Papp Brigitta
Ha már mostanság olyannyira népszerűek a
szabadulószobák, az fmc.hu szerkesztősége
is beszabadult a Hiemer-ház alattiba, hogy
kiszabadítsa magát.

Bár Székesfehérváron több
szabadulószobából is kilogikázhatjuk magunkat, szerkesztőségünk ezúttal a nyár elején nyílt
és a Hiemer-ház hűs pincéjében
kialakított játékteret próbálta ki. A
történelmi témájú program 1602ig, Wathay Ferenc vicekapitány
korába repít minket vissza.

Alba Regia éppen megroppant a
megállíthatatlan török csapatok
túlereje alatt. A mészárlást túlélő
tisztek maroknyi csoportját a
fogságba hurcolt Wathay Ferenc
kapitány fogadószobájába zárják, míg sorsukról döntés nem
születik. Bár Wathay több mint
négyszáz éve ugyan megsebesült,
majd török fogságba került, de itt,

Fotók: Pápai Barna

Ezt kell tudni a játékról

Egy feladat kipipálva

sától kaptunk egy rövid, de kimerítő tájékoztatást, majd magunkra
hagytak minket. Elsőre kicsit
furcsa volt, hogy nem kaptunk
kiindulási pontot, hogy hol keressük az első lépést. Aztán amikor
meglett a kezdőpont, akkor már
egyértelművé vált, hogy máshol
nem is lehetne kezdeni.
Magam részéről nagyon bírtam
a fejtörést, a trükkösen elrejtett

nyomok felkutatását és beillesztését a rendszerbe. Talán nem
szerénytelenség, ha azt mondom:
jól teljesítettünk, hiszen alig több
mint félórával a kezdés után már
kinyitottuk a szabadulásunkat jelképező lakatot. Ebben persze az is
benne volt, hogy sikerült két lépést
átugorva megoldanunk a feladatokat. Mindent összevetve, nagyon
élveztem a játékot!

Az fmc.hu szerkesztősége beszabadult a Hiemer-ház alatti szabadulószobába

a Hiemer-ház hűvös pincéjében a
szabadulni vágyó kalandoroknak
van hatvan percük arra, hogy megtalálják a kiutat. Ám ehhez fel kell
fedniük a rejtvényekkel teli szoba
titkait! A játékot maximum öt fő
részére és tizennégy éves kor felett
ajánlják, a szabaduláshoz pedig
egy óra áll a csapatok rendelkezésére.

jól bemagoljam a lehető legtöbb
dátumot és eseményt Székesfehérvár múltjából. A hozzám hasonló,
évszámokból kevéssé erős versenyzőket megnyugtathatom: ebben a
játékban inkább a logika dominál,
senkit se tántorítson el a szabadulószoba kipróbálásától az, ha nem
érzik magukat biztosnak a város
történelméből!

A feladatokról

Ilyen volt kiszabadulni

Elsőre elbizonytalanított a játék
történelmi jellege, és lázas kutatómunkába kezdtem, hogy

Az első kedvező benyomás a pince
hűvös levegője. A játék kezdete
előtt a Tourinform iroda munkatár-

Rekordidő alatt sikerült teljesítenünk a kihívást

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

László-Takács Krisztina

A csok bővült és több család számára lett elérhető július elsejétől.
A csokhoz kapcsolódó hitelek
jelentősen kedvezőbb feltételekkel
igényelhetők új lakás építésére,

Fotók: Kiss László

Július elsején debütált a kormány újabb
családtámogatási programja. Az alábbiakban
összefoglaljuk a programmal kapcsolatos azon
tudnivalókat, amelyek az ingatlan vásárlásához, építéséhez illetve felújításához jelenthetnek segítséget a családok számára.

Szélesebb körben, nagyobb
összegben

Fehérváron még mindig rengeteg új ingatlan épül, és a kibővített csok még jobban felpörgetheti a lakáspiacot

vásárlására vagy használt lakás
vételére, bővítésére és korszerűsítésére.
A maximum háromszázalékos
kamatozású csok-hitel használt
lakásra is igénybe vehető a két- és
háromgyerekesek számára. Ha egy
családban két gyereket nevelnek,
tízmillió forint kamattámogatott
hitelt tudnak felvenni, függetlenül
attól, hogy milyen lakást vesznek.
Ha két gyereknél több van a családban, akkor tizenötmilliós hitelt
lehet felvenni a csok mellé.
A harmincötmillió forintos értékhatár eltörlése a használt lakásokra
felvehető csok esetében főleg a Budapesten élőknek jelent majd kön�nyebbséget, hiszen itt emelkedtek
legintenzívebbek a négyzetméterárak, de Fehérváron is jelentős

értéknövekedés tapasztalható az
utóbbi egy évben. Fontos még,
hogy a csokhoz az egyszülős családok is hozzáférhetnek.
Az új lakásnak közműves villamosenergia-szolgáltatással, egyedi
fűtéssel és minimum kúttal és zárt
szennyvíztárolóval kell rendelkeznie. Méretét tekintve a legalább
tizenkét négyzetméteres lakószoba
és főzőhelyiség illetve fürdő és WC
lett megállapítva.
A tartósan beteg vagy súlyosan
fogyatékos hozzátartozót gondozók
és emiatt ápolási díjban részesülők
mellett mostantól a gyermekek otthongondozási díjára (gyodra) jogosult
szülők is igénybe vehetik a csokot.
A falusi csok kétezer-négyszáznyolcvanhat vidéki településen
érhető el.

Az akció időtartama: 2019. június 11-től július 31-ig.

A HETILAP

CSak a HuFBau-Nál!

Paradyz StarduSt
járólaPok

több színben és méretben, 1,08m2/csom.
60x30cm

FESSEN VELÜNK NYÁRON IS!

3335

Ft/m2

3602 Ft/cs.

Sadolin Extra vastaglazúr 2,5 l 11.150 Ft (4.460 Ft/l)
Sadolin Plus vizes vadtaglazúr 2,5 l 10.430 Ft (4.172 Ft/l)
Sadolni Classic Aqua vékonylazúr 2,5 l 8.250 Ft (3.300 Ft/l)
Sadolin Classic HP oldószeres vékonylazúr 2,5 l 7.930 Ft (3.172 Ft/l)
A fenti termékekből min. 2,5 l vásárlása esetén + ajándék!

www.braunbau.hu

Az ajánlat 2019. július 4-től 13-ig tart. Részletek az üzletekben.

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

Székesfehérvár, Móri út 102.

22/513-220
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llander-2000

Kft.

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
Telefon: 22/347-423

Az ajánlat 2019. április 1-től a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808
www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

WEBSHOP: www.hollander.hu
Horoszkóp
július 4. – július 10.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Néhány emberrel nem ártana rendeznie a kapcsolatát!
Okosan teszi, ha időt ad a kedvesének ahhoz, hogy elrendezze
magában a dolgokat. Éppen ezért adja meg neki, ami jár, és legyen vele türelmes! Az egyedülállók is legyenek türelmesebbek
ismerkedés terén, és ne siettessék azokat, akikkel randiznak!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

A napokban lehetősége adódhat utazásra vagy költözésre.
Szerelmi téren nagyon is jól tudta, mire számíthat, ha
meghoz egy bizonyos döntést illetve megtesz valamit. Éppen ezért nincs oka felháborodni, viszont vállalnia kell a
következményeket. Esetleg próbálja helyrehozni a hibáit!

ülőgarnitúrák és
komódok árából.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Bármennyire is szeretné, hogy legyen, sajnos
bizonyos dolgok felett nincs hatalma. Koncentráljon
azokra a dolgokra, amikbe van beleszólása, már csak
azért is, mert így elkerülheti, hogy kicsússzanak a
kezei közül.

A napokban egy kissé eltávolodhat a kedvesétől. Nem
túlságosan, csak annyira, ameddig átgondol bizonyos dolgokat. Érdemes erről párját is tájékoztatni. Az egyedülállók
viszont semmiképpen se tegyék azt, hogy szó nélkül eltűnnek és nem zárják le tisztességesen a nyitott kapcsolataikat!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A következő napokban rettenetesen fog vágyni a szeretetre. Vigyázzon, ne menjen szerettei idegeire azzal,
hogy túlságosan fojtogatja őket a szeretetéhségével! A
napokban magára koncentráljon, mert egyedül kell
megoldani a gondjait, ne várjon mástól segítséget!

Kimondottan túlterheltnek érzi magát, mintha minden
probléma az Ön nyakába szakadt volna. Nemcsak a saját
gondjait kellene orvosolnia, de még mások is Önre sózzák
a problémáikat. Ha már így alakult, próbáljon meg egy kis
örömöt lelni a feladatokban és a mindennapokban!
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Csökkenthető a jelzáloghitel
Eddig a harmadik és további
gyermekek után egymillió forintot

vállalt át az állam a nagycsaládosok jelzáloghiteléből. Július
elsejétől már a második gyermek
után is igényelhető az egymillió,

a harmadik gyermek után pedig
négymillió, további gyermekek
után újabb egy-egy millió forint
összegű jóváírás a lakáscélú

jelzáloghitel csökkentésére. Ezzel
a módosítással jelentősen nő az
igénybe vehető állami támogatás
mértéke.

Egységek már

A lakástámogatás teljesíthető feltételeket támaszt a megvásárolt ingatlan paramétereivel szemben

200 m2-től

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

Júliusi feladatok a kertben
Az idei év is a rekordok éve, sorra
dőlnek meg a melegrekordok, forróság van a kertben. Az időjárás a
növényeket is megviseli, rengeteg
az élettani betegség, relatív tápanyaghiány, napégés, száradás.
A kártevőkből a veteményesben
sincs hiány. A vándorpoloska, a
molytetvek és az amerikai lepkekabóca is felszaporodott, a védekezés rendkívül
fontos. Évek óta hallom, hogy a poloskára nincs ellenszer, nem irtja semmi. Pedig ha alaposan megvizsgáljuk a kérdést, akkor kiderül, hogy számtalan
rovarölőszer alkalmas az irtásra, csak a megfelelőt
kell kiválasztani aszerint, hogy milyen növényt permetezünk. Az alábbiakban néhány fontosabb zöldségnövény esetében használható szereket ajánlok,
zárójelben az élelmezés-egészségügyi várakozási
idő (ÉVI)
Bab: Full 5CS (3 nap), Sherpa (7 nap), Paprika: Full
5CS, Karate, Cyperkill, Mospilan (3 nap), Uborka:
Mospilan, Decis, Karate, Full 5CS (3 nap), Paradicsom: Mospilan (7 nap), Karate, Full 5CS, Decis,
Sherpa, Cyperkill (3 nap), Neem Azal T/S (1 nap). Az
utóbbiak közül kiemelném a Neem Azalt, ami felszívódó, biológiai növényvédőszer.
A paradicsom, a paprika és az uborka levelein elszaporodtak az tripszek és az atkák is. Az előbbire a fenti
szerek használhatók. Atkák ellen a Floramite csupán
1 napos várakozási idővel rendelkezik, és tökéletesen
irtja az atkatojásokat is.

Gombabetegségek közül a paradicsomvész ellen kell
kiemelten permetezni. Kiváló felszívódó szer ellene a
Ridomil Gold, vagy az Amistar. Előbbi 7, utóbbi 3 napos várakozási idővel (ÉVI) rendelkezik. Bio szerként
elérhető már a Polyversum is, melynél nincs várakozási idő. Nagyon jó, hogy a paradicsom esetében
komplett biológiai növényvédelmet tudunk kialakítani, így nem csak abból áll a kiskerti bio növényvédelem, hogy nem permetezünk, hanem valóban működő és hatásos, tényleg bio készítményeket tudunk
használni.
Minden évben sok helyen jelentkezik a paradicsom
és a paprika csúcsrothadása. Mindkét esetben hiánybetegségről beszélünk, melyet kalcium pótlással
lehet megelőzni. Virágzástól kezdődően 3-4 alkalommal lombtrágyaként kijuttatva a leghatásosabb.
(Elérhető bio változatban is.)
Gyümölcsfáinkat károsító molyok rajzása folyamatos, érdemes mindenkinek kitenni a szexferomonos
csapdákat, hogy időzíteni tudja a védekezést. Az
almafákon megjelenő vértetű kolóniákat Káliszappan és Pirimor kombinációjával tudjuk eltüntetni. A
Pirimor azért is szerencsés szerválasztás, mert nem
bántja a vértetű természetes ellenségét, a vértetű-fürkészdarazsat sem.
A diófáinkra érdemes kihelyezni a sárga ragacsos
lapokat, hogy a dióburok fúrólégy egyedeinek megjelenését észrevegyük. Védekezésre ennek függvényében július második felétől kell készülnünk. A
Mospilan 30 napos ÉVI mellett engedélyezett dióra,
javaslom a használatát, főleg ha van lehetőségünk

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Új ajtók nyílnak meg Ön előtt, csak még azt nem
tudja, melyiket is válassza. Nem is baj, ha nem
kapkodja el ezt a kérdést. Sőt ha lehet, inkább a
jövő héten hozzon fontos a döntéseket, mert ez a
hét nem igazán alkalmas rá.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A napokban rengeteg szeretetet, energiát, törődést
kap másoktól. Környezete kimondottan támogatja és
ösztönzi Önt, és sokkal jobban szüksége van erre, mint
hiszi. Egy-kettőre erőre kaphat és helyrebillenhet a lelki
világa, de még az önbizalma is.

a lombkorona teljes egészét kezelni motoros permetezővel. A paradicsom esetében említett kalcium hasznos a téli alma esetén is. 4-6 alkalommal
lombtrágyaként kijuttatva beépül a gyümölcshéjba,
és csökkenti a gyümölcs utóérését, ezáltal tovább
tárolható marad az alma, nem fog a tárolás alatt bepöttyösödni sem.
A szőlőn helyenként már látszik a peronoszpóra tünete is. Mindenképpen feszívódó szereket javaslok,
mint például a Ridomil Gold, vagy a Curzate. Korai
fajtáknál ne feledkezzünk el a szürkerothadás elleni
kezelésről sem. A Cantus kiváló szer ellene, ráadásul
a lisztharmat ellen is kimagasló védelmet ad.
Csonthéjas gyümölcseinket érésben támadja a monília, ami ellen még nem késő védekezni. A Topas 7,
a Teldor 3 napos várakozási idővel jelent megoldást
az évek óta fellépő rothadás ellen. 2-3 alkalommal
szükséges alkalmazni, 7 napos ismétléssel.
A július a zöldmetszésnek is az ideje. Most kell a
csonthéjasok alakító metszését elvégeznünk. Ne feledkezzünk meg a szerszámok fertőtlenítéséről, és a
sebkezelésről sem.
Rajzik a boróka-tarkadíszbogár is. A boróka, tuja,
ciprusfélék rendszeres permetezése javasolt, kiegészítve a növények trágyázásával és öntözésével. Ha
a rajzás utáni peterakást meg tudjuk akadályozni,
újabb egy évre mentesülhetünk a kártételétől, és
haladékot kapunk a növényeink saját védekezőképességének megerősítéséhez.
Sikeres védekezést kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Bármennyire is szeretne hátradőlni, most még nem teheti. Koncentráljon a maga előtt álló feladatokra és arra, hogy elvégezze
őket. Nemsokára átadhatja magát a pihenésnek, de Önnek is
kényelmesebb lesz, ha tudja, minden rendben van Ön körül.
Éppen ezért nem ártana a kapcsolataiban is rendet tennie!

Túl sokat vállalt mostanában, és azt hiszi, bírni fogja.
Ne akarjon pont a munkahelyén összeesni! Inkább
kérjen bátran segítséget vagy tegyen le pár feladatot,
de ne terhelje le magát, mindegy, mennyire van
szüksége a pénzre vagy mennyire vágyik a sikerre.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban nem sok feladat vár Önre. Jóformán hátradőlhet, hiszen eddig rengeteget dolgozott. Most már csak
élveznie kell a jól megérdemelt sikert és az elismerést! Ez
a hét a jegy szülötteinek romantikával és meghittséggel
kecsegtet, az egyedülállóknak pedig forró flörtökkel.

Elhatározta, hogy a napokban végére ér a függőben
lévő feladatainak. Jó, hogy ennyire elszánt, de azért
ne gázoljon át másokon a cél érdekében! Töltsön
több időt a kedvesével, ne a megfelelő alkalomra
várjon, mert azt nehéz megtalálni!

Székesfehérvári,

Betanított munka
Székesfehérváron!

Amit kínálunk:

nyerges,
hűtős autóra
keresünk

gépjárművezetőket.
600 E Ft Bónusz

• 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.

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

Feltétel:
C+E jogosítvány
Érdeklődni:
+ 36 20 999 7155

az Autósbolt mellett.

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS

munkakörbe, aki hosszú távra tervez, akinek fontos a jó,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos
fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• hőszolgáltatás területén segédmunkák végzése, árokásás,
falazás, betonozás, szivattyúzás
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség;
Előny lehet:
• építőipari tevékenységek és technológiák ismerete;
• építőipari gépek kezelése;
• B kategóriás jogosítvány.
Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség-támogatás
• Csoportos élet-, baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail-címre!
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Kft.
A székesfehérvári székhelyű Continus Nova Kft.

TMK adminisztrátor – raktárost
keres azonnali belépéssel

Főbb szakmai feladatok:

• Javítóműhely munkalapjainak naprakész feldolgozása
• Bérfeladások, munkaidő-és szabadságnyilvántartás
• Jármű-és hulladékgyűjtő edényzetjavítások számlázásának előkészítése
• Üzemanyag és egyéb áruk megrendelése
• Üzemanyag, gumi és olajfelhasználások, edényzetmozgások nyilvántartása
• Azonnali anyagfelhasználások bizonylatolása, könyvelése
• Raktáros teljeskörű helyettesítése

Munkakörhöz tartozó elvárások:

• Középfokú végzettség
• Raktározási gyakorlat
• Microsoft Office magabiztos használata
• Rugalmasság
• Terhelhetőség

Előny:

• Könyvelési ismeretek
• Szervízben töltött gyakorlat

Amit kínálunk:

• Cafeteria juttatás
• Munkába járás támogatása
• Hosszútávú biztos munkalehetőség

Önéletrajzokat bérigény megjelöléssel a munkaugy@continusnova.hu
e-mail címre kérjük megküldeni 2019. július 22-ig.
„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes
adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a
GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre
megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus
Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

betanított gépkezelő, operátor
munkatársat keres

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

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

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát,
az alábbi e-mail címre: hr@polyax.hu
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Kft.

CNC gépkezelő munkatársat keres

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

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

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

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

Közéleti hetilap
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Múlt heti rejtvényünk első megfejtése egy a Szent Iván-éjhez kapcsolódó
népszokást rejtett: tűzugrás.
A második megoldásból kiderült, melyik az a fesztivál, melynek keretében találkoznak az ország késes, kovács- és fegyverkovácsmesterei:
Tűzzel-vassal Fesztivál.
A harmadik megfejtés egy fehérvári rendezőt takart, akivel mostani lapszámunkban beszélgetünk a második világháború utolsó magyarországi
hónapjait bemutató kisfilmjéről: Aracsi Norbert.

A mostani rejtvény első feladványa egy olyan gyerekeknek szóló esemény,
amit egy városrész rendez meg minden év júniusában.
Másodikként Portré rovatunk egyik szereplőjére hívnánk fel a figyelmet, aki többek között a Magyar Postának is tervezett már bélyeget.
Ki ő?
Végül egy új ismeretterjesztő sorozatot állítunk középpontba, amit a Fehérvár Televízióban láthatnak, és amely a kerékpáros közlekedés szabályaira tanítja a nézőt. Melyik ez a műsor?

FEHÉRVÁR
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Látogatható kiállítások
Soproni Kiss Sándor: Valóság-ok
A Szabadművelődés Háza
Festőművészeti kiállítás. Megtekinthető július 7-ig.
Gyermekrajz-kiállítás
Európa Klub
Megtekinthető július 13-ig.
Ikarus – A busz
Szent István Király Múzeum
Országzászló tér 3. alatti kiállítóhelye
Az 1960-as évekre a világ legnagyobb autóbuszgyárává
előlépő vállalat históriája fotók,
plakátok, filmek, relikviák és
makettek segítségével elevenedik
meg. A kiállítás megtekinthető
július 21-ig, keddtől vasárnapig
10-től 18 óráig.
Híresek és képek – Modern
irányzatok a magyar fotográfiában
Csók István Képtár
André Kertész, Moholy-Nagy
László, Robert Capa, Brassaï,
Martin Munkacsi és további
közel húsz különleges magyar
fotográfus százötven izgalmas
alkotása tekinthető meg szeptember 8-ig.
A Kodály iskola képzőművészeti
kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig,
keddtől vasárnapig 10 és 18 óra
között.
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.

programajánló
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Tűzvédelmi bemutató és templomi koncert
Programok július 5-től 14-ig

Szabó Petra
Július 5.
Szabó Nóra és Üveges Mónika: Összejáték
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Képzőművészeti kiállítás. A 18 órakor
kezdődő eseményen köszöntőt mond Östör
Annamária önkormányzati képviselő, a
tárlatot Szerdahelyi Orsolya művészettörténész nyitja meg. A kiállítás augusztus 2-ig
látogatható.
Kiss G. Group-koncert
18 óra, Velencei-tavi Galéria
Koncertműsorukban a 2010-ben megjelent
Honnanhová című lemezük anyagát adják
elő új értelmezésben és hangszerelésben.
Mindigmás túra – Csontok a bazilikából
19.30, Tourinform Iroda
A Tourinform péntek esti városnéző túráján
ezúttal a bazilika csontjainak nyomába és
a középkori betegségek világába kalauzolják el az érdeklődőket izgalmas, olykor
hajmeresztő történetekkel. Milyen testi
elváltozások gyötörték III. Béla királyunkat
és feleségét, Anna királynét? Mérgezésnek
tulajdonítható-e a király csontjaiban az
ezüst, a királynő csontjaiban az arzén és
higany átlagosnál magasabb jelenléte? Milyen betegségektől szenvedtek a középkori
Fehérvár polgárai?

figyelmet a rendezvényekre. A királyokat
ezúttal is hagyományőrző csapatok kísérik
végig a Fő utcán, és bemutatókat is tartanak:
az első estén a Fejér Baranta HSE tagjai
vesznek részt a menetben, az aláfestő zenét
a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja.
A menet 18 órakor indul a Vörösmarty
Színháztól az Országalmáig, majd visszatér
a teátrumhoz.
Bor, mámor, szerelem
19 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központ
Július 6-án és 7-én kerül megrendezésre a
Bor, mámor, szerelem a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központban. Az esemény
mind a két napon 19 órakor kezdődik.
Kastélykoncert
20 óra, Kápolnásnyék, Halász-kastély
Sebestyén Márta a népzene, Andrejszki Judit a régizene emblematikus alakja. Ezúttal
közös koncerttel készülnek.
Július 7.
Nemzetiségi nap
9 óra, Szerb ortodox templom kertje
Lesz kézműves bemutató és vásár valamint
színpadi programok.

V. Cerbona Fehérvár Félmaraton
12 óra, belváros
Különböző távok kicsiknek és nagyoknak.
Július 9.
Gyulai István Memorial
15 óra, Bregyó közi Ifjúsági Sportközpont
Férfi és női 400 m gáton, férfi magasugrásban és hármasugrásban valamint női távolugrásban is újra indulnak a Gyulai István
Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon a
már a fehérvári közönség által is megismert
világsztárok.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Alma Latina Együttes: Latin-Amerika zenei
kincsei – a május 14-i elmaradt koncert
pótlása.
Július 11.
Harmonia Albensis – La passione
19.30, Szent Sebestyén-templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
templomi koncertsorozata Székesfehérváron. Haydn: 49. „La passione” szimfónia,
Schubert: Három dal (Nacht und Träume (Az
éj, s az álmok), Die Forelle (A pisztráng) és
Gretchen am Spinnrade (Margit a rokkánál)),

Képmás-est
20 óra, Káponásnyék, Halász-kastély
Különleges este Miklósa Erika operaénekessel és fiatal zenésztehetségekkel. Dallamok
és fontos gondolatok a gyerekek zenei
neveléséról. Beszélgetőpartner Szám Kati, a
Képmás magazin főszerkesztője.
Pánikkeltés helyett megdöbbentés
A lakástüzek megelőzése a célja annak
a látványos, gyakorlattal egybekötött
tűzvédelmi bemutatónak, melyet
pénteken 17 órakor tart a Fehérvári
Tűzoltó-egyesület a Palotavárosban,
a régi ruháspiac területén. A résztvevők egy modellezett lakástűz kapcsán
meggyőződhetnek arról, hogy milyen
megdöbbentő gyorsasággal terjednek
a lángok, megtudhatják, miként lehet
hatékonyan oltani, menteni, menekülni
és megóvni az emberéletet. A tervek
szerint az oktatóprogramból sorozat lesz
Székesfehérváron.
Július 6.
Sóstó-ökotúra
9 óra, Sóstó-látogatóközpont
Szombatonként ökotúrára invitálják a
természet szerelmeseit a megújult sóstói
tanösvényre. A másfél órás séta során
szakmai vezetéssel ismerkedhetünk meg a
tanösvény állat- és növényvilágával.
Királyok a belvárosban
18 óra, Fő utca
A júliusi hétvégék már a Székesfehérvári
Királyi Napokra hangolnak: augusztus 3-ig
minden szombaton este hatkor megjelennek
az óriásbábok a Fő utcán, hogy felhívják a

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

FEHÉRVÁR
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Gyerektáborok július 8-tól
Angol nyelvi tábor alsós diákoknak
Erika English Nyelvstúdió
A hét folyamán izgalmas programokkal,
játékos, gondolkodtató feladatokkal várják
a gyerekeket. Jelentkezés és információ:
Gaálné Juhász Erika (70 614 0820, erikaenglishstudio@gmail.com).
Bibliai napközis tábor
Lehetőségek Háza
Bibliai ismeretek elsajátítása sok kreativitással, szórakozással fűszerezve. Kaland,
tanulás, interaktív foglalkozások, multimédiás eszközök a 6-12 éves korosztály számára.
Jelentkezni lehet a tábor Facebook-oldalán.

Schubert: G-dúr mise. Többek között Miklósa
Erika operaénekes is a közönség elé lép.
Hal négyesben
20.30, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
Nyári színház. Július 11-től 14-ig négy
napon keresztül minden este várják a közönséget. Zenés krimikomédia két részben
a Vörösmarty Színház színészeivel.
Július 12.
Stadiontúra
16 óra, sóstói stadion
A Sóstó-látogatóközpont szakvezetői által
betekinthetnek az érdeklődők a klub
életébe, felfedezhetik a komplexumot, majd
megtekintik a Vidi Múzeumot is, ahol a
klub múltja is feltárul előttük.
Mindigmás túra – Fehérvári családtörténetek
19.30, Tourinform Iroda
Hogy éltek a nagypolgári családok Székesfehérváron? Milyen még élő polgári szak-

Nyári úszótábor
Csitáry G. Emil Uszoda
A Delfin Sportegyesület szervezésében. A
táborban nemcsak úszás, hanem rengeteg
játék és móka várja a gyerekeket. Információ: delfinsportegyesulet@t-online.hu, 30
939 3138.
Rajztábor – jobb agyféltekés módszer
VOKE Vörösmarty Művelődési Háza
Rajztábor a Művészrajz jobb agyféltekés
rajzoktatás szervezésében. Jelentkezés és
további információ: www.muveszrajz.com,
muveszrajz@gmail.com.

mákkal találkozhatunk a mai Fehérváron?
Könnyed belvárosi időutazás a székesfehérvári polgárság nyomában. Előzetes regisztráció ajánlott: Oskola utca 2–4., 22 537 261,
idegenvezetes@szekesfehervar.hu.
Július 13.
Sóstó-ökotúra
9 óra, Sóstó-látogatóközpont
Szombatonként ökotúrára invitálják a
természet szerelmeseit a megújult sóstói
tanösvényre. A másfél órás séta során
szakmai vezetéssel ismerkedhetünk meg a
tanösvény állat- és növényvilágával.
Nyári kultúrkalandok panorámabusszal:
Hadak, vizek, várak útja
13.30, Tourinform Iroda
Szombat délutánonként egy felújított
kabrió Ikarus busz indul kalandozásra a
Velencei-tó felé. Az érdeklődők fotózhatnak
Miska huszárnál, bepillanthatnak a Pákozdi
Katonai Emlékpark relikviái közé, majd

a Velencei-tavon áthajózva Dinnyésen az
immár kétszeresen is Guinness-rekorder
Dinnyési Várpark és Skanzen újdonságait
fedezhetik fel. A programokon való részvétel előzetes regisztrációt igényel: Tourinform
Iroda, Oskola u. 2-4., 22 537 261, idegenvezetes@szekesfehervar.hu.
Re-kreatív kuckó
15 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és szüleiknek: papírsárkány készítése Tóth Eszter
irányításával.
Tibiton retró klub
16 óra, VOKE Művelődési Ház és Könyvtár
Fellép: Kondi Kriszta, Tóth Robi, Szöllösi
Niki és Szöllősi Attila.
Királyok a belvárosban
18 óra, Fő utca
A júliusi hétvégék már a Székesfehérvári
Királyi Napokra hangolnak: augusztus 3-ig
minden szombaton este hatkor megjelennek
az óriásbábok a Fő utcán, hogy felhívják a
figyelmet a rendezvényekre. Július 13-án,
szombaton 18 órakor Szent László és felesége, Rheinfeldi Adelhaid, lányuk, Piroska és
I. Géza képviseli az idén huszonegy tagúra
bővülő óriásbábcsaládot a látványos felvonuláson. A királyokat ezúttal is hagyományőrző csapatok kísérik végig a Fő utcán, és
bemutatókat is tartanak: ezen az estén a
Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület
tagjai vesznek részt a menetben, az aláfestő
zenét a Sub Rosa régizenei együttes szolgáltatja. A menet 18 órakor indul a Vörösmarty
Színháztól az Országalmáig, majd vissza a
teátrumhoz.

A Barátság mozi műsora
Július 5.
18 óra: A hűséges férfi
19.30: Rocketman
Július 6.
10 óra: Toy Story 4.
18 óra: Rocketman
20 óra: Yesterday
Július 8.
18 óra: Bajnokok
20 óra: A szavak ereje
Július 9.
17.30: A szívek királynője
20 óra: Fájdalom és dicsőség
Július 10.
18 óra: Csaló csajok
20 óra: Pécsi szál
Július 11.
18 óra: Csillagok határán
20 óra: Zöld könyv – Útmutató az
élethez
Július 12.
18 óra: A hűséges férfi
19.30: Yesterday
Július 13.
10 óra: Toy Story 4.
18 óra: Csillagok határán
20 óra: Rocketman
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Szent László-napok Nagyváradon

László-Takács Krisztina

A Szent László Egyesület szervezésében – több partnerrel és támogatóval
vállvetve – tető alá hozott egyhetes rendezvénysorozat a térség magyarságának egyik legnagyobb nyári kulturális
fesztiváljává nőtte ki magát, évről évre
egyre többen érkeznek a történelmi
Bihar vármegye határon inneni és túli
településeiről illetve távolabbi vidékekről egyaránt.
Az idei találkozó székesfehérvári vonatkozású különlegessége, hogy a szervezőbizottság felkérésére a programban
szerepelt a Fehérvár Médiacentrum
munkatársainak Szent László nyomában Erdélyben című filmje is, melyben
az alkotók a lovagkirály emlékét, hősi
cselekedeteit dolgozták fel.
Székesfehérvár önkormányzatát Deák
Lajosné, a határon túli magyarokkal
kapcsolatos feladatok tanácsnoka
képviselte az eseményen: „Ez egy óriási
nagy élmény, aki idelátogat, szembesülhet a
magyarság összefogó erejével! Székes-

Fotó: Simon Erika

Az elmúlt héten rendezték meg Nagyváradon a Szent
László-napokat. A kulturális fesztivál keretében
bemutatták a Fehérvár Médiacentrum munkatársai,
Vakler Lajos, Megyeri Zoltán és Szentmiklósi Dávid
Szent László nyomában Erdélyben című dokumentumfilmjét is.

A Szent László nyomában Erdélyben című dokumentumfilm alkotói: Szentmiklósi Dávid,
Megyeri Zoltán és Vakler Lajos

fehérvár és Nagyvárad kapcsolata ezeréves. Ez a kapcsolat olyan, mint egy
gyöngysor, mely közel száz éve elszakadt,
de amit ez a rendezvény újra összefűz.
Nagy öröm, hogy a Szent László-napokra
egy olyan filmmel érkezhettünk, mely
megmutatja Szent László szellemiségét,
öröksége megőrzésének fontosságát.”

Az elsődleges cél, hogy a felújított
vár tereit meg kell tölteni minőségi
tartalommal – hangsúlyozta Imre
Zoltán, aki kulturális menedzserként
irányítja Nagyvárad közművelődési
intézményeit és a várat is: „Szeretnénk
a fiatalságnak, a következő generációnak megmutatni, hogy mi történik, ha

megfogjuk egymás kezét, ha összekötjük
gondolatainkat határon innen és határon
túl, és természetesen a városon belül is,
hogy lássák a románok, hogy mi nem egy
elnyomni akaró nép vagyunk, de nem
hagyjuk magunkat sem elnyomni.”
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar
Néppárt elnöke a találkozó keretében
tartott lakossági fórumon hangsúlyozta, hogy a Nagyváradon javában dúló
etnikai kultúrharc közepette fontos,
hogy a napokban a váradi várban emlékjelet kapott Szent László sírja. A politikus szerint elsődleges céljuk, hogy
méltó helyen, a város főterén álljon
lovasszobra a városalapító lovagkirálynak: „A váradiak százötven éves álma, hogy
városalapító szent királyunk lovasszobra a
városközpontban álljon. Hogy ott a román
illetve a magyar közösségnek milyen szobrai
és jelképei vannak, talán a legkényesebb
kérdés Nagyváradon. A román többség nem
nagyon hajlik arra – dacára annak, hogy
a város alapítójáról van szó – hogy Szent
Lászlónak szobra legyen a város főterén. Mi
úgy gondoljuk, hogy akármennyire kényes
kérdés ez számukra, kétségtelen történelmi tény, hogy Nagyváradnak van egy
kilencszáz éves múltja, lakosságának a mai
napig egynegyede magyar, ezért számunkra
csak az elfogadható, hogy László királyunk
lovasszobra a polgármesteri hivatal előtt, a
város főterén legyen elhelyezve.”

A Fehérvár Televízió műsora július 6-tól 12-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 7. 6. SZOMBAT

2019. 7. 7. VASárnAp

2019. 7. 8. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kozáry
Ferenc színművész
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vásáry André énekes
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Papp
István ENSZ-békefenntartó,
téma: túszként Szudánban
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
sportközgazdász
14:20 Egészségünkre! 3536. rész – ismétlés
14:35 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: a szovjet csapatok
kivonulása 6. rész (12)
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Szécsi Pál-emlékest
16:15 Mese habbal –
portrébeszélgetés Németh
Antal sörfőzővel
16:55 Székesfehérvár Rallye
1999-2002
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Izinger Katalin
művészettörténész, Szent
István Király Múzeum
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:20 A szomszéd vár
19:50 Az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje – 2015
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 Elkészült immár a ház
dicső koronája
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Izinger Katalin
művészettörténész, Szent
István Király Múzeum
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kozáry
Ferenc színművész
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vásáry André énekes
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:25 Hangos, színes és büdös
14:20 Királyi napok 2016 –
Rúzsa Magdi koncertje
14:40 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Papp
István ENSZ-békefenntartó,
téma: túszként Szudánban
15:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:05 Béres József: Szép
magyar ének
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Antal
István méhészmester, az
Apiterápiás Társaság tagja
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Natura-túra –
ismeretterjesztő film
20:10 Fehérvár Enthroners – Kijev
amerikaifutball-mérkőzés
közvetítése felvételről
23:10 A hét hírei – ismétlés
23:30 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Antal István
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Hagyánek
Andrea. Vendég: Grácer
István, Szekeres Nikolett és
Bíró Tamás kutyatenyésztők
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 ARTE 70 – az Alba Regia
Táncegyüttes jubileumi
gálaműsora a tánc
világnapja alkalmából –
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:30 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:15 Képes hírek

2019. 7. 9. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Hagyánek
Andrea. Vendég: Grácer
István, Szekeres Nikolett
és Bíró Tamás
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Balázsik
István, az év állatorvosa
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 Madarat tolláról... –
ismeretterjesztő film 1-3.
21:40 Alba Regia Feszt 2015
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 7. 10. 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
11:45 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: Balázsik István
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ferenczy
Noémi tanár, a Fejér
Holló Diákszínpad
művészeti vezetője
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre! 37-38.
rész, Honvéd7 és Hírek
20:20 Madarat tolláról...
– ismeretterjesztő
film 4-6. rész
21:40 Tele élettel
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 7. 11. CSüTörTöK

2019. 7. 12. 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 Egészségünkre! 3738. rész – ismétlés
11:00 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 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: Ferenczy Noémi
17:00 Egészségünkre! 3738. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mészárovits Imre
nagymester, Noé-hegyi
Szent István Borlovagrend
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Madarat tolláról... –
ismeretterjesztő film 7-9. rész
21:40 Emese park – középkori
vásári életkép a belvárosban
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 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: Mészárovits Imre
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 7. rész (12)
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Madarat tolláról...
– ismeretterjesztő
film 10-12. rész
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 7. 20:10 Fehérvár Enthroners – Kijev amerikaifutball-mérkőzés közvetítése felvételről

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

15

A HETILAP

Iancu Laura

Káliz Sajtos József

Pálfalvi András

Amikor a napok

Elvont táj

mintha égetné a ruha a kezemet
fogni is fáj kilincset hálóinget
kedvem volna ablakot nyitni
nézni utánad
nézni a szeles éjszakában
nyargaló szalmaszálat
nem is emlékszem ez a kezem az
ezt lukasztotta át Isten
egynapos életre ébredtem
bekerített éggel
nászéjszakát őrző cseléddel

Kiharapták a tájból a hegyet
Szörnyű sebéből kövek peregnek
Cseréplevél hullik a fákról
Port visznek a fellegek
Fenyőfák csontváz serege
Gyantadalokról álmodik
Gyökérgyötörte betonösvény
Alatta mélyen egyszervolt kavics
Keringő szemétfoszlányok
Szürkeszárnyú halott madarak
Forgószelek bús pajtásai
Szállnak az éjben
Mérföldnyire a valóság felett

mennyi csontváz a fehér falon
vékonyodnak mind egyszerre
és mennyi halott vár
már estétől vár a reggelre

Amikor a jegenyék
nem szólnék rád csak
remegnék hogy észre ne vedd
ahogy a fák a jegenyék
egymás mellett vannak
bűnös én így vagyok
édeni tájban
aranyszájú szélben
törni a vihar szárnycsapásai alatt
és
éjjeli jelszóra holdkötélen
összehintázni
hintázni öledben
levélszerelemben
ahogy a hűtlen madár képes kitérni
a fogolyévszak járatai elől
s ha rajtakap a törvény vadőre
ölelj továbbtáncoltass át a mennybe

Naptári feljegyzések

László Zsolt

Megérkeztem hát! A láger után a saját szoba a
kollégiumban! A többiek nem zavartak, egész nap
a lányokat hajkurászták, az index aláírása előtt pofavizitet tartottak. Vizsgaidőszakban vagy tanultak
vagy nem. A gazdagabbakat a diákélet érdekelte és
időnként vitatkoztak a marxistákkal.
Törtem a franciát, pedig figyeltem, nagyon figyeltem. Az utca emberének hangsúlyait. a város
nevezetességei, persze, érdekeltek, de a téren, a kávézóban napozó franciák még inkább. Azok, akik
ráértek beszélgetni. Öregurak – régi kalandok! A
hozzám hasonlók témái: a szerelem és a vizsgaidőszak vége felé, egy gyors kávé. Puszi, nem hosszas
csók, egyik erre, a másik arra. Könyvtárba például.
Én is beültem a sarokba, az ablak mellé, hosszú asztalok voltak, mint egy bajor sörözőben, Kis asztali lámpa
mindenkinek. Majd a betanult szöveggel és a két
könyvcímet tartalmazó papírlappal a pulthoz mentem.
A mellettem ülő lány eltűnt, mint egy látomás, csak
most észleltem, mintha ült volna – tőlem jobbra – egy
nő. Nem is emlékeztem semmire, de feltűnt a gyors
távozás. Talán kikölcsönözte? Vagy ellopta a vágyott
könyvet. Az a női táska, amelynek „nevetséges”,
ridikül a neve...
Tanultam, szótáraztam rendesen, de kiejteni, amit
az írásképen látsz?

Tizenkilencben nyári hővel
köszöntött be a tavasz…
Ha így megy, tíz vagy húsz
év múlva kétszer aratunk –
vagy egyszer sem. […]

Uram, fáradt lehetsz
Te is, el-elbóbiskolsz,
máskor meg félrenézel…
Árva népünk reménysége,
Mennyei jó Atyánk,
nékünk Te vagy a mérce…
A mindennapit add meg,
de ne ennyi küszködéssel. –
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

A szabadság rabjai

Megtalálta helyét a nap a felhők között. Ezer szálra szakadt fénypászmáit
erőtlenül hintette a lusta végtelenbe.
A hegyek magaslatait bíborral fújta
be a szél. Ősz volt. Gyönyörű ősz.
A házaspár kéz a kézben ballagott
az erdei ösvényen. Csak a távolban
kontúrt vető magaslesek lehettek
volna tanúi csöndes sétájuknak. Nem
harsogtak, nem szóltak egy szót sem,
de gondolataikat magába szívta az éter,
melyben néma párbeszéddé alakult
kettőjük harmóniája. Régóta társak
voltak, szerették egymást. Hajnalka
és Zsolt friss nyugdíjasok lettek.
Nyugdíjasként élvezték már egymás
közelségét és a természet békéjét,
amit hosszú évek óta vártak a zaccos
mindennapokat behatároló programok
és az idő szorongató diktátumai után.
Tudták, hogy ez az állapot nem tarthat

Radnai István

Tavaly a március hóval jött!
A virágzó barackot, szilvafát
lehervasztották a fagyok…
Így a fákon alig árválkodott
nyár elején egy-egy szem. […]

Fohásztöredék

végtelenségig, tudták, hogy maradék
idejükkel nagyon takarékosan kell
gazdálkodniuk. Viszont, amit eddig
elmulasztottak, annak pótlása érdekében minden lehetségest meg kell
tenniük. Gondolataik összesimultak,
gyöngéden ölelkeztek egymásba. A
rőt falevelek vibrálása és a lassan megújuló árnyékok játéka kísérte a párost.
De minden testesülni akaró szépség
és azok látványa is kívül esett a pár
belső világából, noha azok minden
részletét szeretettel és szenvedélyesen
érzékelték. A világ kinti része már
nem volt elegendő számukra. Kellett a
többlet, a külső események, észlelések
mellett kellett a belső és mérhetetlen
örök egység, amit emberi nyelven már
nem lehet elmondani. Ballagtak a
késői alkonyatban. Egy ölyvpár sírva
körözött a fejük fölött. Nem szólalhat-

„Nem lenne nagy dolog az univerzum,
ha nem olyan embereknek adna
otthont, akiket szeretsz.”
(Stephen Hawking)
tak meg. Némának kellett maradniuk
ahhoz, hogy a pillanat ne törjön meg,
sose érjen véget. Bele akartak sétálni
a lebukó nap izzó aranytenyerébe,
hogy ott végleg elveszhessenek a világ
számára és már csak egymásnak létezhessenek. Szabadon a szabadságban…
Ősz volt. Gyönyörű ősz. Szabadulni akartak, szabadulni szerettek
volna ettől a világtól. Tudták, hogy
az idő rabságában ez lesz az utolsó
vállalásuk, amit vállalniuk kell. És a
„teremtő akarat” lágy tenyerével takarta rájuk az eredet szülte univerzum
éjszakáját…

Diploma
Valamit elfelejtettem. Másnap újra ugyanazt a
könyvet kértem ki.
Valami dézsávü – akkoriban a hallott és ismert
szót le sem tudtam volna írni. Egy lány, aki most
szemben ült, már tízkor szedelőzködött. Valami
kényszer hatására odabiccentettem.
Franciák! Két hét múlva összeköltöztünk.
Boldog időszak – a francia kiejtésem javult – a zsötemet már tisztán ejtettem, egy kis, könnyű nyári
nátha is segített, no, meg az ápolás. Én majdnem
magyar maradtam, diplomaosztás után elvettem
feleségül.
Csak öt év. Diploma ide, diploma oda, nem tudtam
elhelyezkedni. Vagont rakodtam, mint odahaza.
Beteg- és hullaszállító lettem. A franciák, de a gyarmatiak is rám sózták a halottakat, mondván, azzal
nem kell beszélgetni. Erős akcentusom volt, persze
más, mint az afrikaiaknak. Ők állampolgárok.
Puha száj, szelíd orr és áll. Nem, nem volt francia sasorra. Lágyan a szemébe hulló haj. Akár olasznak is
hihetnéd vagy magyarnak. De dallamosan ejtette a francia szavakat. Kétségtelenül francia, néha kicsit lezser,
néha rendszerető, anyáskodó. Francia és szerelmes.
Aztán egy igazgatónak megtetszett a diplomám, és
elkezdtem a kötelező gyakorlatot. Majdnem kifutottam az időből.

Jött a „neked nincs gyereked” időszak, ügyeletek.
Így aztán keveset voltunk együtt. Elvesztegetett
idő!
Egy-egy átvirrasztott éjszaka után felkerestem a
Szajna-parton a feleségemet, festett, rajzolt, megpróbálta eladni. Ilyenkor hazajött velem, én vittem
a festőállványt.
Néha fáradt voltam és morcos.
Francia nő volt, a nevében is francia. Temperamentum, gyengédség és gőg! A nagy Napóleon kissé
idegesített eleinte, aztán már én is így gondolkodtam.
Már majdnem francia lettem.
Egy idő után gyerekre vágytunk, de hiába voltam
orvos.
Aztán már kevesebbet voltam ügyeletben,
hazajártam. Ő váratlanul abbahagyta a festést-rajzolást. Még most is a birtokomban van
néhány akvarell, nem a turista-csalogatók, a
félig-meddig giccsek közül és egy szénrajz.
Önarckép.
Fáradt volt, egyre kevesebbet festett, azt sem természet után.
Hiába voltam orvos. Elvesztegetett évek!
A fejfán ez áll: Françoise Gillemot élt 26 évet
Hiába voltam orvos.
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„Ott kell állni a gyermek mögött!”
A HETILAP

Vakler Lajos

Ez egy fontos pillanat a pedagógus
pályafutásában?
Nagyon örülök, mert egy olyan
diákom javasolt erre a díjra, akivel
az általános iskolai diákönkormányzati munkánk után is együtt
dolgoztunk a Tóparti gimnáziumban. S bár nem ma kezdtem a
katedrán, fontosnak tartom, hogy
az ember mindig önazonos tudjon
maradni, elsősorban ember, függetlenül attól, milyen szerepet kap
az életben. Én ezt az elvet követem
a pedagógusi, a kollegiális, az
osztályfőnöki és a diákönkormányzatot vezető tanári szerepemben
is. Ami elsődleges számomra, hogy
mindenképpen partnernek tekintem a körülöttem lévőket.
Ön némettanár, de a diákönkormányzati munka koordinálása jószerivel teljes embert kíván. Hogy jut erre ideje?
Érdekes ez a feladat, hiszen először
úgy tűnik, hogy a diákönkormányzatot segítő pedagógus dolga a

Fotó: Simon Erika

A Székesfehérvár Ifjúságáért díjra a diákok
olyan tanárokat javasolnak, akiket kedvelnek,
szeretnek, akik sokat tesznek értük. Idén Fridel
Marianna, a Tóparti Gimnázium és Művészeti
Szakgimnázium pedagógusa kapta az elismerést, mely nem csupán egy díjat jelent számára,
hanem a fiatalok bizalmát is.

Fridel Marianna, a Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanára a kezdetek óta
lelkes támogatója a Székesfehérvári Diáktanács tevékenységének

programszervezés és az irányítás,
de ez sokkal több annál. Ott kell
állni a gyermekek mögött, segíteni
nekik a programok megszervezésében és figyelni arra, hogy a
további életük szempontjából
fontos dolgokat is megtanulják. A
legfontosabb, hogy szabad akaratukból választhatnak programokat,
és természetes, hogy ebben a legrátermettebb gyermekek vesznek
részt. Közben problémamegoldást,

konfliktuskezelést, véleménynyilvánítást, etikettet tanulnak, szociális és digitális kompetenciákat
sajátítanak el. Általános iskolában
többet kellett mögöttük állni, és
nagyon nagy segítségemre voltak az
osztályfőnökök, a gimnáziumban
jóval önállóbbak a fiatalok.
Milyen a diákélet a Tópartiban? Hiszen tudjuk, hogy megvan a kettősség,
tekintve, hogy a művészeti szakgimnázium növendékei egy különleges jövőt

építenek maguknak, ugyanakkor a
Tóparti ott van a legjobb ötven középiskola között az országban.
A művészetisek rendkívül színes
foltját adják az életünknek, és bár
én nem tanítom őket, de a diákönkormányzati munkában azt
tapasztalom, hogy leterheltségük
ellenére is nagyon aktívan kiveszik
a részüket a közösségi életből.
Általában olyan feladatot vállalnak
el az iskolai programok során, ami
a kreativitásukat veszi igénybe.
Rendkívül hangulatos dekorációkat
készítenek. Az év végi tutajversenyünkön például a zsűribe vonták
be a művészeti osztályosokat a
szervezők, ahol kidomborodhatott
az esztétikai érzékük.
A díjátadón Cser-Palkovics András
polgármester ezekkel a szavakkal
köszöntötte önt: „Ma egy olyan
pedagógust díjazunk, aki példát mutat,
hogyan érdemes a fiatalokat segíteni,
támogatni, képviselni, nagyon szeretni
és megadni mindazt, amit csak egy felnőtt, csak egy tanár tud megadni saját
diákjainak.” A szeretet valóban segít a
hétköznapokon?
Ez a legfőbb mozgatórugója egy
pedagógus munkájának! A családom és a barátaim mellett a
legfontosabb a diákság. A tanítványaim előkelő helyet foglalnak el a
szívemben!

Fehérváron is legyen műanyagmentes a július!
Pál Loránd, Szabó Petra

A Plastic Free July nemzetközi
mozgalomhoz bárki csatlakozhat: a
lényeg, hogy a résztvevők egyáltalán ne használjanak műanyagot
vagy ne vásároljanak olyan terméket, amit műanyag csomagolásban
árulnak. Ez ugyan nem egyszerű,
de Fehérváron is vannak olyan
helyek, ahol megoldható.
Nemrégiben hozták nyilvánosságra
a kutatók, hogy mikroszkopikus
műanyagdarabkákat lehet találni
az állatok szervezetében, izomzatában, amiket az ember megeszik.
Ennek hosszú távú hatása nem ismert, de biztosan nem egészséges.
Varga Gábor, a Gaja Környezetvédő Egyesület elnöke szerint egy
átlag magyar ember több kilónyi
műanyag hulladékot termel, de
kreativitással és környezettudatos
magatartással meg lehet fékezni
a plasztik hulladékok gyarapodását: „A fehérvári csapvíz ásványianyag-tartalma nagyjából ugyanannyi,
mint a palackos ásványvízé. Megtehetjük, hogy nem veszünk ásványvizet!
Aki ragaszkodik az ízesített ásványvízhez, az tud limonádét is csinálni
magának. Egy kicsit másképpen kéne
gondolkodni erről az egészről!”

Fotó: Kiss László archív

Ne használjunk műanyagot júliusban! – ez az
üzenete annak a globális kezdeményezésnek,
amit a lassan lebomló műanyagok pusztító
környezetkárosítása miatt hívtak életre a
fenntarthatóságért küzdő civilek.

Merjük átlátni, mit tehetünk környezetünkért! – javasolják a műanyagmentes július mozgalom
szervezői. Már az is hozzájárulás környezetünk tehermentesítéséhez, ha nem fogyasztunk
palackos ásványvizet.

A városban számtalan ivókút működik, ahonnan vízhez lehet jutni,
de az egyik fehérvári könyvesbolt
is szívesen látja azokat, akik hűsítő
italra vágynak. Az üzletben bárki

ingyenesen megtöltheti palackját,
kulacsát: „Örömmel odavezetjük a
csaphoz, és adunk vizet az embereknek. Eddig is megtettük, gyerekeknek
és kutyáknak is adtunk vizet, ez nem

újdonság. Túl sok nagy dolgot nem
tudunk tenni a környezetünkért, apró
lépésekkel tudunk előre haladni. Fontos erre nevelni a gyerekeinket is, hogy
mindenki a saját környezetében tegye
meg, amit tud. Sok kicsi sokra megy!”
– mondta Csabai Dóra, a Fehérvári
Pagony tulajdonosa.
A Jancsárkert termelői piac célja is
az, hogy megváltoztassa a vásárlók
hozzáállását a műanyag zacskókhoz. Mivel az ott árusított termékek egészségesek, a műanyag
csomagolásokat is megpróbálják
kiiktatni a vásárokból. Helyette
vászontáskákat és befőttesüvegeket kínálnak opcióként, de
a legjobb az lenne, ha mindenki saját kosárral és dobozokkal
érkezne vásárolni: „A fehérvári
háziasszonyok nagyon sok vászontáskát, textilzacskót varrtak. Ezeket
mi azoknak a vásárlóknak adtuk, akik
műanyag szatyorral érkeztek a piacra.
Mindenki figyelemmel kíséri ezeket a
környezetvédelmi kezdeményezéseket,
a magunk módján mi is szeretnénk
ehhez hozzájárulni!” – tudtuk meg
Schultz Györgytől, a Jancsárkert
Piac és Közösség Egyesület elnökétől.
Bár a műanyagmentes július csak
egy hónapra szól, a szakemberek
célja, hogy minél több emberhez
eljusson az üzenet: műanyag
csomagolás nélkül is lehet élni, így
megóvjuk a természetet a fölösleges szeméttől, ami évszázadok alatt
sem bomlik le.

Közéleti hetilap
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Negyven év után kerültek haza az ősnyomtatványok
A HETILAP

Bécsben bukkantak fel

Kovács V. Orsolya
Ha már végleg lemondunk valamiről, ami eltűnt,
és mégis előkerül, az önmagában is nagy dolog.
De ha ráadásul megoldatlan rejtély övezi az
eltűnést és évtizedek telnek el a megkerülésig,
akkor az egyértelműen csoda! Székesfehérváron
ismét bebizonyosodott, hogy a csodák azokkal
történnek meg, akik hisznek is benne.

Negyven évvel ezelőtt elloptak négy
ősnyomtatványt a székesfehérvári
püspöki könyvtárból.

Az eltűnt filozófiai illetve erkölcsteológiai témájú kötetek mind a 15.
század utolsó évtizedeiben készültek. Azóta sem derült ki, hogy
miért pont ezeket lopták el, bár
valószínűleg köze van hozzá annak,
hogy kis méretűek, könnyen eltüntethetők. Arra ennyi év távlatából
már végképp nem számított senki,
hogy valaha is újra visszakerüljenek Székesfehérvárra, főleg ilyen jó
állapotban!

Fotók: Pápai Barna

Ősnyomtatvány az a nyomtatott könyv,
ami még 1500 előtt keletkezett, de már
a Guttenberg-féle technikával.

Negyven év után már csak titokban remélték a csodát

Ignác ciszterci szerzetes pap. Több
mint hetvenéves volt, örömmel elfogadta, amikor a villanyszerelő

Évekkel később a leltárkönyvbe
bekerült egy ceruzás bejegyzés a
kötetek hiányáról, a maga részéről
ezzel jelezte Sulyok atya, hogy lemondott a kötetek visszaszerzéséről.
Huszonöt évvel a történtek után,
2006 tavaszán, fél évvel a halála
előtt én még arra kértem Ignác atyát,
hogy erről a történetről írásban is
valahogy emlékezzen meg. Ne csak
belső feljegyzéseink legyenek erről
a kárról, ami a könyvtárat érte. Fél
évvel a halála előtt is szabódva írta
le szavait, azon rágódott, hogy ha akkor feljelentést tesz, talán több esély
van az esetleges visszaszerzésre.”

Meglepően jó állapotban kerültek elő a kötetek

Pedig – amint Mózessy Gergely,
a Székesfehérvári Püspöki és
Székeskáptalani Levéltár vezetője
és Spányi Antal megyés püspök
beszámoltak róla – a lehetetlennek
hitt esemény megtörtént. A héten
a Magyar Könyvtárosok Egyesületének tagjai is megtekintik majd
a ritka köteteket, melyek közül
háromnak ez az egyetlen példánya az adott kiadásból az egész
országban.

Krimibe illő
„A történet valamikor az 1980-as
évek kezdetére vezet vissza, amikor
statikai probléma miatt ki kellett pakolni a püspöki könyvtárat, köztük
a könyvtár legnagyobb értékeit őrző
úgynevezett kódextermet is, ahol
körülbelül kétezer kötet található.”
– idézte fel a múltat Mózessy
Gergely. – „A könyvtárnak ekkor
egy könyvtárosa volt, Sulyok János

segédmunkásai felajánlották, hogy
segítenek neki pakolni. Volt egy
fiatal- ember közöttük, aki kicsit
nagyobb érdeklődéssel is fordult a
könyvek felé. Így később sejthető
volt, hogy ki lehet felelős a négy
ősnyomtatvány eltűnéséért. Az atya
a rendőrségen nem tett feljelentést,
ugyanis irtózott a gondolatától is
annak, hogy a hatósághoz forduljon. Mindenki így érzett akkoriban,
akinek a titkosrendőrséggel volt valaha valami afférja. Hiszen a látható
nyomozószervek fedésében ott működtek ezek az erők is. Az pedig még
a könyvtáros szakmában is közkeletű
információ volt, hogy a politikai
vezetésnek milyen tagjai érdeklődnek
ezek iránt a kötetek iránt. És ha esetleg onnan jött valamiféle megrendelés a lopásra, akkor még csak nem
is lehetett reménykedni tisztességes
nyomozásban. A könyvtáros jelentette a püspöknek a dolgot, aki maga
is egyetértett egy csendes eljárással.

Rejtély marad, miért pont ezeket lopták el

Újabb hosszú évek teltek el,
amikor idén májusban egy bécsi
antikvitás-szaküzletben valaki
értékesíteni akart egy ősnyomtatványt. A bolt munkatársa megvizsgálta a kötetet, felfedezte benne a
fehérvári könyvtár pecsétjét. „Korrektül eljárva azonnal írt egy e-mailt
Fehérvárra, hogy mit tudunk ennek
a könyvnek a jogállásáról. Egyúttal
értesített minket arról is, hogy egy
másik bécsi antikvárium weboldalán
egy másik – valaha hozzánk tartozott könyvet – hirdetnek már régóta
kétezer-négyszáz euróért. Mind a két
helyre írtunk, beszámoltunk arról,
hogy sosem mondtunk le a kötetek
tulajdonjogáról. Hirtelen begyorsultak
a dolgok, a második helyről futárral
szinte azonnal visszaküldték a náluk
lévő könyvet. Az első hely munkatársa pedig beszélt azzal, aki bevitte
hozzá. Így derült ki, hogy van nála
még két kötet és lemond róluk. Így
mind a négy könyvet sikerült visszaszereznünk.”
A kötetek tehát közel negyven év
után ingyenesen kerültek vissza
Magyarországra. Bár a püspökségi
könyvtár felajánlott a megőrzésért
egy tisztes díjat az antikváriumoknak, azt egyik helyen sem fogadták
el. A könyveket június 13-án adták
át Spányi Antalnak, aki különös
jelentőséget tulajdonít annak,
hogy ez éppen Szent Antal napján
történt: „Érdekes, hogy Szent Antalt
az elveszett tárgyak megtalálójaként
ismerik az egyházban, és pont az ő
ünnepén kerültek vissza ezek a könyvek jogos tulajdonosukhoz!”
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Kovács V. Orsolya

amikor már megvan az irány, akkor
jó a barátaimmal, munkatársaimmal konzultálni, hogyan is legyen
legjobb a végeredmény.

vannak fent az oldalon. Rengeteget
tanultam már belőlük!
Milyen feladataid, megrendeléseid
vannak mostanában? Hol találkozhatunk a munkáiddal?
Jelenleg kisebb projekteken dolgozom – ex librisek, logók, esküvőarculatok – de az aktuális munkáimat többnyire a Facebook- vagy az
Instagram-oldalamon teszem közzé.
Mely témák a kedvenceid, amiket
legszívesebben ábrázolsz?
Mivel elsősorban tervezőgrafikus
vagyok, ezeket leginkább az aktuális megbízások határozzák meg.
Amikor nem munkáról van szó,
hanem kedvtelésről, akkor legszívesebben illusztratív tipográfiával
foglalkozom.
Mit gondolsz, miről lehet leginkább
felismerni a munkáidat?
Talán az aprólékosság és kedvesség, amivel általában a munkáimat
jellemzik.
Hogy telik egy napod, mi mindennel
foglalkozol?
Éppen fordulóponthoz érkezett
a napi rutin a márciusban szüle-

Nádi Boglárka munka közben

ezzel foglalkozom. A diplomám átvétele után négy osztálytársammal
együtt megalapítottuk a budapesti
székhelyű Halisten Stúdiót, ami
azóta is boldogan működik.
Hogyan dolgozol, honnan merítesz
ihletet? Milyen körülményekre van
szükséged az alkotáshoz?
Sokszor használom a Pinterestet, ha
inspirálódni szeretnék, de mindig
máshonnan érkezik az ihlet. A reggeli órákban általában hatékonyabb
vagyok. Sokszor zenét is hallgatok
munka közben. A kitalálás fázisában szeretek egyedül lenni, de

Fotók: Nádi Boglárka

A Magyar Postának tervezett már több ünnepi bélyeget is

Fotó: Nádi Boglárka saját archívuma

Gyerekkorodban voltak már jelei
annak, hogy ezt a pályát választod?
Kicsiként is sokat rajzoltál?
Az általános iskola óta rajztagozatos voltam, a szüleim elég hamar
meglátták, milyen irányba terelgessenek. A fehérvári Munkácsy
Mihály Általános Iskolába jártam
rajztagozatra, ahol minden évben
tanulhattunk új művészeti technikákat is, mint például festészet,
kerámia, szövés, tűzzománc, analóg fotózás, így volt szerencsém sok
mindenben kipróbálni magam.
Mikor döntötted el, hogy ezt a pályát
választod?
Talán mindig is egyértelmű volt
számomra, de tudatosan a tervezőgrafika mellett középiskolában
döntöttem. Azóta tanulok célzottan
grafikát, az egyetemi évek alatt
pedig kifejezetten erre az irányra
összpontosítottam, azóta pedig

Fotó: Nádi Boglárka

A székesfehérvári származású tervezőgrafikus,
Nádi Boglárka tervezett már karácsonyi és
húsvéti bélyeget is a postának, de gyönyörű
óriásplakátokat és könyvborítókat is. Most
nemcsak különleges munkáit, de magát a
művészt is megismerhetik!

Milyen eszközöket használsz munka
közben?
A vázlatoláshoz rotringot használok, ha kézi rajz a munkám alapja,
akkor többnyire egy kihúzófilcet
és pauszpapírt. Kalligráfiához
tusokat, de manapság már főként
digitálisan dolgozom. Kísérletezni
főleg stílusokkal szoktam, szívesen
ismerek meg új megoldásokat,
lehetőségeket. Nagyon szeretem
például a Skillshare-t, ami egy
nagyon jó önképzőoldal, tele oktatóvideóval. Sok inspiráló és számomra kedves tervező előadásai

Minden munkája teljesen egyedi

tett kisfiam miatt, úgyhogy most
elsősorban ő alakítja a beosztásomat. Nagyon kegyes hozzám,
mert megengedi, hogy mellette is
rajzolhassak és még aludhassak is,
csak több szervezést igényelnek a
napok. Érkezése előtt a reggeli kávét követően általában a stúdióba
vezetett az utam. Azért is választottam a szabadúszó munkát,
hogy mindig azt csinálhassam,
amihez kedvem van, így bőven
voltak olyan napjaim, amikor
itthonról dolgoztam inkább, vagy
sehonnan, csak csavarogtam. Fontos számomra, hogy a magam ura
lehessek, és kedvemre oszthassam
be az időmet, ez a munkáimnak is
jót tesz.
Milyen hobbik, kedvtelések fontosak
számodra?
Annyira szeretem a munkámat,
hogy ha tehetem, szabadidőmben
is legtöbbször rajzolok. Ezenkívül
nagyon szeretem a növényeket, otthon is egy szobadzsungel nevelkedik, úgyhogy talán a kertészkedés
tekinthető valamelyest hobbinak,
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de egyéb, amit nagy rendszerességgel csinálnék, nem jut eszembe.
Van-e mestered, példaképed, akitől
sokat tanultál?
Olyan szerencsés vagyok, hogy
több is! Életem eddigi szakaszaiban
mindig elkísért valaki, aki motivált.
Általános iskolában Laki István
rajztanár, akivel szakkörökben
ismerkedtem meg. Többek között
miatta is jelentkeztem a Munkácsyba, mert ő jött az óvodánkba
bemutatni az iskolát, és olyan
kedves előadást tartott, amire máig
emlékszem. Már akkor tudtam,
hogy szeretnék tőle tanulni. Közép-

iskolában a grafikatanárom Csala
Sándor volt, aki inspirált a tervezőgrafikára való szakosodásban.
Egyetem óta Juhász Mártonra tekintek mesteremként, aki
emberileg és szakmailag is örök
példaképem marad, és felsorolni
se tudnám az erényeit. Mind a
két diplomamunkámnál ő volt
a témavezetőm. De rengeteget
tanultam Jancsó Árontól is, akivel
élete utolsó éveiben élhettem. Áron
nemzetközileg elismert tipográfus
és tervezőgrafikus volt, aki a szívemben, gondolataimban mindig
benne marad.

Egyedi esküvői meghívó

A Zeneakadémia plakátja

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
SzakSzékesfehérvár
MegyeiJogú
Jogú
Város
Önkormányzat
Közgyűlésének
Gazdasági
bizottsága bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
képezőképező
alábbi
Szakbizottsága
bérbeadásra
meghirdeti
az önkormányzat
tulajdonát
helyiségeket:
alábbi
helyiségeket:
Helyiség címe

Várkörút 44.
Jancsár u. 27.

Terület azonosító Megnevezés
szám
(m2)
ÜZLET/ IRODA
20423
üzlet/iroda
25
20440
üzlet/iroda
35

Bérbeadás
Bérleti díj
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA
1 év
1 év

1590,1590,-

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése
és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő
előzetes egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal,
önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn,
nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy
az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása
nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál
nem régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. július 1.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. július 15-én 16.00 óra
Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.
A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra,
pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Bogi stílusát könnyű felismerni

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 4226 hrsz-ú ingatlan Székesfehérvár, Szabadságharcos u 59. szám alatti épület 2. emeleti kollégiumi épületrész felsőoktatási hallgatók részére történő bérbe adására.
A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; „Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér
1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-253) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra,
pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 15. (hétfő) 10 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
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Sasvári Csilla, László-Takács Krisztina

„Ez az év olyan volt, mintha három évad
sűrűsödött volna bele, hiszen egyszerre
folyik a társulatépítés és az intézményalapítás – amiben még mindig benne
vagyunk – illetve a repertoárépítés.” –
állapította meg Egerházi Attila. A Székesfehérvári Balettszínház igazgatója
szerint a telt házas előadások mindenképpen bizakodásra adnak okot, de
akkor sem lettek volna elkeseredve,
ha ez nem így van, hiszen nincs olyan
balett-társulat vagy táncszínház, ahol
minden előadás mindig telt házas.

Új nyelv, amit érteni kell
Az első repertoár összeállítása során
elsősorban az volt a szempont, hogy
egy új műfajt kell Székesfehérváron
meghonosítani, hiszen a balett ebben
a formában, ahogy ők művelik,
ismeretlen volt korábban. Ezért megpróbáltak olyan darabokat színpadra
állítani, amelyek alkalmasak arra,
hogy az alapvetően prózai színházhoz
szokott közönséggel megismertesse a
kortárs tánc rokon vonásait a prózai
színházzal – illetve láttassa a különbségeit: „Ezért volt a Diótörő az első
bemutatónk, ami családi balett. A másik
családi balett a Rómeó és Júlia, és továbbra is tervezünk cselekményes előadásokat
a jövőben. De ahogy az irodalomban a

Fotók: Kiss László

Első és talán legsűrűbb évadát zárta most a
Székesfehérvári Balettszínház, hiszen amellett,
hogy színvonalas repertoárral léptek a közönség
elé, társulatot, sőt közönséget alakítottak. Fontos
számukra, hogy itthon legyenek a városban, ebben
a közösségben, mely már az első évben is örömmel
fogadta őket – erről árulkodtak a telt házas előadások is. A Vörösmarty Rádió több riporton keresztül
kísérte végig az évadot, mi pedig most összegezzük,
hogyan telt a balettosok első éve Fehérváron.

Legutóbbi előadásukon is a letisztult, de modern formavilágot képviselték a Feketehegyszárazréti Közösségi Központban

ezek egymásnak feszülése. A szeretet
leglángolóbb megnyilvánulási formája
a szerelem, ami a Rómeó és Júlia
alapköve. A félelem egyik legborzasztóbb megnyilvánulási formája pedig
ugyanebben a darabban az értetlenségből fakadó gyűlölet: „Számomra és
a társulat számára is a szeretet az az erő,
ami mozgat bennünket. Remélem, hogy
ezt érzi a fehérvári közönség, akik már
eljutottak az előadásunkra. Sok szeretet
árad felénk az előadások végén, amikor
feláll a közönség és tapsol. Ezt a szeretet
lehet érezni a terem rezonanciájából is.”

Együtt élni a várossal
Amikor Egerházi Attila elkezdte a
munkát Fehérváron, magával hozta
vezető táncosát, Cristina Porres

pedig nyolc gyakornok csatlakozik a
csapathoz.
Ott voltak a városi futballmérkőzésen
vagy kimentek az utcára és egyszer
csak az Országalmánál Rómeó és
Júlia elkezdett táncolni, népszerűsítve
ezzel az új bemutatót, emellett számos
városi rendezvényen jelen vannak. A
balettszínház társulata nem tett mást,
mint elkezdett együtt élni a várossal:
„Én már lassan két és fél éve itt élek, de
még mindig nem ismerem minden zegzugát a városnak. És persze azt is szeretném,
hogy a város is megismerjen bennünket,
ehhez itt kell élni, együtt kell lüktetni vele.
Egy művészember pedig csak úgy tud
létezni, hogy kiviszi a művészetét – képletesen szólva a portékáját – a piacra. Nem
lehet azt várni, hogy ülünk az elefántcsonttoronyba bezárva a kőszínházban és
majd jönnek az emberek az előadásra. Persze ezt is lehet, de akkor legalább negyven
év kell ahhoz, hogy az emberek megtudják:
van itt egy balettszínház. Ki kell menni a
város lakói közé és azt mondani, hogy ezek
vagyunk mi, és ha szeretnétek megismerni
ezt a csodálatos műfajt, akkor gyertek be a
színházba és nézzetek meg bennünket!”

Fehérvár művészete a világban

Az új évad próbái már augusztus közepén elkezdődnek

novellákra, regényekre, drámákra, úgy a
versekre is szükség van. Éppen ezért táncverseket, egyfelvonásos baletteket is műsorra fogunk tűzni.” – meséli a terveket
Attila, majd hozzáteszi: „Nem szeretem
a tanítás, a nevelés szót használni, inkább
azt mondanám, ez egy ismerkedés, egy
befogadás, ami később tudást fog jelenteni
a közönségnek, ezzel együtt egyre több és
magasabb szintű élményt.”

A szeretet erejében hisznek
Egerházi Attila szerint a Rómeó és Júlia című darab arról a két nagy erőről
szól, ami az embereket mozgatja. Ez
nem más, mint a szeretet és a félelem,

Mormeneót, aki egyedül tanította be
a teljes három felvonásos Rómeó és
Júliát. Ők már összeszokott párosként érkeztek, a többiek utánuk
csatlakoztak a csapathoz.
„Cristinával több mint tíz éve együtt
dolgozunk, a többiekkel is dolgoztam már,
de nem ilyen sok időt. A próbatáncok során
olyan táncosokat kerestünk és találtunk,
akik nyitottak új dolgokra, ugyanakkor már
komoly tapasztalat van mögöttük. S bár
még nagyon az elején vagyunk, már most is
karakteres képet mutat a balettszínház.” –
mondja büszkén Egerházi Attila.
Jelenleg tizenhárom táncművésszel
működnek, ebben a szezonban hat
gyakornok táncolt náluk, jövőre

Külföldi és budapesti meghívások is
voltak, ahol már mint Székesfehérvári Balettszínház lépett fel
a társulat, ezzel a város művészeti
életének hírét is vitték. Szerencsés
műfaji adottság, hogy nem kötik őket
nyelvi határok, hiszen a táncot ugyanúgy érzik és értik a világ minden
táján. A társulat ezt ki is használja
és turnézik külföldön, de belföldön
is: nemcsak Budapesten, hanem
vidéki városokban is. A prágai tánc
világnapi fesztiválon a sajtó az egyik
legkiemelkedőbb produkcióként írt
a fehérvári balettelőadásról. Most
nyáron egy kisebb csapattal képviselik
Fehérvár kultúráját Spanyolországban,
ahol egy nemzetközi kurzust tartanak,
és a gálán a nemzetközi táncélet jelentős képviselői is megjelennek.

Mi várható a következő évadban?
Nyáron sem hiányozhat a balettszínház, hiszen már készülnek a

Királyi Napokra, ahol az Alba Regia
Táncegyesület táncosaival közösen
egy izgalmas nyitóprodukcióban
vesznek részt. A rövid, de nagyon
velős előadást Matuz János rendezi,
ennek már folynak a próbái. „A balettet és a néptáncot próbáljuk úgy ötvözni,
hogy miközben műfaji sajátosságaikat
meghagyjuk, egyfajta összehangot, ezzel
új minőséget teremtünk.” – mondja
Attila. Ezt láthatjuk majd augusztus
kilencedikén, az Országalmánál
felállított színpadon.
Augusztus közepén pedig már indulnak az új évad munkálatai: az első
előadás októberben várható. Táncversekkel készülnek, három külön
kis világot mutatnak be. Az est címe:
Homokrajzok. A Rómeó és Júliát is
játsszák októberben, ahogy karácsony
táján a Diótörőt, és egy nagy bemutatót terveznek februárra: „Az új darab
Franz Kafkáról szól. Életrajzi ihletésű, és
azok számára is nagyon izgalmas lesz,
akik soha nem olvastak Kafkáról. Most
képet kaphatnak róla az én felfogásomban
és a balettszínház interpretálásában!”
Májusban lesz gyerekdarab is, az
Aladdin, amit a Pelikánba terveznek. Emellett színpadra visznek
egy úgynevezett megemlékező
művet Trianon kapcsán, hiszen

Egerházi Attila, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatója

a gyászos történelmi esemény
századik évfordulója lesz jövőre. Ez
egy közös produkció lesz a Nemzeti Táncszínházzal, és a trianoni
drámát fogja feldolgozni.

Lesz-e utánpótlás-nevelés?
Ahogy az első évadban, a következőben is folytatódnak a balettszínházi
nyílt napok: minden hónapban egy
szombatot kijelölnek, és honlapjukon
keresztül bárki jelezheti részvételi
szándékát.
A nyílt napok inkább az érdeklődés
felkeltését szolgálják, de további célja
a színháznak utánpótlást nevelni: „Aki
ebből az iskolából – amit reményeink
szerint hamarosan létrehozunk – kikerül,
amellett, hogy gazdagíthatja az együttest,
viheti a fehérvári tánc jó hírét a világ
egyéb táncegyütteseibe is. Jelenleg erről
az oktatási tervről egyeztetünk a városvezetéssel, mely nyitott rá és fontosnak
érzi, hogy legyen utánpótlás. Meg fogjuk
közösen keresni azt az iskolát, ahová
integrálni tudjuk ezt a képzést.”
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Kurucz Tünde

Az előző filmedhez képest kicsit éles a
témaváltás…
Már nagyon régóta szerettem volna
háborús filmet készíteni, csak a
téma nem volt meg hozzá. Rengeteget kutattam, beszélgettem
történészekkel. Arra jutottam,
hogy a második világháború utolsó
magyarországi hónapjait szeretném
megfilmesíteni, mert ezt a korszakot ilyen formában eddig még
sosem dolgozták fel.
Miért pont Elfelejtett nemzedék a címe?
Azoknak a tizenéves magyar fiúknak állít emléket, akik a háború
vége felé éppen elérték a hadköteles kort. Ezeket a gyerekeket
naivan és idő hiányában gyakorlatilag felkészületlenül küldték ki
a frontra, és vagy ottmaradtak a
lövészárokban vagy teljesen más
emberként jöttek haza. Róluk nem
nagyon szoktak beszélni.
Hol játszódik a film?
Fehérváron is rögzítünk néhány
jelenetet, de a film nyolcvan száza-

Fotó: Péterfy Bernadett

Elfelejtett nemzedék címmel a második világháború utolsó magyarországi napjairól forgat
kisfilmet Aracsi Norbert fehérvári rendező,
akinek előző kisfilmjét, az apa-fia témakört
boncolgató Emlékezz rám! című alkotást számos
nemzetközi filmfesztiválon díjazták.

A lövészárkos jeleneteket a Pákozdi Katonai Emlékparkban rögzítik

léka egy lövészárokban játszódik.
Nincs kimondva, hogy az ország
mely területén járunk. Érdekes,
hogy amikor elkezdtem a forgatókönyvet írni, azt hittem, ezek az
árkok olyan mélyek voltak, hogy
könnyedén fel is lehetett bennük
állni. Aztán a kutatások során

kiderült: a valóságban ezek sokszor
csak derékig értek, ami fizikailag
megnehezítette a katonák dolgát.
Hol tart a szereplőválogatás?
Amikor írtam a forgatókönyvet,
már megfordult a fejemben néhány
színész neve, akikhez illene egyegy karakter. Most már nagyjából

megvannak a szereplők. Viszont
a statisztákra és a főszereplőre, a
tizenéves fehérvári fiúra nemsokára ki fogok írni egy válogatást, mert
akire gondoltam, elkezdett férfiasodni, és úgy érzem, így nem lenne
hiteles a film.
Mikor kezdődik a forgatás?
Tíz-tizenkét napos forgatást tervezünk. Október végétől november
közepéig szeretnénk a jeleneteket
felvenni, mert nagyjából a cselekmény is késő őszi-kora téli időszakban játszódik.
Mikor lesz a film premierje?
2020. május 9-én, az európai béke
napján szeretném Fehérváron bemutatni. Ez a dátum azért is fontos,
mert ekkor ért véget Európában a
világháború. Utána a terveim szerint
valamelyik tévécsatorna is le fogja
adni, de felkerül az internetre is, sőt
oktatási célra is használható lesz.
A film előzetesét néhány hete mutattátok be. Milyenek az első reakciók?
Eddig nagyjából tízezren látták.
Rengeteg visszajelzést kaptunk,
hogy nagyon tetszett a minősége,
de ami még fontosabb, hogy a film
alatt és különböző közösségi oldalakon, ahol megjelent a hír, elindult
egy beszélgetés, amiben az emberek megosztották a történeteiket.
Szerintem erre nagy szükség van
ma Magyarországon!
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Hőségben is okosan!

Mire figyeljünk, ha harminc fok fölé ugrik a hőmérséklet?
A napernyő mellett érdemes a
napszemüvegek UV-szűrésének hatékonyságáról is megbizonyosodni.
Dr. Farkas Zoltán a sátrak veszélyére is figyelmeztet, ugyanis amellett,
hogy átengedik az UV-sugarakat,
blokkolják a levegő mozgását. A
melegben kitett pici gyereksátrakkal különösen vigyázni kell, egy
ilyen sátorban negyven-negyvenöt
fok is keletkezhet.

Buzás Gábor
Extrém hőség, időnként elviselhetetlen napsütés –
ma már így néz ki a nyár. Mit tegyünk a legnagyobb
hőség idején, hogyan lehet a legjobban elviselni a
jócskán harminc fok feletti hőmérsékletet?

Kevesebb zsírt, kevesebb alkoholt!

Teszteljük a naptejet!
A háziorvos szerint a naptejeket is
érdemes némi kritikával kezelni:

Mivel hűtsünk?
Fotó: Bácskai Gergely

Melegben is kell enni, annak ellenére,
hogy ilyenkor csökken az étvágyunk.
Nem a strandkaja a legjobb megoldás,
a lángos helyett inkább alacsony zsírtartalmú, de magas fehérjetartalmú
ételeket érdemes fogyasztani. A sok
ivás is létfontosságú, de az alkohollal
csínján kell bánni, figyelmeztet a
orvos: „Az alkoholfogyasztás, a tömény
italok veszélyesek, és téves az a gondolkodás, miszerint iszom egy pálinkát és majd
jobban leszek, mert nem érzem a meleget
annyira. Az alkohol ugyanis folyadékot
von el a szervezettől, tehát ugyanazt
csinálja, mint az izzadás. Ezt nem vesszük
észre, így még több folyadékot veszítünk.
Az alacsony alkoholtartalmú italok, tehát
a fröccs, a sör megengedett, de mértékkel!”
– magyarázza dr. Farkas Zoltán.

A hőségre a vízpart a legjobb válasz. Azonban figyeljünk itt is az UV-védelemre, a folyadékbevitelre és a megfelelő táplálkozásra!

ajánlatos a nyaralás előtt egy-két
napig tesztelni a szereket. Ha
például bekenjük a karunkat és egy
napközbeni séta után meglátszik
a karóra nyoma, akkor bizony érdemes másik napvédőt választani.
Délelőtt tizenegy és délután három
óra között nem ajánlott napra menni, de vajon az árnyék mennyire
véd minket?
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CSAK

22.800 FT-ÉRT!
*Az akció csak a dioptriás szemüvegkeretekre vonatkozik.

SZÉKESFEHÉRVÁR ALBA PLÁZA, SZÉKESFEHÉRVÁR,
PALOTAI ÚT 1. / 30/467-4468
Az ajánlat 2019. június 1 - 2019. augusztus 31. között érvényes.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre
nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

www.owe.hu

Véd-e az árnyék?
„A fa alatt valamivel biztonságosabb,
körülbelül harminc-negyven százalékát
tudja megszűrni a káros sugaraknak, de
még mindig ottmarad az UV-sugárzás kétharmada. A napernyő pedig tévhit, mert
valójában nem véd semmi ellen, kivéve
akkor, ha UV-szűrős bevonattal van ellátva.” – tudtuk meg a szakembertől.

Ha nem tudjuk árnyékban eltölteni
az egész napot, akkor is van mód a
testünk hűtésére, de ezt is érdemes
ésszel csinálni!
„A szervezet hűtése szempontjából
nagyon jó módszer a végtagokra tett
hűvös borogatás, folyadékkal átitatott
törölköző vagy lepedő. Fontos, hogy
ne a mellkasunkat hűtsük, hanem a
végtagjainkat, mert a test középvonalától kifelé lévő erek tágulnak ki. A
mellkashűtéstől meg is fázhatunk!” –
mondja az orvos.
Nyaralásra ajánlott magunkkal
vinni sópótló oldatot, mert ennek
segítségével egy pohár folyadékkal
is be lehet vinni a szervezetbe az
izzadás következtében elvesztett
ásványi anyagokat.

Székesfehérváron a Giro d’Italia!
Jövőre testközelből nézhetjük, amikor a világ
egyik legjelentősebb viadalának kerékpárosai
szakaszra indulnak városunkból.

Vasárnap megmozdul a város

mintegy nyolcszázmillió tévénéző
által figyelemmel kísért eseményen:
a budapesti egyéni időfutam, majd
a Budapest–Győr szakasz után a
harmadik, 197 kilométeres szakasz
Fehérvárról indul 2020. május 11-én.
A Balaton-felvidéken át Nagykanizsáig teker a mezőny, hogy aztán igazi
logisztikai bravúrral másnap már
Szicíliában folytatódjon a verseny.
„A Giro óriási segítséget ad nekünk a
kerékpáros kultúra továbbépítésében, ehhez kapcsolódóan közösségi programokat és újabb kerékpáros fejlesztéseket fogunk megvalósítani. A jövő évi verseny
fehérvári programjainak előkészítésébe
pedig a helyi kerékpáros civilszervezeteket is bevonjuk.” – mondta Cser-Palkovics András polgármester.

Kaiser Tamás
Vasárnap rendezik meg az V. Cerbona Fehérvár
félmaratont, mely ebben az esztendőben több
újdonsággal is szolgál az érdeklődők számára.

Abban nincs vita, hogy a mozgás
– és kifejezetten a futás – egyre
nagyobb népszerűségnek örvend a
világban, és nincs ez másként Székesfehérváron sem. Nem véletlen,
hogy most már ötödik alkalommal
rendez félmaratoni futóversenyt az
Alba Triatlon SE a Bajnokok Városában. A Cerbona Fehérvár félmaratonon idén is három távon (7, 14,
21 kilométer) illetve váltóban lehet

majd futni – ebben nincs változás.
Ami viszont újdonság, hogy a futóverseny keretében először fontos
szerep jut a sérültek, fogyatékkal
élők integrációjának: a fél hatos
„nagy rajtot” követően 17.40-kor
indul a Szeretetfutam. Ez pedig nem
verseny lesz, hanem egy nagy, közös
örömfutás, ahol épek és fogyatékkal
élők közösen teljesíthetik a nagyjából ezerötszáz méteres távot. A
szervezők célja, hogy legalább száz
indulója legyen az első Szeretetfutamnak, mert ebben az esetben
egy fehérvári állatpatika jóvoltából
egy fehérvári állatmenhelyet száz
kiló táppal ajándékozhatnak meg.

Fotó: Simon Erika

Kerékpáros körökben közismert
volt, hogy a 103. Giro d’Italia rajtja
2020-ban Budapesten lesz. A világ
második legnagyobb kerékpáros
körversenyének (az első a Tour de
France) mezőnye három szakaszt teljesít Magyarországon. A verseny szervezőinek Szépművészeti Múzeumban
rendezett sajtótájékoztatóján hangzott el a hivatalos bejelentés, hogy
merre vezet majd az olasz körverseny
útja. Ahogy reméltük, Székesfehérvár is érintett lesz a világszerte

Mint egy becses műtárgy: a Szépművészeti Múzeumban a Giro d’Italia trófeája

Valószínűleg idén sem a hideg lesz a fő ellenfél a félmaratonon

Rekortános futópálya épül a Haleszban.
Székesfehérvár sikerrel indult egy országos
pályázaton, így a beruházás fele kormányzati
forrásból valósul meg – mondta el lapunknak
Mészáros Attila alpolgármester.

A pályázat értelmében legalább
egy kilométer hosszú és százhúsz
centiméter széles köröknek kell
épülni. Székesfehérváron a Bregyó
közi és a Túrózsáki úti szabadidőparkban van jelenleg olyan futópálya, amilyen a Haleszban is
helyet kap.
A pályázatot a Miniszterelnöki
Kabinetiroda és az újonnan alakult
Szabadidősportesemény-szervezők
Országos Szövetsége hirdette meg
közösen. A SZEOSZ célja, hogy
összefogja a sporteseményeket
szervezőket és segítse munkájukat. A szabadidős sportesemények
egyre növekvő száma követelte az
érdekvédelmi és képviseleti szerv
megalakulását.

Németh Krisztián
Az atlétika krémje, a sportág csillagai vizitálnak
Székesfehérváron jövő kedden. A világsztárokat
ezúttal is a Gyulai Memorial hozza el a Bregyó
közi Atlétikai Centrumba.

A Gyulai Memorial nagyságrendjét,
nívóját aligha kell méltatni, ezúttal
is a sportág világklasszisai állnak
rajthoz Fehérváron – a férfiaknál
kilenc, a nőknél nyolc számban.
A teljesség igénye nélkül női 400
gáton az amerikai olimpiai bajnok
Dalilah Muhammad is itt lesz, mint
ahogy a tavaly versenycsúccsal
bajnok jamaikai Janieve Russel.
Kétszázon a bahamai gazella, Rió
bajnoka, Shaunae Miller-Uibo is
száguld majd. 100 gáton Kendra

Harrison, a szám világcsúcstartója
indul. De az ugrószámokban és a
nehézatléták között is hemzsegnek
majd a világsztárok.
Köztük női súlylökésben az
olimpiai bronzérmes, fedett pályás
világbajnok Márton Anita, de
nem ő lesz az egyetlen magyar a
mezőnyben.
Az ARAK ifjú üdvöskéi is megmutathatják magukat az elképesztő
erősségű mezőnyben. Endrész
Klaudia távolugrásban, Mátó Sára
négyszáz gáton, Pásztor Bence
kalapácsvetésben képviseli a hazai
színeket.
A Gyulai István Memorial versenyszámai június 9-én délben
kezdődnek és este nyolc óra után
fejeződnek be.

Fotó: Kiss László

Szerda délután Budapesten jelentette be Révész Máriusz, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos,
hogy Székesfehérvár is sikeresen
pályázott az Országos Futópályaépítési Programban. A pályázatnak
köszönhetően a beruházás ötven
százalékát a kormány finanszírozza.
Erre négyszázötvenmillió forintot
különítettek el, melyből tizenkét
településen, köztük Fehérváron
valósulhat meg sportfejlesztés.

Ismét sztárparádé a Gyulai Memorialon

Fotó: Simon Erika archív

Új futópálya lesz a Haleszban
Szabó Petra
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Fotó: Simon Erika archív

Somos Zoltán

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

A mostani salakos út is népszerű a szabadidős futók körében, az új pálya viszont korszerűbb lesz

Világsztárok testközelben – ettől is különleges a fehérvári verseny
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A Vörösmarty Rádió műsora július 6-tól 12-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
0.00

2019. 7. 6. szOMBat

2019. 7. 7. Vasárnap

2019. 7. 8. Hétfő

2019. 7. 9. Kedd

2019. 7. 10. szerda

2019. 7. 11. CsütörtöK

2019. 7. 12. pénteK

Válogatás az elmúlt

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:
Szőllösi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk HEROSZ
Fehérvári Állatotthon
lakóinak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Fitt receptek Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
11.40 Negyed óra két keréken
Vendég: Dr. Pásztor László
12.10 A fitness anyuka
története Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
13.10 Műsorvezető: Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető: Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég:
Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla 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
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával és Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla 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 Praktiker-Barkács
Vendég: Gábori Márton
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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: Bóna Éva
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – színes
beszélgetések
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:
Gemeiner Lajos
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss György
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Romhányi Anikó

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Kiss György
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Utazási magazin
19.10 Lapszemle
20.10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló Szerkesztő:
Szőllösi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek és
információk Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss György.
A látványstúdió kitelepül
a székesfehérvári Alba
Plaza bevásárlóközpont
bejáratához, a Glamour
Beauty Tour egész napos
rendezvény keretében.
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
15.00 Hírek 15.00-kor.
Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő: Bóna
Éva. Médiaszolgáltatási
tevékenységét a
Médiatanács a Magyar
Média Mecenatúra
Program keretében
támogatja.
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: Szőllösi Attila

hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss hírek,
időjárás és közlekedési
információ Műsorvezető:
Bóna Éva A látványstúdió
Szabadegyházáról a
Cukorfalat Fesztiválról
jelentkezik. Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltán
10.10 Stúdióbeszélgetés
a fesztivál esti
sztárfellépőjével, a
Kowalsky meg a Vega
zenekar tagjaival.
13.00 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos Témák: aktualitások,
érdekességek a
Cukorfalat Fesztiválról.
17.10 Szombaton 5-kor ugyanott
– Sasvári Csilla műsora
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

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

