Kevesebb fejlesztés,
nagyobb szolidaritás
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Elismerés a katonák fővárosának

Fotó: Simon Erika

Dienes Ottó emlékére

2020.06.04.

Dienes Ottó 1937. március 22-én született Budapesten. Iskoláit Egerben
végezte, majd az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta tanulmányait. 1959-ben Székesfehérváron, a
Vasvári Pál Gimnáziumban kezdte
meg pedagógusi munkáját, majd
1970-ben a Teleki Blanka Gimnáziumban folytatta pályáját. 1978 és
1982 között a franciaországi Lille-i
Egyetem magyartanáraként tanított.
1990-től tíz éven át a Fejér Megyei
Önkormányzat osztályvezetőjeként, majd a külkapcsolatok elnöki
referenseként szolgált. Éveken keresztül volt tagja az Európai Régiók
Gyülekezete hatodik bizottságá-

nak. Önkormányzati munkásságát
követően nyugdíjasként visszatért a
katedrához, és három éven keresztül
tanított első iskolájában, a Vasvári
Pál Gimnáziumban.
A tudós tanár a hatvanas években
jelentkezett először íróként, de
aktív képzőművészként is letette
névjegyét. Fa kisplasztikáinak és
festményeinek különleges látásmódja a kortárs alkotók élvonalába emelte. A groteszk művészet
területén született alkotásaiban is
megmutatkozott kivételes tehetsége.
Azon kevesek közé tartozott, akinek
látomásai, víziói gondolkodásra,
sőt továbbgondolásra késztették a
művészetbarátokat. Odaadó oktatói
és közéleti tevékenysége, jelentékeny irodalmi és képzőművészeti
munkássága minden generáció
számára példa volt. Székesfehérvár
önkormányzata Dienes Ottót saját
halottjának tekinti.

Júniusban még ingyenes a parkolás
Szabó Petra
Még egy hónapig ingyen parkolhatnak az autósok a városban, utána azonban visszaáll a rend.
Úgy néz ki, hogy parkolóbérlet-kedvezményekkel is számolhatnak a gépkocsi-tulajdonosok.

Júniusban még nem kell fizetni a
parkolásért Fehérváron sem – ezt a
polgármester jelentette be közösségi oldalán. Cser-Palkovics András
jelezte, hogy a korábban a 2020.
évre, illetve 2020. márciusára megváltott parkolóbérleteknél – bár vis
maior helyzet alakult ki – kedvezmény jár. Aki éves bérletet vásárolt
2020-ban, lehetősége lesz a 2021ben váltandó éves bérletet három
hónapos, azaz huszonöt százalékos
kedvezménnyel megvásárolni. Aki
pedig bemutatja a Városgondnokságnál a 2020. márciusi havi bérletét, a júliusi bérlet árából ötven

százalékos kedvezményt kap. Ez
a döntés összességében harmincnégymillió forint visszatérítését
jelenti a fehérváriaknak.
Július elsejétől újra fizetni kell a
parkolásért, de élni fognak a városban az eredeti rend szerinti parkolási kedvezmények, így például az
NFC-kártyával biztosított napi egy
óra időtartamú ingyenes parkolás is
a kettes zónában.
A Városgondnokság szakemberei folyamatosan fertőtlenítik az
automatákat. Az ügyfélszolgálat pedig június másodikán megnyitott,
de arra kérik az ügyfeleket, hogy
aki teheti, telefonon egyeztessen
a személyes megjelenés helyett.
Az ügyfélszolgálaton egyszerre
két ügyfél tartózkodhat. A maszk
használata kötelező lesz minden
esetben. Kézfertőtlenítőt is biztosít
a Városgondnokság.

Személyes ügyfélfogadás a Fejérvíznél
Június másodikán újraindította a személyes
ügyfélfogadást a Fejérvíz Zrt., mely azonban
csak előzetes időpontfoglalással vehető
igénybe. Elektronikus időpontfoglalásra a
Fejérvíz honlapján keresztül van lehetőség, de
telefonon is be lehet jelentkezni.

A székesfehérvári ügyfélszolgálatokon sorszámot kell húzni, és a kijelölt helyen kell megvárni, míg az
ügyfélhívón megjelenik a sorszám.
A Fejérvíz kéri, hogy az ügyfelek lehetőség szerint kísérő nélkül, egyedül intézzék ügyeiket. A munkatársak és az ügyfelek védelmében

az ügyintézés ideje alatt szájmaszk
vagy kendő viselete kötelező.
Az ügyféltérben egyszerre csak
annyi ügyfél tartózkodhat, ahány
ablaknál működik az ügyfélfogadás. A látogatók használhatják a
kihelyezett, érintésmentes kézfertőtlenítőket is.
Amennyiben nem előzetesen foglalt időpontra érkezik valaki, csak
az időpontfoglalásos ügyfeleket
követően és csak abban az esetben
tudják fogadni őket, ha még sorra
kerülhetnek az ügyfélfogadási idő
vége előtti harmincadik percig.

„Mindig csapatmunka! Különösen igaz ez, amikor a Honvédelemért díjról van szó, melyet Spányi
Antal megyés püspök, Karsai Béla, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör elnöke és én vehettem
át idén.” – írta Cser-Palkovics András közösségi oldalán. A polgármester hozzátette: „Meggyőződésem, hogy bár személyeken keresztül, de ennek az elismerésnek igazi birtokosa Székesfehérvár, a magyar katonák fővárosa, hiszen történetünk összefonódik a magyar katonákéval.”

Változik a rend a piacon

Fotó: Simon Erika

Hosszan tartó, türelemmel viselt betegség után,
életének nyolcvannegyedik esztendejében
elhunyt dr. Dienes Ottó Magyar Arany Érdemkereszt, Pro Civitate és Vörösmarty-díjas tanár,
író, képzőművész, Fejér megyei Príma díjas.

Fotó: Cser-Palkovics András

Dienes Ottó 1937-2020

A változás a piac területén a vendéglátóegységek látogatási rendjét érinti, az árusítótérben
továbbra is érvényesek a hatvanöt év alattiakra illetve felettiekre vonatkozó idősávok
Az idősek és a vendéglátósok részéről érkezett
kéréseknek egyaránt eleget téve minden nap déltől
– az érvényben lévő járványügyi előírások betartásával – minden korosztály beléphet a piac területén
található vendéglátóegységek területére.

A Városi Piacon az eddigi vásárlási rend megtartása mellett
szerdától a piac emeletén működő
vendéglátóegységek déli tizenkét
órától is igénybe vehetők lesznek
a hatvanöt év felettiek számára.
Ezzel az idősek és az érintett
vendéglátósok részéről érkezett
kéréseknek tesz eleget az önkormányzat.
Az előírásoknak megfelelően a
piac területén a hatvanöt év felettiek reggel hét és kilenc óra között,
a hatvanöt év alattiak pedig hét
előtt és kilenc után vásárolhatnak.
A maszk illetve a száj és az orr
eltakarására alkalmas textil használata kötelező.
További változás, hogy vasárnap

délelőttönként ismét lesz bolhapiac a Városi Piacon.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Kevesebb fejlesztés, nagyobb szolidaritás
Átcsoportosították a város idei költségvetését
László-Takács Krisztina

Hét és fél milliárd forintos bevételkieséssel számol a város, ami
értelemszerűen kiadáscsökkentést is maga után von, ezért a város idei
költségvetésének átcsoportosításra van szükség – mondta el a Fehérvár Televízió szerdai Híradójában Cser-Palkovics András polgármester.

A járványügyi helyzet és annak következményei miatt szükségessé vált az idei költségvetés
jelentős módosítása: „Hét és fél milliárd forintos
bevételkieséssel számolunk, de a bővebb tartalékok
képzésével városunkat a kilencmilliárdos bevételkiesésre – azaz az általunk most vélelmezhető
legrosszabb helyzetre – is felkészítjük.” – tájékoztatott a polgármester. – „A fő elv a szolidaritás, azaz
mindenkinek ki kell vennie a részét a nehéz helyzet
kezeléséből. Ez az önkormányzati, az intézményi és
az önkormányzati céges szektort is jelenti.”
Garantálni tudják a mintegy négyezer önkormányzati munkavállaló munkabérét, és senkinek nem kell kényszerszabadságra mennie,
fizetés nélkül maradnia, ugyanakkor a béren
kívüli juttatások rendszeréhez hozzá kell nyúlni: „Az önkormányzati fenntartású intézményekben
dolgozóknak sajnos nem fogjuk tudni kifizetni a béren kívüli juttatásokat, és általános jellegű jutalom
kifizetésére sem kerül sor. Ezekről természetesen a
városi tisztségviselők is lemondtak, így a polgármester, az alpolgármesterek, a hivatali vezetők. Ebben
a helyzetben is fontosnak tartjuk azonban, hogy a
védekezés frontvonalában folyamatosan helytálló
és kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakemberek
áldozatos munkáját elismerjük.” – A polgármester
szerint ez mintegy háromszázhatvan főt jelent,

számukra legkésőbb július közepéig egyszeri
külön juttatással fejezzük ki közösségünk
nevében köszönetünket és hálánkat. Ennek
fedezetét a költségvetés-módosítás biztosítja.
Év elején kétmilliárdos tartalékkal fogadták el
az idei költségvetést, ezt a tartalékot most fel
tudják használni. Az intézmények költségvetéséből két és fél százalékos elvonás várható, ami
az üres álláshelyek fenntartásának költségeit
jelenti – ezeket tehát nem lehet betölteni. Az
intézmények stabil működésére, a bérfizetésre,
a városüzemeltetési feladatokra van forrás,

Nyáron felújítják
a Balatoni úti felüljárót
Rába Henrietta

ahogy a védekezéssel összefüggő kiadásokra is.
Szeptember-októberben látják majd pontosan,
milyen mozgástérrel rendelkezik a város, ahogy
azt is, hogy a kormány hozzá tud-e járulni a
bevételkiesésből adódó hiány csökkentéséhez:
„Bízunk kiegészítő állami támogatások érkezésében
is!” – fogalmazott Cser-Palkovics András.
„A fejlesztések egy része átütemezésre kerül –
például a Corvinus csarnok építését elhalasztjuk
– ugyanakkor a Hosszúsétatéri Óvoda felújítására
lesz forrás, mert az sürgős feladat!” – tudtuk meg
a polgármestertől.

A rendeletmódosítás számokban
Bevételkiesés:
Önkormányzati:

6,702 milliárd Ft

(ebből az iparűzési adó csökkenése 6 milliárd Ft)

Intézményi:
További bevételkiesés (közösségi közlekedés, parkolási díj, stb.)
Mindösszesen:

119 millió Ft
616 millió Ft
7,437 milliárd Ft

Fedezeti, kiadási oldalon történt megtakarítások és beemelt többletbevételek:
Fejlesztések, felújítások összesen:
Humán és egyéb szakmai területek:
Intézmények:
Önkormányzati cégek támogatáscsökkentése:
Önkormányzati cégek osztalékbefizetése:
Tavalyi évi maradványból, így tartalékból bevonandó fedezet:
Az önkormányzat által jelenleg ismert,
a további bevételkieséshez átcsoportosítással bevonható fedezet:

2,372 milliárd Ft
1,163 milliárd Ft
671 millió Ft
789 millió Ft
587 millió Ft
1,855 milliárd Ft
2,702 milliárd Ft

Szerdán megnyitották a Vásártéri úti felüljárót a forgalom előtt, a
Balatoni úton viszont a geotechnikai felmérés eredménye alapján
sürgős beavatkozásra van szükség. Júliustól teljes útlezárás mellett dolgoznak majd a szakemberek – várhatóan augusztus végéig.

Évek óta probléma van a Balatoni úti és
a Vásártéri úti felüljárókkal. Az utóbbi
felújítása már megvalósult: megerősítették a
töltést, a tetejére új kopóréteg került. Szerda
déltől az autósok előtt meg is nyitották.
De a Balatoni úti felüljárót is le kell zárni, a tervek szerint hosszabb időre, mivel a szakértői vélemény szerint – amely az eddigi vizsgálatokat
lezárta – azonnali beavatkozásra van szükség. A
közbeszerzési eljárást napokon belül kiírják.
Cser-Palkovics András polgármester lapunknak elmondta: „Nem a legjobb pillanatban
érkezik ez, hiszen anyagilag is komoly terhet ró
az önkormányzatra. A költségvetés módosítása is
szükséges, ami hét és fél milliárd forintos bevételkieséssel és ebből következően kiadáscsökkentéssel
fog járni a járvány miatt, de ezt a fejlesztést a
tartalékokból tudjuk finanszírozni.”
A hetvenéves felüljárót az eltelt évtizedek
során egyre nagyobb terhelés érte, hiszen
megnövekedett a gépjárműforgalom – emiatt
is vált szükségessé az átalakítás. Az elmúlt
napokban a szakemberek összeállították a
beruházás műszaki tartalmát: egy kilométer
hosszan megújul a kopóréteg, ahol szükséges,
ott altalajcsere is lesz, emellett a korlátok is
biztonságossá válnak. A töltés melletti fákat
muszáj kivágni, mert gyökereik rongálják a
töltést, helyükre cserjéket ültetnek.

A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség
nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól,
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.
Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.
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Rakodógépkezelő munkakörbe
munkatársat keres 8 órás munkaidőben.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:

• Földmunka-, rakodó- és szállítógépek üzemeltetése, napi szintű karbantartása és
gépüzemnaplók vezetése
• Felettes vezető elrendelése alapján más munkaeszközök, gépjárművek alkalomszerű kezelése – érvényes és arra feljogosító okmányok függvényében
• A munkáltatónál rendszeresített gépi eszközök szakszerű és biztonságos kezelése,
technikai kiszolgálása
• Rábízott szakfeladat megfelelő minőségben és mennyiségben határidőre történő
teljesítése
• A munkagépek, eszközök megóvása, meghibásodások megelőzése, a munkagépek
igényes karbantartása

A munkakörhöz tartozó elvárások:

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő szakirányú szakképesítés –
megfelelő gépcsoport vizsgákkal (1111, 1412, 4511, 4572)
• szakirányú szakképesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• C vagy CE jogosítvány

Amit kínálunk:

• Versenyképes jövedelem
• 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 2020. június 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 betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük.
Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

FEHÉRVÁR

fókuszban
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Száz éve történt a trianoni gyalázat
A HETILAP

Csak tudomásul venni lehet, elfogadni nem!

Lukácsy József

Trianon és a nemzeti összetartozás törvénye
Trianon nemcsak egy történelmi
dátumhoz köthető esemény, hanem
egy állandó történés, soha nem
gyógyuló seb, melynek következményeit napjainkban is folyamatosan érezzük, tapasztaljuk. Ahogy
Tőkés László püspök úr szokta
mondani, nekünk megvan a mindennapi Trianonunk. A történelmi
Magyarország megszűnésekor
hazánk területének kétharmadát
veszítette el, és közel hárommillió
ember került idegen fennhatóság
alá.
A nemzeti összetartozás 2010. május 31-én megszavazott törvénye
az új alapokra helyezett magyar
nemzetpolitika legfontosabb
dokumentuma. Ezt megelőzte az
állampolgársági törvény módosítása, amivel elkezdődhetett a külhoni
magyarok egyszerűsített, kedvezményes honosítása.
A nemzeti összetartozás törvénye
a trianoni békediktátum által
okozott politikai, gazdasági, jogi és
társadalom-lélektani sebek máig
tartó fájdalmát próbálja enyhíteni.
A törvényjavaslat egy rövid bevezetőből, öt rövid paragrafusból
és néhány soros indoklásból áll.
Megköszöni valamennyi generációnak és honfitársunknak azt az
áldozatvállalást, ami lehetővé tette
az elmúlt száz évben a nemzet megmaradását és túlélését. A törvény
kinyilvánítja, hogy fontosnak tartja
a magyar nemzeti kisebbségek
önazonosságának megválasztását
és kinyilvánítását, jólétét, jogbiztonságát és jogegyenlőségét, őket az
egységes magyar nemzet részének
tekinti. A nemzeti összetartozás
törvénye az emlékezés és a gyász
érzését pozitív energiákká konvertálja: a megmaradás és a nemzeti megújhodás nevében június
negyedikét a nemzeti összetartozás
napjává nyilvánítja. Mindezt úgy,
hogy a nyelvéből, hagyományaiból,
történelméből és kultúrájából erőt
merítő magyarság képes legyen az
előtte álló feladatok megoldására,
az akadályok leküzdésére.
Trianon nem lett sem a múlt elemzésének, sem a jelen építésének, sem
jövőképünk kialakításának meghatározó eleme, fundamentális alapja.
Elhallgatása a vélt vagy valós nemzetközi elvárásoknak való folyamatos
megfelelést célozta. Mára azonban a
szalonképes politikai kérdések sorába
emelkedett. Lehetővé tette az egymástól különböző történeti kiindulópontokból származó lelki viszonyulások
létjogosultságát. Fölöslegessé vált a
„határon túli” vagy a „határon inneni” magyarok jelzős szerkezetének
használata: egy magyar világ, egy
magyar nemzet van!

Tény, hogy a huszadik század során Magyarországot ért számos sorsfordító trauma
és nemzeti tragédia közül az 1920. június
negyedikén aláírt trianoni békediktátum az
ország számára olyan történelmi sokkhatást
jelentett, ami miatt Trianont joggal tekinthetjük a huszadik század legnagyobb magyar
nemzeti katasztrófájának. „Tisztán látom azokat a veszélyeket és bajokat, amelyek a béke
aláírásának megtagadásából származhatnak.
Mégis, ha Magyarország abba a helyzetbe
állíttatnék, hogy választania kellene ennek
a békének az elfogadása vagy aláírásának
visszautasítása között, úgy tulajdonképpen
azt a kérdést kellene feltennie magának:
legyen-e öngyilkos azért, hogy ne haljon
meg.” – Apponyi Albert a magyar delegáció
vezetőjeként 1920. január tizenhatodikán
mondta el Párizsban legendás beszédét,
melyben rávilágít arra, hogy már a szerződés
megfogalmazása előtt milyen tragikusnak
ítélte meg a békediktátum feltételeit.
Vizi László Tamás, a Kodolányi János Egyetem rektorhelyettese, a Magyarságkutató
Intézet tudományos főigazgató-helyettese
illetve a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság elnöke számos tanulmány szerzőjeként
szólalt meg nemzeti sorstragédiánk, a
trianoni békediktátum aláírásának századik
évfordulóján.

A megbízást 1919. december végén kapta Apponyi Albert, mint
a magyar politikai élet doyenje.
Olyan kiváló politikusok voltak
a delegáció tagjai, akik aztán az
elkövetkezendő évtizedekben a
kül- és gazdaságpolitikát, kultúrpolitikát meghatározták. Ők már
január hetedikén megérkeztek, de
a beszédre csak tizenhatodikán
került sor, miután előző nap Apponyi Albert átvette a békeszerződés tervezetét. Sok illúziójuk
nem volt, tisztában voltak azzal,
mi várható. Annál is inkább,
mert 1919 tavaszától a békedik-

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

Székesfehérváron az Országzászló tér emlékeztet Trianonra

két lehetséges alternatíva az elfogadás vagy az elutasítás volt.
Magyarország egy vesztes világháború, az őszirózsás forradalom és
a Tanácsköztársaság után volt.
1918 őszétől már megkezdődött a
környező országok, az úgynevezett utódállamok fegyveres erőinek benyomulása Magyarországra. Novembertől 1919 tavaszáig a
csehszlovák, a román és a szerb
erők elfoglalták azokat a területeket, amelyeket a későbbiekben
országaikhoz akartak csatolni.
Fontos kiemelni, hogy volt egy
nagyon fontos időveszteség, amit
a magyar fél elszenvedett: 1918
ősze, majd a kommün, a Tanácsköztársaság időszaka, az el nem
ismert kormányok sokasága
jellemezte ezt az időszakot, ami
bizalmatlanságot okozott Magyarországgal szemben. 1919 novemberében alakult meg az ideiglenes
kormány Huszár Károly vezetésé-

Fotó: Simon Erika
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Száz év után sem feledhetjük a békediktátum gyalázatát!

tátum körvonalai adottak voltak,
így az a klasszikus védőbeszéd,
amit Apponyi Albert elmondott,
a magyar önbecsülésnek adott
teret. Hiszen szó sem volt vitáról,
konferenciáról, tárgyalásról. A

vel, mely addig kapta meg a mandátumot, amíg 1920 januárjában
le nem bonyolítják a nemzetgyűlési választásokat. Így ők kaptak meghívást arra, hogy kiküldjék delegációnkat Párizsba.

Megérkeztünk június negyedikéhez,
a békediktátum aláírásának időpontjához.
A történelemben ilyen típusú
megcsonkítás, megaláztatás
egyetlen országot, nemzetet sem
sújtott. Apponyi utalt rá, hogy
az ezeréves történelmi ország
szétdarabolásával nemcsak
Magyarország veszít, hanem az
utódállamok is vesztesek lesznek
a gazdasági egység feldarabolásával. Nem árt tudatosítani, hogy
a békeszerződés törvényesítette
az ezeréves történelmi Magyarország feldarabolását úgy, hogy
elszakították tőle Nyugat-Magyarországot, a Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt, az Alföld keleti
részét, a Délvidéket (Bácska,
Bánát) és Horvát-Szlavónországot. A kényszerű területvesztés
következtében Magyarország
területe Horvát-Szlavónországot
nem számítva 282 870 négyzetkilométerről 92 963-ra, lakossága
pedig 18 264 533 főről 7 615 117-re
csökkent. Az utódállamokhoz
került népesség harminc százaléka magyar volt. Ráadásul az
elcsatolt magyar lakosság igen
tekintélyes része – leszámítva
a Székelyföldet – az új határok
mentén, viszonylag egy tömbben
élt. Magyarország határainak a
megvonása tehát az etnikai elvek
teljes figyelmen kívül hagyásával született meg. Az ottragadt
magyaroknak pedig le kellett
tenniük a hűségesküt az új államhatalomra.
Miért nem vették figyelembe az
etnikai hovatartozást?
Ezeket a határokat politikai,
geopolitikai elvek határozták
meg. Csehszlovákiának például
szüksége volt arra, hogy a Duna
legyen a határa. A magyar-román
határ meghúzását semmiféle etnikai elv nem indokolta, gazdasági
és közlekedési elv mentén született meg a döntés. Kimondhatjuk, hogy a győztes országok, az
utódállamok egy eleve elrendelt
helyzetet akartak teremteni már
1918-ban: benyomulni Magyar-
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Harangok zúgnak az egész országban

„A társadalom részéről többen indítványozták, hogy június negyedikén délután fél ötkor szólaljanak meg országszerte a harangok.
Aki a harangszót hallja vagy megszólaltatja harangjait, tegye ezt az
imádság lelkületével, könyörögjön
hazánkért, népünkért határainkon
innen és túl, és Közép-Európa

feldolgozóipar jelentős része
viszont itt maradt, tehát valójában
az utódállamok is nehéz helyzetbe kerültek, mert egy nagyon jól
működő gazdasági egység szakadt
szét. Gazdag városaink – Pozsony,
Nagyvárad, Temesvár, Arad, Szabadka, Újvidék – olyan gazdasági
és kulturális centrumok voltak,
melyeknek megvoltak a maguk
vonzáskörzetei. Piacai voltak, be-

Fotó: Magyarország története képekben II.

országra ameddig csak lehetséges, majd a békekonferencián
– mert számukra ez konferencia
volt – ezt érvényesíteni.
Nem hagyhatjuk szó nélkül a békediktátum gazdasági következményeit
sem!
A területek elcsatolásából adódóan a legfontosabb ásványkincseinket, bányáinkat, erdeink
jelentős részét elvesztettük. A

összes népeiért, hogy békében,
szeretetben és alkotó együttműködésben építhessük közös jövőnket!” – áll a Püspöki Konferencia
közleményében.
Székesfehérvon is zúgnak majd a
harangok ebben az időpontban.
Ugyanekkor kezdődik A máriavölgyi Mária-szobornál egy imádságos esemény, ahol Róth Péter,
Székesfehérvár alpolgármestere
mond beszédet. Közreműködik Bobory Zoltán író, költő,
a Vörösmarty Társaság elnöke
valamint Cserta Balázs és Cserta
Gábor. Imát mond Tornyai Gábor
öreghegyi plébános.

Az Apponyi Albert vezette delegáció elutazása 1920. január ötödikén

Hagymásy András

Száz év talány
„Szálkás húsból legyen vén juh,
vén marha 35-35%-ban, belé 20%
zsiradék, disznózsír vagy darált
szalonna, 10% paraszthús, azaz
szálkás disznóhús, de lehet mindent
szemre és ész nélkül is. Mindezt daráljuk le kétszer! Fűszerezzük sóval,
borssal, csomborral, fokhagymával,
kis édes paprikával, csak színnek!
Tehetünk belé szódaport, hagyjuk
pihenni, másnapra az íz össze van
állva. Süssük rácson faszénparázson vagy zsírban tárcsán,
fogyasszuk csípős, édes vagy tormás mustárral!”
Ismeretlen forrásból került
hozzám a csóré- (azaz kopasz-)
kolbász idézett receptje. Legtöbben, akik megfordultak Erdélyben,

román nevét magyarosítva miccsként emlegetik.
Hogy a szódaport ismerte-e már a
tizenhatodik század embere, azt nem
tudom. De mivel a fűszerezett darált
húst hurkába formázva a Vietnámtól Marokkóig húzott képzeletbeli
vonal mindkét oldalán évszázadok
óta eszik jóízűen a népek mintegy
ezer-ezer kilométeres sávban, valószínű, hogy ott lehetett már Varkocs
György fehérvári lakomaasztalán
is, ahogy unokaöccse, Varkocs
Tamás egri várkapitány is ezt rendelhette fia, Mihály (más források
szerint Miklós) esküvőjére, melyet
Hagymássy Katalinnal kötött, miután bajvívó tornán elnyerte a kezét.
A házasság nem tartott sokáig: Mihályt a Kárpát-medence autentikus
végzetállata, a vaddisznó felkoncolta, így a még ifjú özvegy György
nevű kisfiával Bocskai István
gyámsága alá került. Bocskai gondos
gyám lehetett, hiszen hamarosan
táncba vitte Katát, ki első férje után
örökölt birtokaival új urát Bihar
vármegye leggazdagabb méltóságává

Fotó: Magyarország története képekben II.

Rövid, de annál fontosabb közleményt adott
ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia,
melyben arról tájékoztatnak, hogy június
negyedikén délután fél ötkor, az aláírás száz
évvel ezelőtti időpontjában megszólalnak a
katolikus templomok harangjai, így emlékezve a trianoni békediktátum évfordulójára.

A magyar küldöttség Trianonban. Középen Benárd Ágost, a delegáció vezetője.

szállítói, kereskedelmi csatornái,
közlekedési útvonalai.
Fontos beszélnünk a jóvátételről is,
amely szintén megviselte a magyar
gazdaságot.
Azokat a károkat, amelyeket a
vesztes okoz a győzteseknek, meg
kell téríteni. Előírták a jóvátételi
kötelezettséget, de például Romániával szemben ezt megszüntették,
hiszen a megszállás idején teljesen
kifosztották azokat a területeket
is, amelyeket nem nekik ítéltek a
későbbiekben. A román csapatok a
Győr-Pápa-Veszprém-Székesfehérvár tengelyig nyomultak be,
és mindent elvittek, ami mozdítható volt. Nagyon érdekes dolog,
hogy Csehszlovákia 1918 előtt
nem is létezett, tehát egy nem
létező állam is bekormányozta
magát a győztes országok közé.
Szükség volt egy olyan korszakra
és egy olyan politikai elitre, amely
tudomásul vette a békediktátum
határozatait, és elindult egy másik
úton.
A talpraállás első lépése, amely
száz évvel ezelőtt ezekben a
napokban zajlott, annak tudomásulvétele, hogy valójában nincs
más alternatíva, minthogy ezt
a békediktátumot alá kell írni.

Keserű pirula június negyedike
mellett november tizenharmadika
is, amikor az aláírt békediktátumot a Nemzetgyűlés becikkelyezi
és ratifikálja. Egy olyan helyzetből
kellett felállni, ami példa nélküli.
Ez a tönkretett, agyongyalázott,
megcsonkított Magyarország talpra állt, és a húszas évek második
felére gyakorlatilag túlszárnyalta
az 1914-es gazdasági mutatóit. A
gazdaság, a mezőgazdaság helyreállítása, a pénzügyi stabilizáció,
az egyre aktívabbá váló magyar
külpolitika, a beilleszkedés az
európai rendbe, hazánk felvétele
a Népszövetségbe mind komoly
eredmény! Nem felejthetjük ki
a kultúrpolitikát sem, melynek
alapjait Klebelsberg Kunó és
Hóman Bálint fektette le. Soha
nem volt a magyar költségvetésben olyan kiemelt részesedése a
kultúrának és az oktatásnak, mint
a húszas és harmincas években.
Új egyetemeket kellett létrehozni,
hiszen a korábbiakat elvették.
Ha azt mondjuk, hogy a tatárjárás után fel kellett építeni egy
második Magyarországot, akkor
kijelenthetjük, hogy Trianon után
a magyar politikának egy új honalapítást kellett végigvinnie!

tette. Szomorú, hogy Bocskai fejedelemmé választását már nem érhette
meg. A mezőtelegdi református
templomban temették el 1604-ben,
emlékét a templomkertben 2004 óta
bronz mellszobor őrzi, Győrfi Lajos
munkája, mészkőtalapzatán családi
címerünkkel, benne a nyakán nyíllal
átlőtt hattyúval.
Nagyapám családtörténeti kutatásai
alapján „Hagymássy Katalin nagy
műveltségű hölgy volt. Két iskolát is
alapított nemes ifjak és leányok számára, melyekben termelőmunkára,
katonai erényekre, dalokra, táncokra
is oktatták az ifjakat. Zselléreinek
ingyen házakat adott, és a Biblia
magyar nyelvre fordítását nagy ös�szegekkel támogatta. A Vizsolyban
kibocsátott első kötetekből tizenkét
társzekérrel szállíttatott Kolozsvárra a Farkas utcai templomba,
ahol azokat a hívek között ingyen
szétosztotta 1590 karácsonyán. A
perselyekben sűrűn koppantak a
páratlan kinccsel megajándékozott
hívek soványka garasai, dénárai. Az
ily módon összegyűlt adományok

képezték a fentebb említett iskolák
alaptőkéit.”
Hogy Hagymássy Kata emlékét
ma is őrzik-e Biharban, az inkább
költői kérdés, mint valódi, ahogy
bezúzott magyar nyelvű bibliák
sorait is viszontláthattuk már
román márkajelzésű vécépapíron.
Ennél azonban rosszabbat is hozott az elmúlt száz év Biharban és
azon is túl. Hogy miként maradt
meg a magyar, a székely, a csángó,
az a történelem egyik legnagyobb
talánya. A nemzet múltját, a
vizsolyi bibliát, annak nyelvét, a
magyart és történelmünk – vagy
éppen legendáink – nagy alakjait
azonban a legádázabb vaddisznók is
csak ritkítani, gyötörni, megalázni és elhazudni tudták – szemre
és ész nélkül is – de elpusztítani
nem. Lehet, hogy kell még száz
év, de én hiszek abban, hogy a
szálkás húsból eszik még egy
asztalnál miccset a magyar és
csórékolbászt a román, miközben
mindegyik a maga nyelvén olvassa a Bibliát!
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Színházi évadzáró
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Adásszünet a Vörösmarty Rádióban
Romhányi Anikó
Az utolsó ideiglenes engedély is lejár a héten, így a
hallgatóknak bizonytalan ideig nélkülözniük kell a
99,2-n megszokott hangokat. De van fény az alagút
végén: a médiahatóság befogadta a Vörösmarty Rádió
frekvenciapályázatát, mely jelenleg elbírálásra vár.

A rádió frekvenciaengedélye január
harmincadikán járt le, azóta ideiglenesen, háromszor harminc napig sugárzott
a fehérvári adó, ebből a harmadik
harminc nap jár le június hetedikén,
vasárnap éjfélkor.

Az új pályázatot a frekvencia hasznosítására a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság már kiírta, amelyen a Fehérvár
Médiacentrum indult, a döntés a következő hetekben várható. Június nyolcadikától tehát mindaddig adásszünet lesz,
amíg a frekvenciapályázaton a hatóság
nyertest nem hirdet, és az el nem kezd
műsort szolgáltatni a 99,2 MHz-es
frekvencián. A Fehérvár Médiacentrum
vezetése bízik benne, hogy a Vörösmarty Rádió lehetőséget kap a folytatásra,
és újra szólhat a huszonöt éves rádió
Fehérváron.

Vakler Lajos
Virtuális térben tartotta meg évadzáró társulati
ülését a Vörösmarty Színház. A teátrum művészeti vezetése értékelte a csonka évadot, és
meghatározta a 2020-as új évad feladatait.

Rendhagyó online társulati üléssel
búcsúzott az évadtól a Vörösmarty
Színház művészeti vezetése. Szikora János, a teátrum igazgatója a
koronavírus-járvány okozta helyzet
elemzésében hangot adott annak a
meggyőződésének, hogy a kényszerű leállás ellenére a társulat bizonyított önmagának és a városnak.

Hargitai Iván művészeti vezetőként a társulat idei egyik nagy
kihívásának, Az ember tragédiája
színpadra állításának körülményeit
elemezte, melynek négy kortárs
drámaíró tollából megszületett a
folytatása is.
A művészeti vezetés beszámolt az
elmaradt előadások pótlásáról illetve az új bemutatókról a nagyszínpadon, a Kozák András Stúdióban
és a Pelikán Kamaraszínházban.
Szikora János bejelentette a társulattól távozókat is: Lábodi Ádám,
Tűzkő Sándor és Seress Zoltán is
elbúcsúzott a színháztól.

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Fotó: Simon Erika

„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

Rövidesen megkezdődik az új évad

TÁJÉKOZTATJUK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY
A SZÉPHŐ ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATA JÚNIUS
8-TÓL, A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSI RENDNEK
MEGFELELŐEN, A BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
BETARTÁSÁVAL ÚJRA LÁTOGATHATÓ.
A SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉSHEZ BELÉPÉSKOR KÉRJÜK
A HELYBEN BIZTOSÍTOTT, KÉZFERTŐTLENÍTŐ
ALKALMAZÁSÁT, A BIZTONSÁGI TÁVOLSÁG BETARTÁSÁT,
VALAMINT EGY SAJÁT SZÁJMASZK ÉS (KÉK SZÍNŰ)
GOLYÓSTOLL HASZNÁLATÁT.
A VÁRÓTÉRBEN EGYSZERRE MAXIMUM ÖT, AZ
ÜGYFÉLTÉRBEN PEDIG MAXIMUM HÁROM SZEMÉLY
TARTÓZKODHAT (KETTŐ AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI
PULTOKNÁL, EGY A PÉNZTÁRI ABLAKNÁL).
AZ ÜGYFÉLTÉRBE EGYESÉVEL LEHET BEMENNI,
ÉS AZ ÜGYINTÉZŐI PULTOKNÁL EGYSZERRE EGY
ÜGYFÉL TARTÓZKODHAT.
KÉRJÜK SZÍVES EGYÜTTMŰKÖDÉSÜKET ÉS
MEGÉRTÉSÜKET A JÁRVÁNYHELYZETRE VALÓ
TEKINTETTEL!
SZÉPHŐ Zrt.
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László-Takács Krisztina
Pünkösd idejére idén is virágdíszbe öltözött a belváros. A helyi virágüzletetek kompozíciói közül
a fehérváriak választhatták ki a nekik leginkább tetszőt – ezúttal a Székesfehérvár applikáció
segítségével lehetett szavazni.

Fotók: Simon Erika

A szép hagyomány idén sem szakadt meg: pünkösd idejére díszbe öltöztették a várost a virágkötők

Galambröptetéssel indult a Pünkösdi Virágálom

Püspöki mise a Szentlélek ünnepén
Lugosi Balázs

Fotó: Lugosi Balázs

Pünkösd az egyik legrégibb ünnep, melyet a húsvét utáni hetedik vasárnapon és hétfőn
tartunk. Ókeresztény szokás szerint pünkösd a húsvéti időszak megkoronázása, a Szentlélek
eljövetele. Pünkösd napján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint
Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője, az egyház alapítása valamint az egész
világra kiterjedő missziós munka kezdete.

„Az apostolok pünkösdkor kiálltak az emberek elé, bátran tanúságot tettek és szavuknak nemcsak súlya volt, hanem ereje is. Szavukra sokan megtértek, így született meg az
egyház. Kérjük a Szentlelket, hogy segítsen minket igaz kereszténynek lenni. Hogy sohase
magunkat toljuk előtérbe, ne a magunk akaratát akarjuk hirdetni, ne a magunk elképzeléséhez ragaszkodjunk! Akkor meghalljuk lelkünk mélyén Isten szavát, a lelkiismeretünket.”
– emelte ki szentbeszédében Spányi Antal.

Íme, a győztes kompozíció!

Hét helyszínen dolgoztak a virágkötők: az Anemone Fleur, a Budai 66 Virág-Ajándék, az Oázis Virágüzlet,
a Hortenzia Virágszalon, a Tűzvirág Virág-Ajándék, a Virág-Vár Virágüzlet és a Syl De Fleur VirágAjándék munkatársai által készített kompozíciókat az Országalmánál, a Tip-Top előtt, a Ciszter templom
bejáratánál, az Igézőnél, a Varkocs-szobornál és az Országzászló téren láthatták az arra sétálók.

Az idei pünkösdi virágcsodák közül a látogatók az Anemone Fleur virágüzlet kompozícióját tartották a legszebbnek, a Székesfehérvár applikációban erre voksoltak a legtöbben. A második helyen a VirágVár Varkocs-szobornál látható alkotása, a harmadik
helyen pedig a Budai 66. díszítése végzett, mely az Országalmát öltöztette ünneplőbe.

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 •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • 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: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Megfagyott a lakáspiac

Kaiser Tamás

nyekre, albérletekre. De ez érthető,
hiszen nem lehetett kimenni, és bár
interneten keresztül sok mindent meg
lehet venni, az ingatlan nem tartozik
ezek közé. Nyilván volt olyan, akinek
valamilyen oknál fogva sürgős volt
a vásárlás vagy éppen egy albérletet
kellett kivenni a munkája miatt, esetleg
korábban már eladta az ingatlanát, és a
határidő szorította. De ez csak egy-egy
eset volt.” – mondta el lapunknak
Bedő Gyula ingatlanszakértő.

Fotó: Kiss László

Bár sokan arra számítottak, hogy a koronavírus
okozta válság begyűrűzik a lakáspiacra is,
egyelőre számottevő csökkenés nem következett be, legalábbis Székesfehérváron, de a
megyében sem érzékelhető nagyobb árváltozás
sem a vásárlásra, sem a bérlésre kínált házak,
lakások esetében.

Az, ami jelenleg zajlik a világban,
olyan, amit a ma élő ember nem
nagyon tapasztalt eddig. Az elmúlt
hónapok a pandémiás helyzet okán
a teljes kiszámíthatatlanságról
szóltak. És nincs ez másként az
ingatlanpiacon sem. Túlzás nélkül
állíthatjuk, hogy márciusban megfagyott a piac!
„Még nagyon friss a dolog, mindenesetre a válság kitörésével szinte nullára lassult az ingatlanpiac. Ez értendő
mind az eladásokra, mind a bérlemé-

2020.06.04.

Nem csökkent jelentősen a fehérvári lakások ára

Óvja, védje, ápolja faszerkezeteit!
Jedynka, Milesi, Sadolin, Tikkurila, Boróka lazúrok,
faápolók széles választéka kapható üzleteinkben!
Újdonság! Már Kapható!

REMMERS LAZÚROK, OLAJOK!
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

ÜLŐGARNITÚRÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN

Hogyan fessen bútort saját kezűleg,
megfizethető áron, könnyedén?
Segítünk, hogy büszke legyen
otthona átfestett bútoraira!
Mindezt családias környezetben,
ingyenes tanácsadással.

MESZ-TOR
KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

Az akció keretein belül megtalálhatók
a széles bordás kivitelű kapuk is,
9 színben és planár (sima) felülettel.

Vásároljon megbízható terméket,
megbízható helyről!
Az ajánlat 2020.03.01-12.31. között érvényes. Részletek az üzletben.

Hívjon bennünket még MA az alábbi számon:

06 30 448 3291 • RegAndina Alkotóműhely

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 06-20-977-0976
www.mesz-tor.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

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

Nyárindító akciók
Laminált padlók,
csempék készletről

Az akció időtartama: 2020. június 1-től július 30-ig.

www.braunbau.hu

Székesfehérvár, Móri út 102.

22/513-220

GIPSZ PARTNER KFT.
SZFVÁR., FECSKEPARTI U.

TEL.: +36-22-502-420, +36-30-631-5975
E-MAIL: gipszpartnerkft@gmail.com
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lehet számítani, azt még a szakértő
sem tudta megmondani. Bedő Gyula szerint az árak alakulása nagyban függ attól, hogy valóban lesz-e
második hulláma a koronavírusnak, és ha igen, az milyen mértékű
leállást eredményez a gazdaságban,
a mindennapi életben. A koronavírus hatása egy területen azonban
kifejtett pozitív hatást, a kijárási korlátozás ideje alatt ugyanis
valamelyest megélénkült a kereslet
a vidéki házak, nyaralók iránt: „A
bezártság sokaknak fájó volt, többen
próbáltak a panelból kiszabadulni egy
olyan helyre, ahol zöldövezet veszi
körül őket. Elsősorban a Velencei-tó

környékén növekedett meg a kereslet.”
– mondta a szakértő.
Bedő Gyula abban bízik, hogy
további számottevő csökkenésre
nem kell számítani, sőt egyfajta
visszapattanás is elképzelhető az
ingatlanpiacon. A lakásépítések
terén az elmúlt hetek enyhítésének
köszönhetően már tapasztalható,
hogy ismét érkeznek hazánkba
építőipari alapanyagok, melyek jó
része a koronavírus által leginkább
sújtott országokból, Kínából, Olaszországból és Spanyolországból
kerül hazánkba, illetve a munkaerőpiac alakulása is kedvezően
hathat az építőiparra.

Szigetelnél?
Minőségi megoldást keresel?
Tanácsra van szükséged?
Fotó: Bácskai Gergely

Hő- és vízszigetelési
rendszeredet vásárold
közvetlen a

A vidéki nagyvárosok között még mindig élen járunk az ingatlanárakban

Ami az ingatlanárakat illeti, Fejér
megyében illetve Fehérvár vonzáskörzetében talán minimális

csökkenés érzékelhető, de ez nem
jelentős, csupán pár százalékos.
Hogy a következő időszakban mire

gyári képviseletétől.

Chemikál Építőanyag- és Festékáruház

Szfvár, Szárcsa u. 42. Tel: 06-30-633-5355
Nyitvatartás: H-P 8-16.00 és Szo: 8.00-11.00

Júniusi feladatok a kertben
Az időjárást tekintve, idei év sem
lesz a kertészkedők kedvence. Az
enyhe tél után tavaszi virágzásban
elfagyott gyümölcsfák, majd hűvös
és nagyon száraz május. A növények nagyon szenvednek a hideg és
a csapadékhiány miatt.
A kiültetett paradicsom- és paprikapalánták stressz tűrő képességük
határán vannak, sok esetben fejlődésükben megrekedve. A bajt tetézi, hogy rengeteg a levéltetű is, ami az
amúgy is legyengült növényeket szívogatja. Az ellenük
történő védekezésnél figyeljünk rá, hogy az adott növényi kultúrára engedélyezett készítményt juttassunk
ki. Ne feledkezzünk meg a lombtrágyáról és a tapadást
fokozó anyagokról sem (Nonit, Silwet, Káliszappan).
A talaj hőmérséklete még inkább az áprilisihoz hasonló, mint a június eleihez. Az elvetett uborka, tök és
sok helyen a bab magjai a hideg talajban nem, vagy
csak vontatottan keltek, érdemes után vetni, pótolni a
sorokat, hiszen a várható melegben a pótlás gyorsan
utoléri a korábbi vetést, csökkentve a terméskiesést.
Próbáljuk távol tartani a hangyákat is a veteménytől. A Bros hangyairtó granulátum hagyományosan
szórással, vagy locsolással is kijuttatható a bolyba.
A száraz idő ellenére, az öntözés hatására sok helyen
felszaporodtak a csigák. A Metarex Inov csigaölő-szer
nemcsak esőálló, de csalogató anyaga révén az
ágyásból is „kihúzza” a csigát.
Az elmúlt napok néhány milliméternyi csapadéka
a növényeknek kevés volt, de a különböző gombás

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo: 8.00-12.00

betegségeket könnyen beindítja. Több helyen találkozhatunk a lisztharmat tüneteivel. Várakozási idő
nélküli, bio megoldás a Thiovit Jet permetszer használata. Nemcsak zöldségeknél, hanem gyümölcsfák és dísznövények esetében is használható, akár
felszívódó szerek kiegészítőjeként is. A hagymafélék rozsdás, sárgás foltjai a hagymarozsda, vagy a
hagymaperonoszpóra tünetei. Védekezésül a kontakt, réztartalmú szereket (Cuproxat FW, Champion
WG), vagy a felszívódó Amistar, készítményeket
javaslom. Ugyanezen szerek használhatók a paradicsom és a burgonya esetén is paradicsomvész, illetve
burgonyavész megelőzésére. A burgonya esetében
a krumplibogár elleni védekezést is el kell kezdeni.
A szerválaszték korlátozott, a bio Novodor mellett
elérhető a Coragen, vagy a Laser Duplo is. Almatermésűeknél a lisztharmat mellett már a varasodás is
megjelent. Kombinált készítmény ellene az Alcedo,
Score, Topas. Utóbbi a csonthéjasok levélbetegségei
és a monília ellen is használható.
A hónap végétől számíthatunk a dióburok fúrólégy
megjelenésére is. Hogy időben védekezhessünk a
kártevő ellen, érdemes június első felében kihelyezni
a sárga ragacsos lapokat. Megfelelő kihelyezés esetén jól jelzik a permetezés időpontját.
Még nem késő elhelyezni az alma-, szilva-, barack- és
egyéb gyümölcsmolyok jelzésére, gyérítésére használható REAGRON csapdákat, melyekkel az egész
szezonban biztosíthatjuk az előrejelzést, illetve a védelmet. A sárga laphoz hasonlóan ezek a csapdák is
tökéletesen előrejelzik a permetezés időpontját, így a

kukacmentes gyümölcs elérésez szükséges permetezések száma minimálisra csökkenthető.
A cseresznyelégy ellen a folyamatos védekezés elengedhetetlen. Vagy felszívódó Mospilan permetszert
használjunk, vagy ragacsos sárga lapok kihelyezésével védjük a gyümölcsöt. A sárga lapok kihelyezése csak akkor eredményes, ha gyakorlatilag teleragasztjuk vele a fát. Ha bárhonnan nézve feltűnőbb a
sárga lap, mint a cseresznye, akkor elegendő a kiakasztott lapok száma. Ellenkező esetben csak gyérítésre alkalmas.
A sárga ragacsos lapok egyébként nem csak a dióvagy cseresznyefák védelmére használhatók. Jól
védhető vele a veteményes is levéltetvek, vagy akár
liszteske, vagy kabóca ellen is. Hatékony növényvédelem csak a kártevők előrejelzésére alapozva valósítható meg, és ezek a csapdák épppen ezt szolgálják.
A szőlő védelmében érdemes lehet áttérni a felszívódó szerek használatára. Peronoszpóra ellen
a Ridomil Gold Plus, a Curzate super, vagy a Kupfer
Fusilan lehet jó választás, lisztharmat ellen pedig a
Topas 100EC, vagy a Domark. Mindkét betegség elleni kombinált szer a Cabrio Top, vagy a Quadris. A
Cabrio Top a tavalyi évben komoly károkat okozó
feketerothadás ellen is hatékony. Figyeljünk arra is,
hogy a virágzás kezdetére már ne maradjon atka a
tőkén, mert „madárkás”, azaz ritka, rosszul kötött
lesz a fürt.
Csendes éjszakai esőt és meleg júniust kíván Németh
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com • www.kenderzsineg.com
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Csak azért is gyermeknap!

László-Takács Krisztina
A zord őszies idő és a vírus miatti korlátozások
dacára idén is gondolt a gyermekekre a város,
és számos gyermeknapi programmal kedveskedett a legkisebbeknek.

téssel és a Hetedhét Játékfesztivál
legszebb pillanatait felelevenítő
történetekkel készült vasárnapra a
Hetedhét Játékmúzeum. Mindeközben a Koronás Parkban kézműves
foglalkozások, királyi kaszinó,
baba-mama sarok, a Fő utcán pedig
bohócok várták a családokat.
Fotó: Simon Erika

Online múzeumpedagógiai foglalkozással, mesével, tárlatveze-

2020.06.04.

A szivárvány színeiből álló lufikapun átlépve szálló szappanbuborékok között köszöntötte egyegy lufival Levi bohóc a Koronás Parkba érkező gyermekeket

László-Takács Krisztina

Nem bújtathatjuk vattacukor mögé!
Szeretném, ha a gyerekeim felnőttkorukra is
átmentenék azt a csírát, amely kicsiként a
tiszta énjüket, vágyaikat, akaratukat sűrítette.
Magamban is ezt keresem, és amikor néhanéha felfedezem, az olyan, mintha kincset
találtam volna.

Ma, amikor a család központja a
gyerek, amikor a legtöbb figyelmet és
gondoskodást (sokszor túlgondoskodást) a gyerekek kapják, amikor a gyerek óhaja az első, és mi, (átlag)szülők a
gyereknap hallatán tényleg csak annyit
tudunk sóhajtani, hogy „jó ez, csak nem
értem, miért éppen most, mert amúgy
nálunk minden nap gyereknap van”,
akkor azt hiszem, itt az ideje feltenni a
kérdést: mit ünneplünk gyermeknapon?
Vattacukros vasárnap vidámparkkal
és lufival – tünetek, amelyek elég
színesek és édesek a kisgyerekek
pillanatnyi örömének növeléséhez,
de leginkább a kereskedők bevételét
növelik. Nem sajnálom én a gyerektől
a szórakozást, sem a vurstli bevételét,
de azért remélem, hogy a dolog ennél
többről is szól!
Az érték és a mérték ebben a műfajban
először Törökországban lett hivatalos,
éppen száz éve. 1920. április 23. óta
minden évben megünneplik a nemzeti
függetlenség és a gyermekek napját. A

független, világi és modern gondolatok
nevében rendelték el az ünnepet, a gyerekek pedig azért kerültek képbe, mert ők
jelentik a jövőt, nekik kell a szabadságot
és függetlenséget megőrizni.
E három fogalom minden korban
irányadó lehet, de csak akkor, ha nem
csinálunk belőlük lózungokat. A gyermek
komoly téma, nem bújtathatjuk vattacukor mögé! Nézzük csak meg a jövőt, a
szabadságot és a függetlenséget egy kicsit
közelebbről!
A jövő – legalábbis hosszú távon – maga
a gyermek, ez nem lehet kérdés. A szabadság és a függetlenség értelmezése ennél
sokkal bonyolultabb, mert minden viszonyítás kérdése. Szülőként azt szeretném,

A pünkösdi virágdíszbe öltözött Fő utcán sétálva a legkisebbeket két bohóc lepte meg

ha a gyermekem szabad lenne, és hogy
felnőttkorában független döntéseket hozhasson. Ehhez azonban az is kell, hogy a
benne élő gyermeket tisztelni tudjam!
Azt a gyermeket, amelyikre még nem
rakódtak rá a külső elvárások, aki még
zsigerileg tudja, ki ő, mit ér, és még nem
azon gondolkodik, mivé akar majd válni.
Olyan, aki tud önfeledten játszani, és nem
azért, mert azt egy külső elvárás megkívánja, hanem azért, mert amikor játszik,
éli is a játékot, és elhiszi, hogy ő maga a
szuperhős, vagy éppen a maga természetes mivoltában éli meg királylányságát.
Kerek szemekkel csodálkozik a világra és
hiszi, hogy ez az egész több annál, mint
amit a szemével láthat.

Fotó: Simon Erika

A királyi kaszinóban nem volt korhatáros a belépő, a kicsik is guríthattak nagyot

Ez az a gyerek, akit csodálok, akivel
itthon is találkozom nap mint nap,
miközben néha-néha nosztalgiával keresem önmagamban is. És ez az a gyerek, akinek dacával naponta harcolok,
akivel szülőként folyamatosan a világ
elvárásait vagyok kénytelen szembesíteni, mert a megfelelési vágy az évek
alatt rárakódik az emberre. Védelem
is ez, hogy ne csalódjon akkorát, hogy
könnyebben boldoguljon felnőttként,
de gát is, amit a saját csalódásaim
építettek bennem, és idejekorán adom
át a fiaimnak.
A szabadságuk már itt megdőlhet. Ha
viszont jó arányban próbálom közvetíteni, talán csak kapaszkodó lesz, amit
ha ismer, néha elengedhet, hogy a saját
útját járja. Függetlennek lenni talán ma
a legnagyobb kihívás, mert független
csak az lehet, aki jól ismeri önmagát,
és nem a különböző érdekcsoportok
tagjaként definiálja saját személyét.
A függetleneket éppen ezért nem szeretheti mindenki, irigyeik vannak, talán
naivnak tartják, mégis valahol tisztelik
őket.
A függetlenséghez az kell, hogy az
ember lássa és tisztelje magában a
gyermeket, fel tudja fedezni magában a
saját kis csíráját! Talán ezt a legnehezebb átadni, de lehet, hogy nem is kell.
Csupán figyelni és hagyni lehet, hogy
a gyerekek felfedezzék magukban a szuperhőst, a királylányt vagy bármit, ami
az övék – és ezt nem elvenni tőlük!
Nem vagyok pszichológus, sem pedagógus, csak egy átlagos anya, aki szeretne jobb szülővé válni az év minden
napján. És közben azt reméli, benne is
maradt valami abból, akinek született.
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Súlyos betegséget is okozhatnak
A HETILAP

Kiss-Dávid Renáta
Az enyhe tél kedvezett a kullancsok elszaporodásának. A legnagyobb biztonságban akkor lehetünk, ha a megelőzésre koncentrálunk. A kullancs
ugyanis kétféle betegséget is terjeszthet.

Egyre többen tartózkodnak a
szabadban, a friss levegőn azonban
veszély is leselkedhet ránk. A kullancsok súlyos betegségeket is okozhatnak. Az egyik az agyvelőgyulladás, amely ellen van védőoltás, a
másik pedig a Lyme-kór. Ez utóbbi
egy nagy, vörös, gyűrű alakú folttal
jelentkezik a kullancscsípés helyén,
körülbelül nyolc nap múltán. Antibiotikumos kezelést szoktak javasolni rá a szakemberek, de a fertőzés
súlyos szövődményekkel járhat.
Ha vérszívót találunk a bőrünkbe
fúródva, fontos, hogy helyesen

járjunk el: szemöldökcsipesszel
vagy a gyógyszertárakban kapható kullancseltávolító csipesszel
összefoghatjuk a kullancs törzsét,
majd határozott mozdulattal lassan
kihúzhatjuk, de a magyarok átlal kifejlesztett kullancshurok is tökéletes eszköz lehet: ezt körbehurkoljuk
az állat testén, így a cérnát meghúzva az állat eltávolítható. A tévhittel
ellentétben vízzel, krémmel vagy
olajjal nem szabad bekenni a bőrfelületet az eltávolítás érdekében:
felesleges, és különböző váladékanyagok kerülhetnek ilyenkor a
szervezetbe a rovarból, melyek a
fertőzéseket terjeszthetik. Száraz
bőrfelületen távolítsuk el a vérszívót – osztotta meg velünk Farkas
Zoltán háziorvos, aki hozzátette: ha
bent marad a vérszívó egy része, a
szervezet egy idő után kilöki.

Fotó: Kiss László

Közéleti hetilap

Ha erdős teületre indulunk, ajánlott a zárt ruházat és kullancsriasztó szer alkalmazása!
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„Anyu, merre tovább?”

2020.06.04.

Újra van fagyi Öreghegyen!

László-Takács Krisztina
Ozsgyán Anita édesanyja elvesztése után,
huszonhét évesen vette át a Király Fagyizót. Az
egyetlen nyár, amit a vendégek fagyi nélkül
töltöttek, a tavalyi. Szép történet az övék:
családról, összetartozásról, örökségről és hivatásról szól, és persze Öreghegyről, ahol a Király
család harminchat éve főzi a fagyit.

„Nekem anyu mindig azt mondta,
hogy bármit, kislányom, csak ezt ne!
Féltett ettől az életviteltől, mert sok
lemondással jár. Aztán mindig úgy
alakult, hogy itt kötöttem ki. Elvégeztem én is a cukrásziskolát, és amikor
2006-ban anyu beteg lett, folyamatosan itt voltam mellette.” – meséli
Ozsgyán Anita. Az öreghegyi
Király fagyizó egyik körasztalánál
ülünk, miközben Anita, a fagyizó
mostani vezetője nagymamájával,
Király Ernőnével meséli az immár
háromgenerációs családi üzlet
történetét.

„Ötvenhatban a Rákócziba jártam
iskolába, akkor még a Fekete vendéglőben volt a cukrászműhely.
1961-ben mentem át a Zrínyi utcába,
ott dolgoztam 1976-ig.” – Nem volt
könnyű annak idején saját üzletet
nyitni, hiszen a háború, majd az
azt követő kommunista rendszer
szinte mindent elvett a családtól, s
bár korábban volt saját ingatlanuk,
később mégis a tanácstól kellett
igényelni egy szoba-konyhás lakást,
hogy legyen hol élni. Az öreghegyi
telek hadiárva-örökség volt, a ma

Fotók: Kiss László

Ha kellett, ha nem, itt volt

Ozsgyán Anitának a fagyi az öröksége

is álló családi házat és a fagyizót
kalákában építették a nyolcvanas
években. – „1984-ben úgy döntöttünk,
hogy belevágunk egy családi vállalkozásba, és cukrászdát nyitunk. Nekem
szakmám van, dolgozni szeretek,
parancsolni viszont nem.” – magya-

Anita a cukrászdában nőtt fel. Fel sem érte az asztalt, de már tésztát gyúrt.
Horoszkóp
június 4. – június 10.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ez a hét fontos lesz az Ön számára: új kapcsolatokat építhet ki, melyek hasznosnak bizonyulhatnak
a karrierjében. A rég nem látott barátaival való
találkozások nagyszerű hatással lehetnek Önre és a
többiekre is, feltöltődik tőle.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Egész héten ingadozó lesz a hangulata. Az egyik
pillanatban még játékos és önfeledt lesz, a következőben pedig drámai és túlontúl komoly. Ez persze
némi feszültséghez és kellemetlenséghez vezethet.
Érdemes lenne a héten egy kis időt szánnia magára!

rázza Kati néni, akinek férje, Király
Ernő azonban jó kereskedő volt.
Az üzlet gazdasági irányítása így rá
hárult, feleségének pedig maradt
a szakma. Erika lányukban már a
cukrász és a kereskedő is megvolt.
Elvégezte a gimnáziumot, kitanulta
a szakmát, majd ő is beállt a pult
mögé.
„Én meg ha kellett, ha nem, mindig
itt voltam, tulajdonképpen itt nőttem
fel. Fel sem értem az asztalt, de már
nyújtottam a tésztát!” – mutatja a
falra kitett régi fotókat Anita. A
képek nemrég kerültek ki az üzletbe, miután felújították a fagyizó
épületét. Bár a klasszikus körasztalok maradtak, és a megszokott
formavilágú fagyispult is az állandóságot jelképezi, új színt, és kicsit
modernebb berendezést kapott a
Király Fagyizó. Hosszú évek, majd
egy kis kihagyás után – hiszen tavaly nyáron zárva voltak – ez most
egy igazi újranyitás.
Anitának ebben a nyitásban a legfontosabb az volt, hogy megőrizze
azokat a hagyományokat, fagylaltfőzési technikákat, ízeket, amelyeken nemcsak ő, hanem generációk
sokasága nőtt fel Fehérváron. Neki

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ha úgy dönt, hogy egyedül próbál meg érvényesülni és
saját vállalkozást indít, tegye megfontoltan és ffelkészülten!
Másoknak a csillagok azt tanácsolják, hogy javítsanak a
munkahelyi kapcsolataikon, és tegyenek meg mindent a
hatékony és zökkenőmentes kommunikációért.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Új lehetőség nyílik meg Ön előtt, valami olyan,
amire eddig nem is gondolt. Meglehet, hogy egészen
megváltoztatja az életét, legalábbis új fejezetet nyithat. Ugyanakkor élete minden területén változások
várhatók, melyek kibővítik lehetőségeit.

ez az öröksége, amely mindig édesanyjához fogja kapcsolni.

„Ha valaki ezt előre mondja,
biztosan kinevetem!”
„Amikor édesanyám beteg lett, úgy
éreztem, itt kell helytállnom, segítenem kell neki. A halála után volt
bennem elbizonytalanodás, mert bár
itt voltam, de mindig ő volt a főnök
– szakmailag is – és nem volt elég
önbizalmam ahhoz, hogy a helyébe
lépjek.” Anita aztán végül nagyszülői segítséggel vágott bele,
akkor még a nagypapa, Király
Ernő is élt. 2017-ben azonban
ő is elment, a nagymama pedig
egyedül maradt a nagy házban az
üzlettel. Megfordult a fejében az
is, hogy eladja a házat. A tavalyi
nyár tehát fagyi nélkül telt Öreghegyen, és a dilemmával: hogyan
tovább?
„Ha valaki 2020. január elsején azt
mondja, hogy idén ki fogom nyitni a
fagyizót, biztos kinevettem volna!” –
mondja Anita, majd elgondolkodva
hozzáteszi: „Ebben a változásban,
ebben a nyitásban a sors keze benne
van! Január nyolcadikán volt anyu

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A napokban számos sürgős problémára illetve kérdésre
kell megoldást, választ találnia. Ugyanakkor a héten
rendkívül leterhelt lesz, és nehezére esik majd lépést tartania azzal az ütemtervvel, amelyet kidolgozott magának.
Legyen óvatos, mert olyat tehet, amit később megbánhat!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Lehetőségre vágyott, hogy bizonyítson, feljebb léphessen,
és most meg is kapja. Azok, akik állást keresnek vagy jobb
pozícióra pályáznak, kedvező híreket kapnak a napokban.
Bármilyen anyagi vagy munkahelyi gondja is volt eddig,
most végre megláthatja a fényt az alagút végén!

halálának az ötödik évfordulója. Kimentem hozzá a temetőbe, és feltettem
neki a kérdést: Anyu, merre tovább?
Ott álltam a sírnál, ezen gondolkodtam, majd egyszer csak váratlanul
megjelent a mama. Leültünk, sikerült
megbeszélnünk mindent, és akkor úgy
éreztem, ezzel a lehetőséggel élnem
kell. Egyértelművé vált, hogy ez az én
utam, ezt kell folytatnom!”

Mint régen
Ugyanúgy készítik a fagyit, ahogy
annak idején még a nagymama
tanulta. Az alapfagyiknál a régi
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nak, a technika szabadon választható.
A koronavírus a Király Fagyizó
újranyitására is rányomta a bélyegét.
Nem volt szerencséjük az időzítéssel, de amíg lehetett, üzemeltek
a megadott korlátok között. Most
végre újraindult az élet a szükséges
és már ismert előírások betartásával: „A cukrász nagyon gyakran mos
kezet, ezért nincs nekem már ujjlenyomatom!” – teszi hozzá Kati néni, aki
már csak néha-néha látja el szakmai
tanácsokkal az unokáját. – „Belehalnék, ha nem csinálhatnám! Ez az egy
szem unokám van itt Magyarországon, persze, hogy ő a szívem csücske!
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Az emlékfal a cukrászda felújítása után került a helyére: a régi képek a háromgenerációs
öreghegyi cukrászda múltjáról mesélnek

A fagyi az örökség

A Király család cukrászai a klasszikus főzött fagylaltban hisznek

receptúrákat használják: „Persze
kell újdonságokat bevezetni, haladni
a trenddel, igyekszünk minden igényt
kielégíteni, de nagyon jó azt hallani,
hogy ennek a karamellának, ennek
a vaníliának olyan az íze, mint húsz
évvel ezelőtt! Anyu is mindig figyelt
arra, hogy a mennyiség a minőség
rovására ne menjen.” – Sok gyerek
álmodik arról, hogy egy cukrászdában nő fel. Anita elmondhatja,
hogy édességben nem volt hiány
kiskorában. – „A sütemények annyira
nem kerítettek a hatalmukba, nekem
mindig a fagyi lesz a favorit. Ha
leülök, akkor legalább hat-hét gombóc
elfogy.”
Szóval nem igaz, hogy amiből sok
van, arra ráun az ember. Anita
szerint a fagyit nem lehet megunni!
Állandó kedvence a karamell.
„A nyolcvanas években volt egy
időszak, amikor kötelező volt mindenkinek porból csinálni a fagylaltot.
Fehérvárcsurgóról hoztuk a fagyiport.
Isten kegyelméből mindig adtak hozzá
egy üveg égetett cukrot, hogy azzal
ízesítsük. Ennek az időszaknak a
kivételével mindig mi főztük a fagyit,
és mindig ugyanúgy.” – emlékszik
vissza a nagymama.
Követelmények ma is vannak,
de szerencsére sokkal nagyobb
szabadságot engednek a cukrászok-

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A napokban vegyes jelzéseket kap arra vonatkozóan, milyen irányba kellene továbbhaladnia.
Nem biztos a dolgában, nem tudja, mihez kellene
kezdeni. Jobb lenne, ha a fontosabb döntések meghozatalát kicsit elhalasztaná!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nyugtalanságot vagy elégedetlenséget érezhet a napokban,
amit nem tud megmagyarázni, mivel minden rendben
van Ön körül. Ezért igyekezzen magába tekinteni, nem
pedig elfojtani a titkos lelki gondokat. Szeretteihez való
viszonya óriási löketet ad majd!

Nekem öröm, ha valaki továbbviszi a
szakmát!”

Az öreghegyi üzlet, mely ma is a
fagyizónak ad helyet, a nyolcvanas
években épült, udvara összeér a
családi ház udvarával. Aki gyerekként idejárt, felnőttként is idehozza
a gyerekeit fagyizni. A hangulat családias, a legtöbben ismerik egymást.
De járnak ide a város másik végéből
is, sőt mivel a Velencei-tóra igyekvő
vagy visszafelé jövő kerékpárosoknak is útba esik a hely, ők is szívesen megállnak itt egy kis pihenőre.
„Beáll az ember márciusban a pult
mögé, aztán ki sem jön október elejéig.

Sokszor a vendégek itt vannak fél kilencig, szívesen időznek a teraszon, itt
mindig családias a légkör!” – foglalja
össze a nyarat Kati néni.
Anita nem fél a munkától. Ezt
látta egész gyerekkorában, és
nagyon büszke édesanyjára.
Nemcsak azért, mert ezt a fagyizót továbbépítette, hanem mert
rengeteg új fagylaltot talált ki:
„Ő alkotta a cseresznyés vaníliát,
a sport szeletet, és az utolsó, amit
kitalált, a tejbegríz fagylalt volt. Ezt
szívvel lélekkel kell csinálni! A mai
napig egy kicsit vele csinálom, mert
máshogy nem lehet!”

Unoka és a nagymama – egy család, egy hivatás

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Megvan a képessége, hogy mindenkit levegyen a lábáról a
napokban. Szellemességével és kedvességével lenyűgözi a
környezetét. Közeli családtagjai kimondottan felnéznek Önre.
Használja ki ezt a ragyogó időszakot arra, hogy akár olyanokkal
is megismerkedjen, akik révén megvalósíthatja vágyait!

Szerencsés hét előtt áll! Saját magát és másokat is
meglepi majd a problémamegoldó képességével.
Magabiztossága határtalan, sokakat lenyűgöz majd
teljesítményével. Izgalmas és egyben szórakoztató
napok várnak Önre!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Adjon hangot őszinte véleményének, de mindig
higgadtan tegye, így célba fog érni! Összpontosítson arra, aminek révén változásokat idézhet elő az
életében! A napokban kerülje a konfliktusokat az
emberekkel, mert nem jöhet ki jól belőlük!

Talán más módszerekkel kellene próbálkoznia
ahhoz, hogy elérhesse céljait! Gondolja át, milyen
lehetőségei vannak, és igyekezzen más oldalról vagy
eszközzel megközelíteni azokat! Amennyiben új
munkát keres, a napokban jó eséllyel találni is fog.

14

FEHÉRVÁR

Kultúra

2020.06.04.

Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Bíró József

Koch Imre

Aki SZKLYFLD
:
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a
:
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:
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:
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:
magát
:
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:
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:
pontosan
:
tudja
:
sohasem
:
érhet haza
( 100 évvel a diktátum után - 2020 )
Gál Csaba

Csírázás
elindul a csírázás
még csak épp a föld felett
éktelenül nagy az ég
szem nélküli hunyorgás
vegetatív törtetés
ösztönszerű szükséglet
vezérelt megmaradás
sokasodó rejtjelek
ígéret-forma virág
birkózás az iszappal
győztes végelgyengülés
küzdelem göröngyökkel
megroppanás áttörés

Ybl Miklós lázálma
Logarléccel a kezében
nézi óriáskeréken
keresztül az Ősz utcai
panelházak monstrumait
Székesfehérvár szülötte Ybl Miklós. Körülötte
jönnek mennek az emberek,
tuc-tuc zenétől remegnek
a Zichy ligeti házak
ablakai. Korcsolyáznak
a tizenöt fokos télben
önfeledten, hárman négyen.
Rádió szól, kereskedelmi,
mindnyájunknak el kell menni,
de hová is? A plázába!
Yblnek volt egy lázálma:
vasbetonból kockaházak
lepték el az egész tájat,
a városból falanszter lett
és az egyik lakótelep
pont az ő nevét viselte.
Felkiáltott: ezt ki tette?
Vagy csak felkiáltott volna
bezárva egy bronzszoborba.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Hangok a csendből
a hangot a csend szüli
szavak buknak ki az idő mélyéről
barázdákat vonva körénk
de ami a csendet szüli
bezárul mögöttünk
egy kiszámolós játék ez
mindennapjaink szomorúsága
visszaszállnak a kölcsönkapott évek
szívdobogásunk ritmusa elvegyül
a fülledtnyáresték zajaival
a békák koncertjével a rétaljban
melyet nem hallhatunk többé
a változás hirtelen jön
a maga útját járva
s mi elfogadjuk a meghívást
körbezsong bennünket valami
egészen másféle zaj
oda nem illő módon
megölve a ritmust
és a szavak válnak
akadályaiváannak
hogy megértsükamit szeretnénk
egy régi dalt dúdol a szél
hagyd a szelet fújni olvasatlanul
beléhajolva figyelmesen
megfejti önmagát
ahogy már azelőtt is
ahogy ezután
Kaiser László

A gesztusoknak mestere
Kiss László, a Magyar Versmondók
Egyesülete elnöke emlékének

Sorok, rímek: versforróság
és szavak, tettek hitele,
mindig tenni valakiért –
a gesztusoknak mestere.
Több volt, mint vers, több volt, mint szó,
szívósan szép az akarat,
hogy írni kell, hogy élni kell,
csonka földön, kék ég alatt.
Befogadta gyorsan az ég:
döbbent csönd a prozódia,
néma jajjal kérünk nyugvást,
segíts ebben, Emberfia!

Lukácsy József

Hadvezér és költő
Négyszáz éve született Zrínyi Miklós
Egy nagyra hivatott magyar-horvát államférfi, aki hadvezérként az oszmán hatalomban félelmet keltett, a nyugati keresztény világban reményeket ébresztett,
ugyanakkor a magyar barokk irodalom legjelentősebb költője-írója volt. Pázmány
Péter tanítványa, eszményképe Mátyás és kora, mert egy újraegyesített független
magyar nemzetet és államot vizionált.
A Zrínyieket a Szigetvár török ostroma során 1566-ban hősi halált halt Zrínyi
Miklós, a költő dédapja emelte a magyar és a Habsburg katonai-politikai elit
élmezőnyébe.
Zrínyi Miklós 1620. május 3-án született Csáktornyán Zrínyi V. György és Széchy
Magdolna gyermekeként. A grazi, bécsi majd a nagyszombati jezsuitáknál tanult,
később több hónapos itáliai tanulmányúton vett részt. Tudása és műveltsége
kiteljesedett. Találkozott VIII. Orbán pápával – világi nevén Maffeo Barberinivel –
akinek költészete nagy hatással volt rá.
Tizenhét évesen megkapja a családi birtokok igazgatásának jogát, és III. Ferdinánd császár és király kamarása lesz. Húszévesen légrádi és muraközi kapitánnyá
nevezik ki, részt vesz a harmincéves háborúban, szolgálataiért 1646-ban kinevezik
a Habsburg állandó hadsereg vezérőrnagyává, vagyis ő volt az első magyar császári
tábornok. Egy év múlva felmenőihez hasonlóan elnyeri a horvát báni méltóságot,
és tagja lesz a monarchia legfőbb hatalmi szervének, a Titkos Tanácsnak.
A harmincéves háborút követő vesztfáliai béke után mindenki a török elleni nemzetközi összefogásra várt, ami azonban nem következett be. De 1663 nyarán mégis
jött a háború, amit a török szultán indított mintegy százezres serege élén. Érsekújvárnál még nem tudták feltartóztatni, de 1664 január-februárjában a huszonötezer
fős magyar, horvát, osztrák, német birodalmi sereg Zrínyi vezérletével – mélyen
behatolva a török hódoltsági területekre – beveszi a kanizsai várat, felszámolja a
török élelmiszerkészleteket és felgyújtja a Dráva-hidat, a török utánpótlási útvonalak legfontosabb elemét. Ez volt Zrínyi legnagyobb haditette, előtte 220 évvel csak
Hunyadi Jánosnak sikerült a törökre emlékezetes csapást mérnie.
Hadvezérsége mellett Zrínyi Miklós kettős küldetésének második eleme költői
és írói tevékenysége. Legismertebb műve, az Arany János által is méltatott Szigeti
veszedelem, melyben dédapjának, a szigetvári csata hősének állít emléket. A tizenöt
énekből álló hősköltemény eredeti címe Az ostromlott Sziget, melynek első újkori
kiadását Kazinczy Ferenc Zrínyiásznak, majd unokaöccse, Kazinczy Gábor Szigeti
veszedelemnek nevezte. Az utóbbi honosodott meg a magyar irodalmi köztudatban. Az első valóságos magyar eposz 1651-ben jelent meg Bécsben, az Adriai
tengernek Syrenaia című kötetben, mely a szerző tragikus körülmények között
elhunyt első feleségéhez írott szerelmes verseit is tartalmazza, magyar hősöket felsorakoztató epigrammákkal együtt. „De híremet nem csak keresem pennámmal,/
Hanem rettenetes baj-vívó szablyámmal,/ Míg élek, harcolok az ottomán hóddal.”
– olvashatjuk a két párhuzamos életformáról a Szigeti veszedelemben.
De írt Mátyás király életéről, a korszerű hadsereg megteremtéséről a Tábori kis
tracta című katonai szabályzatában. A hadtudományi irodalom számon tartja még
a Vitéz hadnagy című teoretikus példatárát. A legjelentősebb nemzet- és honvédő
röpirata Az török áfium ellen való orvosság címen látott napvilágot. Az ebben szereplő „Szablyunk más rendet dolgainknak” felszólítás olyan nemzeti program, amit a
reformkor irányelvei sem tudtak meghaladni.
A négyszáz éve született, erejének teljében lévő Zrínyi Miklós 1664 novemberében,
egy vadászaton elszenvedett súlyos sérülés miatt vesztette életét. Még életében
angol nyelven dicsőítő kötet jelent meg róla Londonban, amelyben őt „a keresztény
világ nagy bajnokának” nevezik, akire a „Gondviselés Európa sorsát bízta.”

Wilhelm Ottó

Víziók á lá Dali
Világéletemben gyűlöltem a
szürreális festményt.
Torz és érthetetlen, ellenszenves képek,
mivel pont a szépség, a lágy harmónia
hiányzott nekem.
De most kaptam berzengő pofámba
néhány bősz Dalit.
Meg is semmisültem….
Vad, nyerítő felhők rohantak felém;
árbócokból robbant lila virágfürtök;
vulkánból fröccsent ki a lángtestű fényakt;
szitakötő szárnyú, bús szélmalmok
búgtak;
habszűzet szertő, buja szilaj férfi
ondója ömlött szét hullámok taraján;

táncos pipacsszirmok lángoltak a
mezőn;
nylon szőnyeggé vált tengervíz szövete
fedte a bőrszínű part homok fövenyét;
kócos asszonyfejek sora dekorálta a
gyümölcsfák kertjét;
aztán együtt vulkán, villám, delfinek
s távolban hurrikán szívószála szürcsölte
mohón a tengert,
mint szúnyog a vért;
dicsfény közepén kanóc női test
olvadt viasztóból lángolt kecsesen;
másutt vízesésként ömlött a hajfüggöny;
kísértetvárosban pikkely a macskakő;
Érosz könyvét tartja ölében egy dáma,
aztán pillangóként, lágy lapok közt óvja

magzatát;
tépett vitorlájú lélekvesztő verdes
vihartól korbácsolt hullámok között,
de a remény fényből csóvaként segíti:
áldó kezek között az Úr lelke lángol;
aztán mint a tojás mustársárga magja
ragyog fel a Nap, mely Embernek ünnep
és megérkezés.—
Semmi sem reális, csak a képzelet üt és
az ösztönök,
s bizarr látványaid alatt a szokványos
igény szűköl, nyöszörög.
Itt képek harapnak s narkó lett a látvány;
elöttem új ösvény, tárgyak mögé látok,
új dimenzióba rugdalt így Dali
a pozőr, a vagány, lump hályogkovács.

Közéleti hetilap
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Somos Zoltán

Balássi Imre klubelnök elmondta,
hogy sok sportklub küzd nehézségekkel a csökkenő bevételek és
támogatás miatt ebben az időszakban. Ugyanakkor az elvárások Fehérváron nem változnak:
„Nehéz helyzetben építünk csapatot.
Ha a korábbi sérültek felépülnek, már
akkor lényegesen megerősödünk, de
persze további erősítések is lesznek.
Továbbra is élvezzük az önkormányzat támogatását, ami a legfontosabb
alapot jelenti az építkezésünkhöz.”
Több meghatározó játékos azért
távozott most az Albától, mert
nem voltak elégedettek a teljesítményükkel, de van, akinek köszönettel tartoznak az elmúlt évekért.
Utóbbiak közé tartozik Claudine
Mendy és Pelczéder Orsolya,
előbbi hazatért Franciaországba,
utóbbi az MTK-ban folytatja.
Deli Rita vezetőedző munkáját
mostantól Józsa Krisztián segíti másodedzőként: „A héten
elkezdtük a közös munkát, azok
az új játékosok, akiknek ezt előző

Fotó: Molnár Artúr

Megkezdte a felkészülést a következő szezonra
az Alba Fehérvár KC női kézilabdacsapata. A
csonkán félbemaradt előző bajnokság után új
igazolásokat mutattak be a klub idénynyitó
sajtótájékoztatóján.

Deli Rita (balra) szerint a fiatalokat is motiválhatja Triscsuk Krisztina (jobbra) a pályán

klubja lehetővé tette, már velünk
készülnek. Szeptemberig egy-egy
hét megszakításával végig edzésben leszünk, a rajtra egy komplett
csapat képét szeretnénk mutatni.
Most futó- és kondicionáló edzéseket végzünk, ilyen hosszú kihagyás
után ez elengedhetetlen. Nagyon
fiatal csapatunknak az új igazolások

rutinjára nagy szüksége lesz. Ők
munkamorálban, hozzáállásban is
példát mutathatnak a fiataloknak.” –
emelte ki a vezetőedző.
A fehérvári kézilabda korábbi
időszakának meghatározó játékosa most új igazolásként volt jelen
az eseményen. A magyar válogatott Triscsuk Krisztina korábban

Vízen a VVSI fiataljai
Évadnyitót idén nem tarthattak a Velenceitavon, hiszen a veszélyhelyzet miatt gyakorlatilag el sem kezdődhetett a szezon. A VVSI
március közepén teljesen bezárta kapuit. Az
enyhítések után május elejétől visszatérhettek a gyerekek a vízre, de edzéseket csak kis
csoportokban és kis létszámú hajóegységekben
tartanak.

ről: „Jelentős versenyek nem lesznek
az előttünk álló időszakban, van idejük
a versenyzőknek nyugodtan felkészülni – ebből a szempontból nincsenek
lemaradásaink. A szakági szövetségek
teszt- és felmérő versenyeket kezdtek
rendezni az elmúlt hétvégéken. A
Velencei-tavi Vízi Sportiskola fiataljai
remekül helytálltak, az első háromban
rendre ott voltak sportolóink. Sikeresen
védekeztünk, és sikeresen átmentettük
a gyerekek formáját!”
A veszélyhelyzet alatt a sukorói
pályán befejezték a korábban
elkezdett fejlesztéseket, továbbá
pályázat útján kültéri erősítőparkot
hoztak létre. A Velencei-tavon
augusztus közepén már evezősversenyt rendeznek, a kajak-kenusok
megmérettetéseit szeptember első
felében tartják.

Kaiser Tamás
Az újraindulás után a teniszezők reagáltak
a leggyorsabban, és próbáltak mihamarabb
visszatérni a rendes kerékvágásba. Talán
nem véletlenül, hiszen a sportág sajátossága
okán – egy-egy sportoló a pálya két végében,
hálóval elválasztva – a biztonságosan űzhető
testmozgások közé tartozik.

Ahogy jöttek a lazítások a pandémiás helyzetben, úgy kezdtek újra
egyre többen ütőt ragadni és hódolni kedvelt sportáguknak. A Kiskút
Teniszklub két háziversenyen már
túl is van! A május 23-i hétvégén
közel húsz párral rendeztek amatőr
felnőtt versenyt, míg május utolsó
szombatja a gyerekeké volt.

A honi teniszélet hivatalosan
is Székesfehérváron vesz újra
lendületet! A járványhelyzet miatti
leállást követően a Kiskút Teniszklub lesz az első házigazdája a
Magyar Teniszszövetség égisze alatt
rendezett tornáknak.
A szombaton kezdődő versenyre
eddig százhuszonnyolc nevezés
futott be: „Ekkora mezőny a magyar
bajnokságokon nem szokott összejönni!” – közölte Galambos Gábor,
a Kiskút versenyigazgatója. – „A
férfiaknál Fucsovics Mártonon és
Balázs Attilán, vagyis a két TOP100as teniszezőnkön kívül mindenki itt
lesz, így az a Marozsán Fábián is, aki a
legutóbb legyőzte Fucsovicsot!”

Fotó: Kiss László

Folyamatos a fertőtlenítés, és a védőtávolság betartására is odafigyelnek
a VVSI telephelyein. A közös helyiségeket, zuhanyozókat, öltözőket
egyelőre nem lehet használni.
Deák Csaba, a Pro Rekreatione
Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a legfontosabb a tömeges
megbetegedések megakadályozása
volt az utóbbi időben, a versenyzők
pedig még nem maradtak le semmi-

Ébred a hazai teniszélet

Fotó: Simon Erika archív

Németh Krisztián

nyolc szezont töltött a Cornexiben
illetve az FKC-ben, 176 bajnoki
meccsen 966 gólt lőtt. Mindkét
kategóriában második a fehérvári
örökranglistán, és az előttünk álló
idényben megelőzheti az eddig
legtöbbet játszó és legtöbb gólt
szerző Tilinger Tamarát.
„Fantasztikus érzés volt itt játszani,
nagyon szép emlékeim vannak a
mérkőzések atmoszférájáról. Nagyon
örülök, hogy visszatérhetek, és remélem, ismét hasonlóan eredményes
leszek, mint korábban!” – mondta
Triscsuk, aki viccesen elnézést
kért, amiért tavasszal tíz gólt
lőtt az Alba ellen dunaújvárosi
színekben.
Szintén visszatérhet a pályára Temes Bernadett, aki gyermeke születése után kezdi újra a játékot.
Mosonmagyaróvárról igazol városunkba Bardi Fruzsina, aki beálló
poszton és hármas védőként is
nagyon hasznos lehet. Szintén
Mosonmagyaróvárról érkezik
Dányi Bernadett kapus, aki három
gólt is szerzett az előző idényben
– éppen a mieink ellen.
A sajtótájékoztatón elhangzott,
hogy ha az előző szezonban
bérletet váltó szurkolók ismét
megveszik bérletüket, az nemcsak
a 2020/21-es, hanem a következő
idényre is érvényes lesz.

A VVSI versenyzőinek még van idejük nyugodtan felkészülni a versenyekre

Ismét remek meccsekre számíthatunk a Kiskút útján
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A Fehérvár Televízió műsora június 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

2020. 6. 6. SZOMBAT

2020. 6. 7. VASárnAp

2020. 6. 8. Hétfő

2020. 6. 9. Kedd

2020. 6. 10. SZerdA

2020. 6. 11. CSüTörTöK

2020. 6. 12. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába! – ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Farmerzseb – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Jakubek Tiborné
igazgató, Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán elnök,
Vörösmarty Társaság
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: L. Simon
László, téma: Trianon
12:40 Honvéd7 – ismétlés
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Felkai
Miklós dzsesszzenész
13:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lukácsy József közíró
14:00 Egy nap a világ –
Szöul, Tel-Aviv
15:00 Hírek
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:35 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Harmonia Albensis 2018
– Koronázási mise
17:50 Mesevarázs – Lázár Ervin:
Dömdödömdö-dömdödöm
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nagy Judit művészeti
vezető, Szabad Színház
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:05 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:35 Finisszázs – a Trianon
kiállítás záróbeszélgetése
20:45 A tánc világnapja 2017
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Nagy Judit művészeti
vezető, Szabad Színház
10:45 Farmerzseb – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Jakubek
Tiborné igazgató, Szent
István Hitoktatási és
Művelődési Ház
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán elnök,
Vörösmarty Társaság
12:40 6. Savaria Filmszemle (12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Felkai
Miklós dzsesszzenész
13:35 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Könnyűzenei
koncertek a Zichy ligetben
14:00 Németh János 75
14:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Vizi László Tamás
elnök, Trianon Centenáriumi
Emlékbizottság
14:40 6. Savaria Filmszemle (12)
15:00 Hírek
15:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ– India 1-2.
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: L. Simon
László, téma: Trianon
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:45 Mesevarázs – Benedek
Elek: A tizenkét varjú
19:00 Hírek
19:05 Hitünk és életünk
19:35 MOL Fehérvár FC – Kisvárda
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:15 Corvinus Alba – vendég:
Tihanyi Tóth Csaba színész
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
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Képes hírek
10:40 Üzleti negyed – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó 1-kor – ismétlés
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Képes hírek
16:30 Üzleti negyed – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: L. Simon
László, téma: Trianon
17:50 Mesevarázs – Benedek Elek:
Az özvegyasszony tehene
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Disztl László volt
válogatott labdarúgó
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 6. Savaria Filmszemle (12)
19:50 Bulgakov: A Mester és
Margarita – közvetítés
felvételről a Vörösmarty
Színházból
23:05 Híradó – ismétlés
23:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 6. Savaria Filmszemle (12)
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó 1-kor – ismétlés
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó 1-kor – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 6. Savaria Filmszemle (12)
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Disztl László volt
válogatott labdarúgó
17:50 Mesevarázs – Nógrádi
Gábor: Hogyan neveljük
a matematikatanárt?
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Gabriella
hegedűművész, Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
19:45 Paletta magazin
20:15 Arató Antal, az örök
könyvtáros
20:45 Koronázási szertartásjáték
2018 – II. András
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
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
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó 1-kor – ismétlés
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó 1-kor – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Paletta magazin – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Burján Gabriella
hegedűművész, Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
17:50 Mesevarázs – Lázár
Ervin: Sírós Frukk
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Buzás Gábor
szerkesztő-műsorvezető,
Fehérvár Médiacentrum
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Honvéd7
19:50 Budapest Honvéd
– MOL Fehérvár FC –
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Fekete Balog
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó 1-kor – ismétlés
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó 1-kor – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 Honvéd7 – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Buzás Gábor
szerkesztő-műsorvezető,
Fehérvár Médiacentrum
17:50 Mesevarázs – Nógrádi
Gábor: Hogyan neveljük
a házi legyet?
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ruff Tamás
karmester, Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 6. Savaria Filmszemle (12)
19:50 Stadion nyitány
21:25 Belvárosi kóstoló
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 6. Savaria Filmszemle
(12) – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó 1-kor – ismétlés
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó 1-kor – ismétlés
16:20 Képes hírek
16:30 6. Savaria Filmszemle
(12) – ismétlés
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ruff Tamás
karmester, Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar
17:50 Mesevarázs – Nógrádi Gábor:
Hogyan neveljük szüleinket?
18:00 Híradó – ismétlés
18:20 Fehérvári beszélgetések
– In memoriam Dienes
Ottó – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Dienes Ottó
tanár, író, képzőművész
18:50 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó
19:50 Madách Imre: Az ember
tragédiája – közvetítés
felvételről a Vörösmarty
Színházból
23:10 Híradó – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 7. 19:35 MOL Fehérvár FC – Kisvárda labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

