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Legyen a Bory-vár a legújabb legókaland!
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MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Bory Jenő ükunokája, Kovács Jakab őse nyomdokain haladva, különleges
alapanyag felhasználásával állított emléket eleinek: a hitvesi szeretet
szimbólumát, a Bory-várat legóból építette fel. Egy versenynek köszönhetően arra is van esély, hogy a vár kiadott legókészlet legyen.

és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Fotó: ideas.lego.com

A székesfehérvári Bory-vár, amit sokan csak a magyar Tádzs Mahalként emlegetnek, Bory Jenő és felesége közös művészi alkotása,
melyet saját elgondolásaik és terveik alapján, két kezük munkájával
hoztak létre. A gyönyörű várat, melynek egyes részei múzeumként
üzemelnek, és a publikum számára is látogathatóak, most egy miniatűr és igazán különleges formában az építők leszármazottja örökítette meg. A legóból készült Bory-vár egy versenyben is részt vesz,
így Kovács Jakab alkotása arra is esélyes, hogy kiadott legókészlet
legyen belőle. Ehhez szavazatokra van szüksége, amit az ideas.lego.
com oldalon vár. A szavazatokat július végéig lehet leadni.

Tisztelet a hősöknek!
Május utolsó vasárnapja a hősök napja. Székesfehérváron a város több pontján, valamint a pákozdi
Mészeg-hegyen is a háborúkban elesett katonákra emlékeztek.

Fotó: Lugosi Balázs

Megújult a nagymedence, irány a strand!
L. Takács Krisztina
Megújult a városi strand nagymedencéje, múlt
szombattól pedig már látogatható is a fürdőhely. A belépéshez a veszélyhelyzetnek megfelelő előírásokat kell betartani: a nagykorúak
csak védettségi igazolvánnyal mehetnek be.

a Fehérvár Vízilabda-sportegyesület taotámogatásának felhasználásával valósulhatott meg.
Cser-Palkovics András polgármester elmondta, hogy a felújítások
sora itt még nem áll meg, hiszen a
Magyar Vízilabda-szövetség döntése értelmében további kétszázmillió forint értékű taotámogatás
keretében még idén megtörténhet
a közel tizenöt éves, elhasználódott
sátortető cseréje: „Tágulni fog a
lehetőségek köre, hiszen ezzel sokkal
hosszabb ideig lehet mind a két nagymedencét használni. Így az élsportolók
és a hobbisportolók is több lehetőséghez jutnak. Ez az a beruházás, amivel
mindenki jól jár Székesfehérváron!”
A fejlesztés folyamatos: évről évre
újabb elemekkel bővül a városi
strand. A középtávú tervek közé
tartozik, hogy a csúszdás medence
melletti füves területen később egy
újabb medencét alakítsanak ki.

Fotó: Simon Erika

„Az üzemszünet alatt el tudtuk végezni
a strand nagymedencéjének teljes
felújítását: új befúvócső-vezetéket
építettünk ki, ehhez új vasbeton medencefeneket kellett kialakítani. Mivel
emiatt csökkent volna a medence
vízszintje, ezért a medence peremét is
megemeltük.” – ismertette a beruházás részleteit Bozai István. A
városgondnoktól azt is megtudtuk,
hogy a munkálatok nagy részét a
Városgondnokság szakemberei végezték, így az költséghatékonyabb
volt, és jó ütemben haladt.
A nagymedence száztízmillió forintos beruházása a városi önerőből és

„Gyurcsányék számára a fehérváriak
egészsége másodlagos”
Múlt héten Gyurcsány Ferenc felesége,
Dobrev Klára mutatta be a DK és a Jobbik
országgyűlési jelöltjét Székesfehérváron,
a Szent György Kórház előtt. Erre reagált
Kozári Kristóf megyei képviselő, a Fidesz
városi szóvivője a pártja közösségi oldalára
feltöltött videóban.

A hagyományoknak megfelelően püspöki szentmisével
emlékeztek a háborúkban
elesett katonákra Pákozdon,
a Don-kanyar-emlékkápolnánál. A liturgiát katonai
tiszteletadás kísérte. A mise
után koszorúkat helyeztek
el az ismeretlen katona
sírjánál, tisztelegve az
idegen földön elesett magyar
katonák és minden magyar
katonahős áldozatvállalása
előtt.

A hét minden napján reggel nyolctól este hétig várja a fürdőzni vágyókat a székesfehérvári
strand. A jegyek ára nem változott.

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

A szóvivő úgy fogalmazott, hogy
az előtt a kórház előtt történt
a jelöltbemutató, „melyet a
Gyurcsány-kormány kirekesztett
a fejlesztendő intézmények sorából, egyedüliként a nagy vidéki

kórházak közül.” Emlékezetes: a
2010 előtti időszakban a vidéki
kórházfejlesztési programból
egyedül a Közép-dunántúli Régió
legnagyobb intézményét, a Fejér
Megyei Szent György Kórházat
hagyták ki az akkori kormány
döntése alapján. „Gyurcsány és
a baloldal bebizonyította, hogy a
fehérváriak egészsége számukra másodlagos, és ezért még mindig nem
kértek bocsánatot!” – fogalmazott
Kozári Kristóf, a Fidesz városi
szóvivője.

Online konferencián vitatták meg az otthonápolás legújabb európai trendjeit

A Hocare 2.0 Interreg projekt II. Regionális online konferenciájára 2021. május 5-én került
sor. Az eseményt az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) a Közép-dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökséggel (KDRIÜ) együttműködve azzal a céllal szervezte meg, hogy a
résztvevő szakembereket megismertesse a nyílt innováció és a közös értékalkotás (co-creation)
módszertanának alkalmazása terén szerzett európai trendekkel, legfrissebb hazai és nemzetközi
gyakorlatokkal. Továbbá gyakorlati példákon keresztül mutassa be a projektben közreműködő 6
ország jó gyakorlatait és tapasztalatait arról, miként segítheti a közös értékalkotás módszertana
az innovatív termékek és szolgáltatások fejlesztését az otthonápolás, otthongondozás területén.
A konferencia első angol nyelvű részében a jó gyakorlatok bemutatása zajlott előadások,
workshop formájában. Bemutatásra került többek között a Globodemic Technologies Kft. által
kifejlesztett eszköz, amely a csonttörések gyógyulását segíti, illetve a törések rehabilitációs idejét
csökkenti. A konferencia második, magyar nyelvű részét a nyílt innováció és a közös értékalkotás
irányzatainak szentelték hazai jó gyakorlatok megosztásával. A konferenciát moderált panel
beszélgetés zárta. A panelban közreműködő meghívottak: Bódi Zsuzsanna, szenior stratégiai
tanácsadó (ENOLL); Kis Márton, egészségügyi innovációs szakértő, Semmelweis Egyetem
(EMK); Csizmadia István, szakmai vezető (OKFŐ); dr. Gyergyák Ferenc, főtitkár (TÖOSZ)
egyetértettek abban, hogy az egészségipar egy olyan szektor, ahol a végfelhasználók, üzleti,
kutatási, és közszolgáltató szereplők együttműködésének és a nyílt innovációnak kulcs szerepet
kell kapniuk a szakmapolitikai ajánlások kidolgozásakor, amikor az uniós és hazai források új
támogatási konstrukciók tervezésére, módosítására, vagy megnyitására kerül sor, hogy ezáltal is
ösztönözzék és elősegítsék az otthonápolási innovatív termékek és szolgáltatások létrehozását
és elterjedését.
További információk a projektről:
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/HoCare2.0.html
http://www.kdriu.hu/hocare-2-0/
This project is co-funded by the European Union under the Interreg Central Europe Programme.
A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával,
az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.
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Nyáron kezdődik a Prohászka út felújítása
A HETILAP

Fejlesztésekről is szó volt a polgármesteri fogadóórán

Kurucz Tünde
Nyáron kezdődik a Prohászka út felújítása, az Auchan melletti
körforgalom átalakítása a tervek szerint 2022-ben indul, a
régi bőrgyár helyére pedig közösségi helyet és virágoskertet
terveznek – online fogadóórát tartott Cser-Palkovics András.

Több száz kérdés érkezett a május harmincegyedikén tartott online polgármesteri
fogadóórára. A fehérváriak többsége az utak,
járdák felújításáról, az új buszmenetrendről és
a városrészi fejlesztésekről érdeklődött.

Körforgalom a Szent Vendel utcánál
Felsőváros közlekedésével kapcsolatban több
kérdés is érkezett, közülük az egyikben arról
érdeklődött a kérdező, hogy a Fecskepart, a
Havranek és a Gombócleső utcák csomópontjában mikor lesz körforgalom. Cser-Palkovics
András erre úgy fogalmazott, hogy a jelzett
csomópont kiépítésére a Móri út felújításának
második ütemében kerülhet sor, azzal, hogy
a Fecskepart utcát is kinyitják a Móri útra
egy körforgalmú csomóponttal. Az első ütem
építésére megvan a forrás, a jövő évben meg is
kezdik a beruházást. A második ütem finanszírozására még pályázni kell.
A Tompa Mihály utcával kapcsolatban
Cser-Palkovics András azt írta, hogy a Koppány
utcánál és a Barátság ligetnél zebrát építenek ki
világítással és járdakapcsolattal.

A Móri út és a Szent Vendel utca kereszteződésével kapcsolatban a polgármester
megjegyezte, hogy az ott álló ház elbontására
azért volt szükség, mert a kereszteződésbe
körforgalmat terveztek. Cser-Palkovics
András bízik benne, hogy annak kialakítása
már a Móri út felújításának első ütemébe
beférhet. Ha nem, akkor a másodikba fog.
Az út felújításának tervezési fázisa a végéhez
közeledik.

Indul a Prohászka út felújítása
A Prohászka út felújításával kapcsolatban is
érkezett kérdés. Cser-Palkovics András erre
azt válaszolta, hogy a közbeszerzés lezárult,
és már a nyár elején megkezdődik a kivitelezés a Budai út érintett szakaszával együtt.

Székesfehérvár virágoskertje
A régi bőrgyár épületének hasznosításával
kapcsolatban Cser-Palkovics András úgy
fogalmazott, hogy a központi épületet közösségi térként hasznosítják, a többit viszont
elbontják. Ezek helyén Fehérvár virágoskertjét képzelték el.
Volt, aki megkérdezte, hogy a Halász utca
és Horog utca kereszteződésébe terveznek-e
zebrát, mert igen nehéz átjutni a parkba. „A
tervek, az engedélyek megvannak, és a pénzügyi
fedezet is rendelkezésre áll. Júniusban indítjuk a

közbeszerzést a kivitelező kiválasztására a gyalogátkelő kiépítésére.” – reagált a polgármester.

Folytatódnak a maroshegyi útfelújítások
Több kérdés érkezett Maroshegy forgalmasabb utcáiról is. Leginkább az érdekelte az
embereket, hogy mikor kerül sor az Úrhidai
út felújítására. Cser-Palkovics András polgármester azt válaszolta, hogy a 13-as, 81-es és
63-as utak fejlesztésének során megújul az
Úrhidai utca, és kiépül az új csomópont is.
Ennek pontos időpontja nem ismert – állami,
nem városi beruházás lesz. A sárpentelei
parkerdőt érintő kérdés is érkezett: „Az
elkerülőúton, a pentelei erdőnél nincs tervben
lehajtósáv?” Cser-Palkovics András erre úgy
válaszolt, hogy a 81-es főút négysávosításának tervében szerepel az új lehajtó is.
A Vásárhelyi utcával kapcsolatban is több
kérdést tettek fel, például arról, mikor kerülhet sor a szakasz teljes felújítására. A polgármester azt válaszolta, a Vásárhelyi út egy
részének felújítása nemrégiben megtörtént, a
további szakaszra is tervekkel és engedéllyel
rendelkeznek, jelenleg pénzügyi lehetőség
azonban nincs a felújítás folytatására.

Mikor indul a körforgalom felújítása?
„Az Auchan melletti körforgalommal hogy állnak?” – tette fel a kérdést az egyik érdeklődő.

A polgármester válasza alapján a tervek
elkészültek, az engedélyek rendelkezésre
állnak, a kormány a forrást biztosította. A
NIF Zrt. most a közbeszerzés kiírását készíti
elő. A munkaterület átadására és a kivitelezés
megkezdésére 2022-ben kerülhet sor.

Öreghegy közlekedése is változik
Öreghegy sem maradhatott ki a sorból – a
városrész közlekedésével, útfelújításaival
kapcsolatban is több kérdés érkezett.
Az egyik a Nagyszombati úti járda felújítására vonatkozott, ennek pontos időpontja után
érdeklődtek. A polgármester azt válaszolta,
hogy a tervek készen vannak mind az út,
mind a járda felújítására, és amint lesz rá
pénz, elkezdődik a munka.
A Pozsonyi út felújításával kapcsolatban
Cser-Palkovics András azt írta, hogy az út
alsó részét sikerült korszerűen megújítani, és
szeretnék folytatni a munkát a felsőbb szakasszal. Ez egy nagyon jelentős beruházás,
keresik rá a forrást.
A Beregszászi út forgalomszabályozásával
kapcsolatban felmerült kérdésre a polgármester azt írta, hogy a tervek szerint a nyár
folyamán a Donát utca Budai úti csomópontjánál önálló jobbra kanyarodó sávot alakítanak ki. Az útfelújítási tervek ebben az évben
elkészülnek, a kivitelezés azonban csak az
elkövetkező években várható.

Köszönet a mentőszolgálat támogatásáért
Gáspár Péter

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSMmodullal ellátott beléptetőrendszer működik.
Garázs:
A Honvéd u. 3/A szám alatti teremgarázsban 15 m2 alapterületű
teremgarázs-beálló bérelhető.
Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

Magyar Mentésügyért emlékéremmel ismerte
el az Országos Mentőszolgálat azt a segítséget,
amit Cser-Palkovics András polgármester
és Székesfehérvár önkormányzata évek óta
nyújt munkájukhoz. Vörös Péter, az Országos
Mentőszolgálat közép-dunántúli regionális
igazgatója az oklevél átadása alkalmából
kiemelte, hogy az anyagi segítség mellett folyamatos erkölcsi támogatásra is számíthatnak
Székesfehérvár részéről.

Vörös Péter kiemelte, hogy
Székesfehérvár önkormányzata
és Cser-Palkovics András polgármester nemcsak a járvány idején, hanem a korábbi években is
rendszeresen segítette a mentősök
munkáját: „Polgármester úr és az

önkormányzat évek óta aktív szerepet
játszik a mentőszolgálat életében, ami
példaértékű az országban. Nem csak a
támogatásokról van szó, például arról,
hogy egyedülálló mentesítőzóna került
kialakításra a mentőállomás mellett, a
kórház parkolójában, vagy a mentőorvosi kocsi szolgálatba állításáról. Ami
még fontosabb, az az erkölcsi támogatás, ami folyamatosan megnyilvánul.
Székesfehérvár polgármestere a közösségi oldalán is rendszeresen felhívja
a figyelmet a munkánk fontosságára.
Mindezeket szeretnénk megköszönni
most a kitüntető cím egyik felének, az
oklevélnek az átadásával. Magát az
emlékérmet a mentőszolgálat főigazgatója, Csató Gábor személyesen szeretné átadni, várhatóan a nyár végén
vagy kora ősszel.”

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Fotó: Simon Erika

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!

A Magyar Mentésügyért emlékéremmel azoknak a tevékenységét ismeri el az Országos Mentőszolgálat, akik hosszú időn keresztül segítik a mentők munkáját
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Gyermeknapi forgatag

2021.06.03.

Vakler Lajos

Az Öreghegyi Közösségi Házban,
a Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központban, a Felsővárosi és a
Kisfaludi Közösségi Házban a gyermekes családok jót mulathattak
a Ziránó Színház bábelőadásain,
és találkozhattak Sarkadi Bence
világjáró marionettfiguráival is. A
Borostyánkő Hagyományőrző Egyesület segítségével visszarepülhettek
a honfoglalás és az államalapítás
idejére, megismerhették a hadi
hagyományokat, a Tálos Alapítvány
zeneovijában pedig Varró János és
Bergerné Szőnyi Anna várta a gyermekeket dalokkal és különleges
hangszerekkel.
Nem maradhattak el a különböző
kézműves foglalkozások sem, a
belvárosban pedig A babaszobák
nyomában elnevezésű játékban
vehettek részt a gyerekek.

Fotók: Simon Erika

Kitettek magukért a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ munkatársai: a
koronavírus-járványt követően hamisítatlan
gyermeknapi forgataggal, színes, változatos
programokkal várták a családokat szombaton
és vasárnap.

A Borostyánkő Egyesület vitézei is bemutatót tartottak

Ezen a napon minden gyermek szárnyalhatott!

Bábszínház az egész világ!

Népszerűek voltak a kézműves foglalkozások is

Nagy élmény volt citerázni Varró Jánossal és Szőnyi Annával
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Határon túli magyar művészek alkotásai Fehérváron
Látrányi Viktória

A nagyrészt a Magyar Nemzeti
Galéria által magángyűjteményekből frissen megszerzett, eddig
kiállításokon nem vagy csak ritkán
látott művekből összeállított tárlat a
határokon átnyúló magyar szellemi
hálózat, a nemzeti közösség száz
évet átívelő, élő, teremtő erejére
irányítja rá a figyelmet.
A kiállítást Gulyás Gergely nyitotta meg. A Miniszterelnökséget
vezető miniszter köszöntőjében
hangsúlyozta: „Ma az elszakított területeken élő legjelentősebb képzőművészeink vannak segítségünkre: az ő
vezetésükkel járható be a magyarság
számára a huszadik század által
készített keresztút, ebben a kálváriában mutatják meg a sorsközösséget
és az összetartozást. Az ő látószögük
még akkor is más, hogyha ugyanaz:
örök emberi, mely minden bizonnyal
érvényes a Föld minden pontján.

Fotók: Kiss László

A trianoni határokon túli magyar képzőművészet remekei érkeztek Fehérvárra. Összetartozunk címmel több mint nyolcvan határon túli
magyar alkotásból nyílt kiállítás múlt pénteken
a Csók István Képtárban a Szépművészeti Múzeum–Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményéből.

Trianon meghaladásának egyik feltétele az elvágott szálak összekötése magyarok és magyarok
között – fogalmazott a megnyitón Gulyás Gergely

Ezért segít egyszerre eltávolodni, és
mindazt mélyebben megérteni, ami az
elmúlt évszázadban velünk történt”.
A miniszter hozzátette: az elmúlt
tíz évben az összetartozás erősítése terén fontos előrelépések
történtek az élet minden területén.
Nincs külön élet a határokon túl
és innen. Nincs külön életünk,

hiszen összetartozunk! Nem csupán egy szép álom, hanem olyan
valóság ez, ami létezik, és rajtunk
múlik.
A Magyar Nemzeti Galéria a kormány támogatásával tavaly nagy

jelentőségű műtárgybeszerzési
programot valósított meg – mondta
el Baán László főigazgató. Ezeket
első alkalommal láthatja a közönség a vándorkiállítás nyitóhelyszínén, Székesfehérváron.
Cser-Palkovics András köszöntőjében
kiemelte, hogy ezzel a megnyitóval a
város kulturális élete is újraindul: „Ez
után a másfél év után mindenki pontosan
érti és érzi, hogy ez miért fontos, hogy mi
hiányzott az életünkből. Hiányzott, hogy
találkozzunk, hogy szépet lássunk, olyat,
ami elgondolkodtat bennünket, amiről jót
tudunk beszélgetni, esetleg még vitatkozni is. Ami az embert emberré teszi, az
hiányzott nagyon az életünkből! És ezek
a szimbolikus események mutatják: igenis
vissza tudunk ide térni!” Székesfehérvár
polgármestere hozzátette: a nemzet
történelmi fővárosának minden magyar
iránti felelősségéről is beszélni kell!
A tárlat a határokon átnyúló, összefüggő szellemi hálózat létezésére
irányítja rá a figyelmet különböző
tematikus egységekkel. A Szent
István Király Múzeum Csók István
Képtárában három hónapon át
látható a nagyszabású kiállítás.

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlant:
Móri u. 8. szám alatti irodaépület:

Az újonnan épült irodaépület külön bejáratú alsó szintjét kínáljuk
bérbeadásra.
Az ingatlanrész alapterülete összesen 89 m2, melyben két
irodahelyiség, előtér, váróhelyiség, konyharész és mosdóhelyiségek
kerültek kialakításra.
A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza.
Az áram- és vízfogyasztás almérőórák, a fűtés légköbméter
alapján, utólagosan kerül továbbszámlázásra.

Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Csaknem hetven határon túli magyar képzőművész több mint nyolcvan alkotása látható
augusztus végéig Székesfehérváron

Megemlékezések Trianon százegyedik évfordulóján
Június negyedikén, a nemzeti összetartozás napján a
város különböző pontjain tartanak megemlékezéseket.

„Nincs az a járvány, ami felér azzal a tragédiával, ami a magyar nemzetet érte Trianonban. Tehát függetlenül a járványtól,
mindenképpen lett volna megemlékezés,
de így sokkal biztatóbb, hogy a fehérvári
polgárok is ellátogathatnak az Országzászló térre, kitűzhetnek egy zászlót, mi
pedig gondoskodunk róla, hogy az évfordulónak megfelelő számú, vagyis százegy
szál fehér szegfű legyen az emlékművön.
Június negyedikén nem ünneplünk,
hanem méltósággal emlékezünk arra a
tragédiára, mely felejthetetlen, és mi nem
felejtünk soha!” – mondta Boór Ferenc,
a Fejér Szövetség társelnöke azon a

tájékoztatón, melyen a hétvégi megemlékezések programjait ismertették.
A pénteki rendezvény délután fél ötkor kezdődik az Országalmánál, ahol
16 óra 32 perckor, a harangzúgás után
a résztvevők eléneklik a himnuszt,
majd átvonulnak az Országzászló térre, ahol zászlószenteléssel folytatódik
a program. Ezt követően a Fehérvári
Versünnepről ismert Strasszer Domonkos mond verset.
A megemlékezés 20 óra 21 perckor
folytatódik: a szervezők a Csónakázótó szigetére várják az érdeklődőket,
ahol a tervek szerint meggyújtják az
összetartozás tüzét, majd László Attila, a Csillag születik korábbi győztese
fog élő koncertet adni.

FEHÉRVÁR
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Újra megnyílt a Fehérvári Művésztelep
A HETILAP

Kulturális központ lesz az Akóts-malomból

Vakler Lajos
Ismét találkozhattak a székesfehérvári művészek és művészetkedvelők: a Pelikán Galériában
megnyílt a 4. Székesfehérvári Művésztelep
tárlata.

Az Akóts-malom Székesfehérvár iparos múltjának emléke, amit az 1880-as évek második
felében épített egy Mann nevű téglagyáros. A gőzmalmot 1907-ben vette meg a város
közéletében is jelentős szerepet vállaló Akóts János. 1918-ban épült fel a háromszintes
épületben az Európában máig egyedülálló, favázas szerkezetű gőzhengermalom és az
épület alsó szintjén Ganz típusú hengerszékekkel a hengerpad. Külön érdekessége a
létesítménynek, hogy búzamosógép az országban egyedül már csak itt található. Sokáig
molnárképzés folyt a gőzmalomban, az ingatlan vagyonkezelését az illetékes minisztérium, illetve a Szent István Szakközépiskola vette át. 2012-ben azonban megszűnt a
molnárképzés, a malmot bezárták, de csak 2019-ben került vissza a malom a vagyonkezelésből a tulajdonos önkormányzathoz. Ebben az átmeneti időben az önkormányzat
saját forrásból gondoskodott a már a Király sori lakóházakat is veszélyeztető rágcsálók
irtásáról, az udvar gyomtalanításáról és a külső terek rendben tartásról.

Fotó: Kiss László

A kiállítás alkotóit köszöntötte
Cser-Palkovics András polgármester is, aki örömének adott hangot,
hogy a járvány után újra találkozhat az alkotókkal. Kitért
az Akóts-malom épületében

megvalósítandó képzőművészeti
központ tervére is: műterem,
alkotóműhely és a művésztelep
működtetésére szolgáló infrastruktúra lesz a székesfehérvári
Akóts-malomban. Amint rendelkezésre állnak a pénzügyi források, elkezdik a munkálatokat. A
kezdeményezéssel a város alkotóinak köszönhetően élet költözik
majd az Akóts-malomba, és egyfajta kulturális központ alakulhat
ki a helyszínen.

A tavaly nyári műhelyben az alkotók két különleges technológia, a cianotípia és a szitanyomás technikájával kísérleteztek. A csoportos tárlaton Büki Zsuzsanna, Deák Balázs, Mosberger Róbert,
Revák Katalin, Szegedi Csaba és Végvári Beatrix munkáit június huszonötödikéig tekinthetik meg a képzőművészet barátai.

Aranybulla díj – irodalmi pályázat
A magyarság történelmének egyik
legjelentősebb eseményéhez,
annak emlékezetéhez kapcsolódó
alkotásokat várnak a szervezők.
Pályázni lehet vers, széppróza, es�szé, tanulmány, illetve színpadi mű
kategóriában. Az Aranybulla díj átadására és a kategóriákban kiemelt

alkotások elismerésére a jubileumi
évben, a Székesfehérvári Királyi
Napok keretében kerül majd sor.
A pályázatok beküldési határideje:
2022. január 22., a magyar kultúra
napja. Az elkészült alkotásokat
hagyományos, postai úton a Vörösmarty Társaság címére (8000
Székesfehérvár, Kossuth Lajos utca
14.), vagy elektronikusan a vorosmarty.tarsasag@gmail.com e-mailcímre várják.

Vakler Lajos
A Szent István Művelődési Házban mutatták
be Benda Iván fotóművész Élő Jeruzsálem
című tárlatát, melyben nem kevesebbre vállalkozott az alkotó, mint hogy megmutassa
a Szentföld három világvallása, a muszlim,
a keresztény és a zsidó vallás hívőinek
mindennapjait, és betekintést engedjen
ünnepeikbe.

Spányi Antal megyés püspök köszöntőjében hangsúlyozta: Jeruzsálem szent terei minden felekezet,
minden közösség számára kiemelten fontosak.

A megnyitón Jungbert Béla gondolatait hallgathatta meg a közönség,
aki Izraelben és Palesztinában is
szolgált nagykövetként.
Benda Iván gondolatébresztő soraival
rávilágított, mit jelent az emberiségnek Jeruzsálem: „Sosem tudtam
elképzelni, milyen lehet az Olajfák hegye.
De ahogy itt vagyok, minden olyan egyszerű. Hajnalonként felbaktatok a meredek kaptatón. Magam mögött hagyom a
Getszemáné-kertet, és a kanyargós úton,
temetők mellett elsétálva lepillantok
az Óvárosra. Ilyenkor minden nagyon
csendes. A felkelő Nap előbukkan a hegy
mögül, és az Óvárost beteríti fényével.”

Fotó: Simon Erika

Az Aranybulla kihirdetésének nyolcszázadik
évfordulójára a Vörösmarty Társaság irodalmi
pályázatot hirdet.

Élő Jeruzsálem

Benda Ivánnak szívügye a Szentföld bemutatása

egészség

Önellátók lehetünk oltóanyagokból

A kormány már 2017-ben döntést hozott az új nemzeti oltóanyaggyár építéséről, a koronavírus-járvány
pedig igazolta annak szükségességét. Magyarország
önellátó lehet oltóanyagokból – hangsúlyozta az
Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára
a Magyar Demokrata szerdai számában megjelent
cikkben.
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Nem vagyunk az élmezőnyben

Papp Brigitta
Kiderült, melyik településen hányan haltak meg koronavírus-fertőzés miatt. Fehérvár nincs az első tízben.
Fotó: Simon Erika

György László közölte: nem lehet még
tudni, meddig és milyen formában marad velünk a koronavírus. Oltóanyagra
ugyanakkor a jövőben is szükség
lehet, akár az új variánsok ellen, akár
a felnövekvő generációk számára. Az
államtitkár felidézte, hogy a nemzeti
oltóanyaggyár tervezése már 2017-ben
megkezdődött: „A döntést a patrióta
szemléletmód alapozta meg, ami 2010 óta
jellemzi a magyar gazdaságpolitikát. Ennek
lényege bizonyos területeken az önellátás,
ami különösen válsághelyzetekben fontos!”
A Magyar Demokrata cikke szerint
a magyar vakcinagyártást a világ öt
legjobbja között tartották számon a két
világháború között, és jelentős kapacitások voltak még a hatvanas években
is, a privatizáló kormányok azonban
mindezt elherdálták.
A hetilap beszámolt arról is, hogy az
oltóanyaggyár létrehozásának feladatát
a Debreceni Egyetem kapta meg négy

FEHÉRVÁR
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A vakcinagyártás az ország egészségügyi
önellátását hivatott szolgálni

évvel ezelőtt. A városban hagyományosan jelen van a gyógyszeripar, az
egyetemi háttér pedig lehetőséget nyújt
a kutatás-fejlesztéshez és a képzéshez
is. A tervek szerint minden, Magyarországon használatos oltóanyagot ott
fognak majd gyártani, illetve fontos
elvárás, hogy a termékek a nemzetközi
piacon is versenyképesek legyenek.
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter szerint a beruházás teljes
költsége várhatóan ötvenötmilliárd forint lesz, ezen belül a koronavírus elleni
vakcina gyártóegysége közel hétmilliárd
forintba kerül majd. A gyártás várhatóan 2022 második felében kezdődik meg.
A védőoltások szélesebb spektrumát
gyártó üzem 2025-ig készül el.

A Nemzeti Népegészségügyi Központtól a
K-Monitor kérte ki a településekre vonatkozó adatokat arról, hányan hunytak el
a koronavírus-fertőzés következtében a járvány első éve alatt. Az NNK arról számolt
be, hogy a harmadik hullám felíveléséig
1990 település szenvedett emberveszteséget: összesen
15 659 honfitársunk hunyt el, ám azóta ennek sajnos majdnem a duplájánál tartunk.

Az index.hu a tételes listából kigyűjtötte
azt a tíz települést, ahol a legtöbben
haltak meg az adott időszakban. Ebben
a szomorú tízes listában Székesfehérvár szerencsére nem szerepel. Az élen
Budapest van 2850 elhunyttal, a tizedik
helyen pedig Szombathely 137 halálesettel.
A közzétett lista alapján Székesfehérváron ebben az időszakban 133-an hunytak el. A Fejér megyei települések közül
Fehérváron kívül tizenhárom olyan
van, amely tíz vagy annál több lakosát
veszítette el a koronavírus-járvánnyal
összefüggésben.

Kültéri pihenőhelyet adományoztak a mentősöknek
Kültéri pihenőhely készült a Hufbau Braun
Építőanyag-centrum
közreműködésével
a székesfehérvári
mentőállomáson. A
hangulatos fa építményt Porteleki Gábor
ácsmester készítette
a Vörösmarty Mihály
Ipari Szakképző Iskola
ácstanulóinak bevonásával.

A Continus Nova Kft.

TMK segédmunkás

munkakörbe munkatársat keres az alábbi feltételekkel:
Munkaköri feladatok:
• Karbantartóműhely teljes körű tisztán tartása, rendezése
• Külső területek rendben tartása
• Tehergépkocsik és gyűjtőedényzetek külső-belső takarítása,
vegyszeres mosása magasnyomású mosóval
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• könnyű fizikai munka vállalása
• megbízhatóság, precizitás
Előny:
• Érvényes dízeltargonca-vezetői jogosítvány
Amit kínálunk:
• Cafetéria
• Egyműszakos munkarend
• Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség
Az önéletrajzokat várjuk a munkaugy@continusnova.hu e-mail-címre!
Jelentkezés személyesen: Székesfehérvár, Sörház tér 3.
„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.”

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: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. 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: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273

Fotó: Porteleki Gábor

Közéleti hetilap
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programajánló

Felfedezőséta a belvárosban
A HETILAP

Felfedezés
Szombat este fáklyás városnézésre invitál a Tourinform. Az irodától induló, Székesfehérvár történelmét bemutató felfedezőséta résztvevői egy-egy fáklyát kapnak, amivel az egykori királyi koronázó- és temetkezőhelyen, a várfalak tövében vagy az eldugott kis utcák macskakövén vezető utat
megvilágítják. A részvételi díjat az irodában kell befizetni. A városban megszálló, Nyiss Fehérvárra!
kártyával rendelkező turisták számára a séta ingyenes. A programon csak oltási igazolvánnyal
rendelkezők és tizennyolc év alatti gyermekeik vehetnek részt.

Bútorfestés

2021.06.03.

Felvirágoztatjuk!

A VOKE Vörösmarty Mihány
Művelődési Ház és Könyvtárban
Felvirágoztatjuk! címmel tart
bútorfestő bemutatót Sáringer Éva
népi tárgyalkotó iparművész június
hatodikán, vasárnap délután három
órától. Mivel a rendezvény beltéren
lesz, ezért a részvétel védettségi
igazolványhoz kötött!

Fotó: Sáringer Éva
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Indulnak a nordic walking túrák
Fotó: Tourinform Iroda

Sport

A túra június ötödikén, szombaton este kilenckor indul a Tourinform Irodától

Minden hétfőn díjmentes nordic
walking foglalkozások indulnak
az Öreghegyi Közösségi Háztól.
Instruktor vezetésével alkalmanként
egyórás sétán lehet elsajátítani a
népszerű sport alapjait, amelyhez a
botokat is biztosítják. Jó hír a palotavárosiaknak, hogy jövő héttől ők is

gyalogolhatnak szervezett keretek
között Farkas László önkormányzati
képviselő támogatásával. Június
kilencedikén, szerdán este hattól
a Bory Iskolától indul az első séta
a palotavárosi tavak felé Jánosi
Zsuzsanna, Velancsics Katalin,
Szatzker János és Csog Imre oktatók
vezetésével.

A Trianon Múzeum különleges hétvégi
programmal és mini-borfesztivállal várja
vendégeit a Nagy-Magyarország Parkba

Június első hétvégéjén a NagyMagyaroszág Parkba várják az
érdeklődőket, hogy közösen
emlékezzenek meg a Trianoni
Békediktátum 101. évfordulójáról.
Pénteken a park egyik meghatározó épületében, a székely
ácsmesterek által épített, Hungária Pavilonban, délelőtt 11
órai kezdettel, a Magyar Honvédség Légierő Fúvószenekara
nyitja meg a rendezvényt, majd
Soós Andrea előadásában, a magyar költészet talán legmegrázóbb Trianon-verse, a Psalmus
Hungaricus hangzik el, Róka
Szabolcs lant- és kobozművész
pedig kuruc-dalokat énekel.
Ünnepi beszédet Törő Gábor, a
térség országgyűlési képviselője
tart, majd felavatja a Park új Világnak Virága Kárpát-medencei
Illat- és Virágúttal övezett Millenniumi Szoborkertet.

A megemlékező műsort a Kárpátmedence legújabb magyar könyvei és legjobb borainak bemutatója kíséri.
Ezt követően a Kárpát-medence
magyarságának összetartozását
jelképező eseményhez csatlakozva, 20 óra 21 perckor fellobban az Összetartozásunk tüze.
Szombaton és vasárnap a Kárpátia Borház, Magyarországon
egyedülálló bortételeivel, Erdély-Partium, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Őrvidék és
Belső- Magyarország történelmi
magyar boraival, kellemes borozásra invitálja a borkultúra kedvelőit. Gasztronómiai élményről
a Kárpát-medencei ihletésű különlegességeket kínáló Kárpátia
étterem és Nemfelejtünk falatozó gondoskodik.
A hétvégi program jó lehetőség arra is, hogy felfedezzük a
Bakony egyedülálló természeti
környezetét, hiszen számos különleges kirándulóhely található
a közelben.A távolság nem lehet
akadály, hiszen a Nagy-Magyar-

Kos 3. 21. – 4. 20.

Az idősebb generáció vagy a főnökeid próbára tehetik a türelmedet!
Előbb-utóbb döntést kell hoznod egy bizonyos témában, és nincsenek biztos pontok, amik megmutatnák a helyes választ. Felejtsd el a
jótanácsokat, és hagyatkozz a belső megérzéseidre! Nem szükséges
másokkal vitába szállnod ahhoz, hogy helyesen cselekedj!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. június. 3. – június. 9.

Figyelmed egy lehetséges új kapcsolat irányába fordul, de az is lehet, hogy a meglévő kapcsolatodban
jön egy jelentőségteljes változás. Figyelj arra, hogy
mit akarnak az emberek, mert lehetséges, hogy az
nem ugyanaz, mint amit valójában ki is mondanak!

Fotók: Peka Roland

A fehérváriakat is várják hétvégén a Nagy-Magyarország Parkba!

ország Park Várpalota, Székesfehérvár, Veszprém, a Balaton
és Budapest lakói számára akár
egynapos kiruccanásra is könynyen elérhető. Aki esetleg az

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

egész hétvégét itt töltené, azoknak színvonalas szálláshelyeket
biztosítanak.
Bővebb információ:
www.nagymagyarorszagpark.hu

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Fontos szereped lesz a héten a hozzád közel álló személyek életében. Lehet, hogy sok egymásnak ellentmondó
kívánsággal találod magad szembe, és érzed, hogy
szeretnél mindnek megfelelni, ám elég, ha bízol abban,
hogy minden tőled telhetőt megteszel.

Lehet, hogy erős késztetést érzel, hogy egy elveszett
ügyért küzdj. Itt az ideje elfogadni egy témában a
kudarcot, vagy itt az ideje annak, hogy elfogadd:
valami véget ért! Add ki magadból a szomorúságot,
és a Nap nemsokára ismét felragyog!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A dolgok elkezdenek a helyükre rendeződni.
Magabiztosnak érezheted magad. Tudod, hogy nem
a várakozás, hanem a tettek idejét éled. Szánj időt a
szeretteidre, akik fontosak neked, és keresd a harmóniát azokban a dolgokban, amik igazán számítanak!

Sokat nosztalgiázol mostanában? Talán a jelenlegi
kapcsolataid nem bizonyulnak harmonikusnak. A héten
azon kaphatod magad, hogy legszívesebben visszaforgatnád az idő kerekét. Vizsgáld meg, mik voltak a legértékesebb ízei a múltnak, és igyekezz a jelent is így fűszerezni!

programajánló

Közéleti hetilap
Vízitúra

Sétahajóval az úszólápok közé

A Velencei-tó délnyugati része összefüggő,
nagy nádasainak gazdag, szinte páratlan fészkelőmadár-faunája már Herman Ottó idejében
is híres volt. Most egyórás sétahajókázással
ismerhetik meg az érdeklődők a tó legrejtélyesebb részét.

A Duna-Ipoly Nemzeti Park és
a Velencei-tavi Hajózási Társaság jóvoltából igazán különleges
programon vehetnek részt a júniusi

péntekeken a Velencei-tóhoz látogatók. A szervezők egyórás sétahajózást indítanak az úszólápok közé, a
Velencei-tavi Madárrezervátumba.
Június 4-én, 11-én, 18-án és 25-én
délután öt órakor indul majd a hajó
az agárdi hajóállomásról.
Az egyedülálló természeti kalandon
való részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges a 30 271 3292-es
telefonszámon vagy a to@velenceitohajozas.hu e-mail-címen.

Kiadványok terjesztésére, rendszeres
elfoglaltságot jelentő munkára,

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

Székesfehérvárra

terjeSztő kollégát keresünk,
akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu
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Rádióműsor

Tiszta szex!

Minden szerda délután, öt és hat óra között
jelentkezik új műsorával a Vörösmarty Rádió. A
cím sokat elárul, mégsem egészen mindent!

Tiszta szex címmel új műsor indul
a Vörösmarty Rádióban. Miért a
címválasztás? „Legfőképpen azért,
mert mocskos szexről már nagyon
sokat hallottunk, és ezen szeretnénk
változtatni, megmutatni, hogy a szex
lehet tiszta is!” – hangsúlyozta Séllei
Györgyi szexológus tanácsadó, a
műsor állandó szakértője. – „Ha belegondolunk, az egész életünket átszövi
a szexualitás – már csak azért is, mert
ebből születünk, és aztán mindig jelen
van – mégsem beszélünk róla. Vagy ha
igen, akkor nem úgy, ahogy kellene! A
műsor ezt az utat hivatott kitaposni:
világosan és közérthetően beszélni
a szexről, informálni, szemléleteket,

nézőpontokat mutatni. Persze az, hogy
hogyan beszélgetünk, mit mondunk
róla, az is fontos!” Hogy mire jutnak
vele, az kiderül június kilencedikétől: minden szerdán délután öt és
hat között a mikrofonnál a szakértő,
Séllei Györgyi és a műsorvezető,
Galántai Zsuzsi.

A témával kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket a tisztaszexradiomusor@gmail.com e-mail-címre várja a
műsorvezető és vendége!

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanság felpörögnek az események az életedben. Figyelj
oda, hogy ebben a szüntelen mozgásban ne ugrálj egyik
feladatról a másikra, hanem fejezd is be azokat! Itt az ideje
magánjellegű ügyeidre megoldást találni, vagy a lelkesedésedet valamilyen kreatív vállalkozásban kamatoztatni!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kiegyensúlyozott napok jönnek. Segítséged akad egy
fiatalabb ember személyében, akinek lelkesedéséből
erőt meríthetsz a céljaid eléréséhez. Ha vállalkozol,
könnyen haladhatsz a céljaid felé, a siker felé, de fontos,
hogy tudj a józan eszedre hallgatni!
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Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ha bizonytalan vagy, hogy belekezdj-e egy új vállalkozásba, akkor gondold végig, mennyire vagy a múlt
hatása alatt! Sem a múltra, sem a téged ért támadásokra nem érdemes most a sérelmeid szerint reagálni: a
megértő magatartás meghozza a jutalmát!

Egyszerűbb, lassabb tempójú életvitelre való
átálláson gondolkodsz. Az is lehet, hogy anyagi vagy
gyakorlati zűrzavar kellős közepén találod magad.
Elképzelhető, hogy segítségre akadsz, és gyors megoldást kapsz, hogy ez a gond ne bukkanjon fel ismét.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Elképzelhető, hogy válaszúthoz érkezel. A világi
sikerek vagy a személyes boldogságod között kell választanod! A szíved mélyén már tudod a választ, de
ha nem hozod meg a döntést, akkor olyan ösvényre
kényszerülsz, amin nem szívesen mész majd végig!

Dinamikus időket élsz, így egyre inkább itt az ideje, hogy
megtanulj a hozzád érkező energiával bölcsen gazdálkodni! A terveid megvalósítása során nem fogy el az energiád,
ha azt nem csak valaminek az elkezdésébe fekteted, hanem
látod, hogy minden következő lépés egy kezdés is egyben!

FEHÉRVÁR
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Zöldülő Palotaváros

Gáspár Péter
Mintegy ötven locsolókannát oszt szét a
palotavárosiak között a városrész önkormányzati képviselője, Viza Attila annak érdekében,
hogy a lakók locsolhassák kedvenc köztéri
növényeiket. Múlt pénteken a palotavárosiak
ásót is ragadtak a közösségi kertben, hogy elültessék azokat a virágokat és fűszernövényeket, amelyeket Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője vitt magával.

Fogadj örökbe egy fát! címmel
indult figyelemfelhívó akció
Palotavárosban. A környezettudatos kezdeményezéshez ötven
locsolókannával, a közösségi kert
szépítéséhez pedig virágokkal és
fűszernövényekkel járultak hozzá a
képviselők.
Viza Attila locsolókannákat ajánlott
fel a palotavárosiaknak annak érdekében, hogy azok, akik kedvet éreznek hozzá, locsolhassák az általuk
kiválasztott köztéri növényeket.
A kannákat a közösségi kertben

vehették át a jelentkezők, de még
nem fogyott el mind: az érdeklődők a viza.attila@fehervar.hu
e-mail-címen jelezhetik igényüket.
Viza Attila elmondta, hogy ha
elfogy az első ötven locsolókanna,
akkor további kannákat biztosít
majd a palotavárosiaknak.
A közösségi kertbe ellátogatott
Vargha Tamás, Székesfehérvár
országgyűlési képviselője is, aki
fűszernövények és egynyári virágok
palántáit hozta magával, hogy a
palotavárosiakkal közösen ültessék
el.
A képviselő szólt arról a nagyszabású beruházásról is, melynek
keretében tavaly év végén elkészült
a sport- és szabadidőközpont a
palotavárosi tavaknál. Vargha
Tamás kiemelte, hogy a kormány
segítségével sikerült visszavásárolni
az alsóvárosi rét területét is, ahol
gyárak és üzemek helyett erdő kap
majd helyet, és a terület Fehérvár
tüdeje lesz.

NYÁR ELEJI AJÁNLATUNK:

Milesi, Remmers, Sadolin, Tikkurilla lazúrok, olajok, favédőszerek
Dulux, Supralux festékek széles választéka
Újdonságaink: Soudal termékek, Borma krétafestékek, waxok

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

ÁCS, TETŐFEDŐ,
BÁDOGOS
• zsindelyezés
alpin- .
• széldeszkázás
al
• szegőelemek cseréje
technikáv
• ereszcsatorna javítása, cseréje,
kedvező
takarítása
árak!
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
ET T
• beázások javítása
S z ak k é p z

06-30/919-4694

mE S TEr Ek

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
KONDENZÁCIÓS
KAZÁN
HŐSZIVATTYÚVAL
br. 1.460.500 Ft helyett

br. 1.250.000 Ft

Az ajánlat 2021. június 03-tól visszavonásig érvényes. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Mártírok útja 44.
www.hollander.hu

MESZ-TOR

ÉPÍTŐANYAG
SZAKKERESKEDÉS

2021.06.03.

KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

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

Vásároljon megbízható terméket,
megbízható helyről!

KIEMELT, AKCIÓS
TERMÉKEINK:
Amerikai zsindely
és DAKEA tetőtéri ablakok,
valamint Swedsteel cserepes lemez
20 év garanciával!
AKCIÓS homlokzati és tetőszigetelések,
tetőkiegészítők széles választéka.
Az akció 2021.06.03-30-ig, ill. a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

TETŐCENTRUM
Fehérvár Kft.

Az ajánlat 2021.03.01-12.31. között érvényes. Részletek az üzletben.

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

SEGÍTÜNK A
FELÚJÍTÁSBAN!

22/513-220

braun

(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok)

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

tetocentrum.fehervar@gmail.com
epito.neked@gmail.com

BURKOLAT

SZANITER

VÁLASZD A
HUFBAU BRAUNT!
Székesfehérvár,
Móri út 102.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

TETŐ

NYÍLÁSZÁRÓ
ÉPÍTŐANYAG

35ÉVE

TÉRKŐ

www.braunbau.hu

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!
E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00

Közéleti hetilap

otthon

Megdrágult a felújítás

FEHÉRVÁR
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Elszálltak az építőanyagárak

Kurucz Tünde, Papp Brigitta
Drasztikusan emelkedtek az építőanyagárak – a
szakszövetség már a kormánytól kér segítséget. Körbenéztünk a fehérvári tüzépeken és
építőanyag-forgalmazóknál, hogyan változott a
piac az idei évben.

A járvány miatt emelkedtek az árak
Az építőipari nyersanyagok és
építőanyag-ipari termékek –
acél, bitumen, cement – jelentős
áremelkedése miatt az Építési
Vállalkozók Országos Szakszövetsége a kormányhoz fordul
segítségért – közölte a szervezet
az MTI-vel.
A rosszul működő nemzetközi
ellátási lánc, a termékek késve
történő szállítása miatt a szakszövetség levelében azt kérte,
hogy a kormány kössön kormányközi megállapodásokat
keleti és távol-keleti országokkal
az alapanyagok nagy volumenű
beszerzésére.
Az ÉVOSZ szerint a problémát
egyebek mellett a járvány okozta,
de Kínának is szerepe volt benne,
ugyanis miközben az ázsiai ország
adja a világ acéltermelésének

több mint ötven százalékát,
acélipari termékeket tart vissza a
világpiactól. A szervezet ezenfelül
azt is javasolja, hogy a Gazdasági
Versenyhivatal fokozottabban
figyelje az építési piacot a tisztességtelen piaci magatartás kiszűrése érdekében.
Arra is kitértek, hogy az áremelkedéseket a megrendelők ritkán
veszik figyelembe, ha a munka
már elkezdődött, emiatt a vállalkozók viselik az áremelkedés
terheit. Az építési beruházási célú
közbeszerzéseknél és a korábban
megkötött közcélú szerződések
végrehajtásánál is nehézséget
okoz a nem várt áremelkedés.
Ezért szeretnék azt is, hogy a közösségi, állami közbeszerzéseknél
az ajánlatkérők, a megrendelők
vállaljanak nagyobb részt az árkockázatokból: legyen lehetőség szerződésmódosításra az árváltozások
kezelése érdekében. Az építőipari
nyersanyagok és építőanyagipari
termékek drasztikus áremelkedése
globális jelenség, az Európai Unió
valamennyi tagországában gondot
okoz. Ezért az ÉVOSZ úgy gondolja, hogy a helyzet kezelésében az
uniónak is szerepe van.

Hiány és hosszabb szállítási határidők
Megkérdeztük a fehérvári tüzépeket is, ők hogyan látják a helyzetet. Bezák Péter, a Hufbau Braun
ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy
fokozott érdeklődést tapasztaltak
elsősorban a homlokzati hőszigeteléshez, tetőfelújításhoz, tetőcseréhez kapcsolódó anyagok területén:
„Jelenleg jelentős építőanyag-hiány
nincsen, de a szállítási határidők
kitolódtak. Az EPS homlokzati
hőszigetelő rendszerek, a vas, az épületfa, a bádogtermékek, az OSB ára
emelkedett jelentősen az elmúlt négy
hónapban. Jelenleg áruhiányról nem,
de akadozó szállításról beszélhetünk,
mely néhány termékkör esetében
időszakos hiányhoz fog vezetni a nyár
elején, közepén.”
Az ügyvezető hozzátette: az elmúlt
hónapokban drasztikusan nőtt az
OSB és a vas ára, amit feltehetően
a külföldi alapanyagár-emelkedés
okozott.
Jelentősen emelkedett, és emelkedik még az épületfa, illetve a
bádogtermékek ára is. Ez egy
felújításnál több százezer forintos
pluszköltséget jelent, amit a munka és a szerződés megkötése előtt

általában a megrendelő visel.
A székesfehérvári Chemikal
építőanyag- és festékáruház ügyvezető igazgatója, Ákos Szilárd a
szigetelőanyagok piacán számolt
be komoly áremelkedésről: „Az év
eleje óta extrém drágulásnak vagyunk
tanúi: közel hetven százalékkal emelkedtek a szigetelőanyagok árai. Ráadásul volt, amikor hiány is fellépett:
még év elején a napelemgyártás miatt
vásárolták fel az alapanyagot, így
akkor üveggyapot nem volt a piacon,
majd később gyárleégések miatt az
XPS és EPS szigetelőanyagokból volt
hiány. Az EPS most már elérhető, de
XPS továbbra sincs, illetve a vakolható kőzetgyapotoknál hosszú szállítási
időre kell számítani. Az árak várhatóan ősszel indulnak majd csökkenésnek, és a jelenlegi kilátások szerint
jövőre normalizálódik a piac.”
Ákos Szilárd a festékek és a
vakolatok piacán ugyanakkor nem
tapasztalt jelentősebb kilengéseket: „A festékek és vakolatok árában
nem volt jelentős mozgás, év eleje
óta tíz-tizenöt százalékos drágulás
volt megfigyelhető, ami normálisnak
mondható, és amit a forint erősödése
várhatóan korrigál. Ezekből a termékekből hiány sincs, minden elérhető.”

Júniusi feladatok a kertben
Az idei év nagyon sok tekintetben
hasonlít az előzőre. Enyhe tél, gyümölcsfa virágzáskori fagy, hűvös
tavasz, hideg talaj. A májusi eső aranyat ért, de a hideggel együtt a gombás fertőzéseket is segítette.
A kiültetett paradicsom és paprika
palánták szenvednek az éjszakai
hidegben, míg nappal az erős UV
sugárzás égeti a lombot. A hideg talajban vontatottan
keltek a kabakosok, érdemes pótolni a hiányos kelést, az
elkövetkező meleg időben még behozzák a lemaradást.
A szokatlan időjárás okozta stressz leküzdésében sokat
segítenek a tengeri alga tartalmú készítmények. Külön
öröm, hogy újra forgalomban van az Amalgerol kicsi 2
dl-es kiszerelése, így a kiskertben kertészkedőknek sem
kell a nagy kiszerelésekkel bajlódniuk.
Sajnos rengeteg a levéltetű. Többféle felszívódó és
kontakt készítménnyel védekezhetünk ellenük. A teljesség igénye nélkül: Teppeki, Pirimor, Mospilan, Full
5CS, Lamdex Extra, Deltam, Decis, Sherpa, Cyperkill,
Mavrik. A különböző hatóanyagok, különböző növényi
kultúrákban engedélyezettek. Figyeljünk oda, hogy mit,
mire permetezhetünk, hogy ne csak dísznövényként tekinthessünk az érett terményre. Ne feledkezzünk meg
a lombtrágyáról és a tapadást fokozó anyagokról sem
(Nonit, Silwet, Káliszappan).
A levéltetvek ürülékét, a mézharmatot, előszeretettel fogyasztják a hangyák, sőt gondozzák és védik a tetveket.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo: 8.00-12.00

Próbáljuk meg távol tartani a hangyákat is a veteménytől és a gyümölcsfáktól. A Bros hangyairtó granulátum
hagyományosan szórással, vagy locsolással is kijuttatható a bolyba, míg a ragacsos csíkcsapdával a fákra
való feljutásukat tudjuk megakadályozni.
Az enyhe tél és tavaszi esők miatt sok helyen felszaporodtak a csigák. A Metarex Inov csigaölő-szer nemcsak
esőálló, de csalogató anyaga révén az ágyásból is „kihúzza” a csigát. Július 1. után már csak növényvédőszer
vásárlási engedéllyel (zöld/fehér könyv) kaphatók az
eddig használt csigaölők.
A korai cseresznyék már erősen pirosodnak, a cseresznye légy első egyedei is megjelentek, figyeljünk az élelmezésügyi várakozási időkre a különböző rovarirtó szerek használatakor. A cseresznyelégy ellen a folyamatos
védekezés elengedhetetlen. Felszívódó Mospilant, vagy
kontakt 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 és a permetezés idejének előrejelzésére alkalmas.
A sárga ragacsos lapok egyébként nem csak a dió- vagy
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 éppen ezt szolgálják.

Ugyancsak 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 eléréséhez
szükséges permetezések száma minimálisra csökkenthető.
Az idő kellően meleg ahhoz, hogy a tafrina elleni kezelések végére érhessünk, de a lisztharmat és a varasodás,
valamint a termést károsító monília fertőzése erősödik. Mindhárom betegség ellen hatásos lehet a Topas
100EC, ami ráadásul a csonthéjasokon megjelenő folt,
és levéllikacsosodás ellen is hatékony.
A szőlőt még elégséges kontakt szerekkel permetezni,
de rövidesen érdemes lesz áttérni a felszívódó szerek
használatára. Peronoszpóra elleni felszívódó készítmények száma ismét csökken, a Ridomil Gold Plus forgalmazása június 30-al megszűnik, szabadforgalmú
kis kiszerelésű szerként csak a Cabrio Top és a Quadris
marad, lisztharmat ellen pedig a Topas 100EC, vagy az
Alcedo. A Cabrio Top különösen ajánlott akkor, ha a tavalyi évben feketerothadással találkoztunk a szőlőben.
Figyeljünk arra is, hogy a virágzás kezdetére már ne maradjon atka a tőkén, mert „madárkás”, azaz ritka, rosszul
kötött lesz a fürt.
Enyhe éjszakákat 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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Szabó Miklós kapta a Tinódi Lantos Sebestyén-díjat
A HETILAP

Vakler Lajos

Stílszerűen az indíttatásról, a sárvári
Tinódi Lantos Sebestyén Gimnáziumban eltöltött évekről kérdeznélek.
A sárvári gimnázium az életem egy
gyönyörű időszaka volt. Tulajdonképpen azért mentem gimnáziumba, mert még nem döntöttem el, mi
szeretnék lenni. Nagyon jó tanáraim voltak, bár azt nem mondhatom, hogy a középiskola indított
el az irodalom szeretete, illetve a
színjátszói pálya irányába.
Informatikus lettél, a katonalét, a szolgálat a hivatásod. Miért döntöttél így?
Sokat töprengtem a feleségemmel
a jövőről, amikor elvégeztem a
Kandó Kálmán Műszaki Főiskolát,
hogy hová menjek dolgozni. Annak
idején, 1985-ben túl sok lehetőség
nem kínálkozott: az Albacomp és a
Videoton volt az a két munkahely,
ahol informatikusokat alkalmaztak.
Volt a családunkban egy katona,
akivel leültünk beszélgetni, és
ő mondta, hogy a honvédségnél
folyamatosan fejlesztik az informatikát, új technikák jönnek, ahová
kellenek a friss emberek. Emellett nem elhanyagolható, hogy a
honvédség megfelelő támogatást is
tudott adni, hogy elkezdjük a közös
életünket, hiszen abban az esztendőben házasodtunk össze. Így
jelentkeztem az akkor még Magyar
Néphadsereghez. 1986. január
elsején vettek fel a gépi adatvédelmi központot üzemeltető alosztály
vezetőjének.
Mi változott azóta informatikai szempontból a honvédségnél?
A hadsereg folyamatos átalakítás
alatt van. Az informatikában ez a

Fotók: Simon Erika

A honvédelem napján, a budapesti Stefániapalotában zajlott központi ünnepségen Szabó
Miklós alezredes a katonák művelődésének
szervezése terén végzett tevékenységéért
Tinódi Lantos Sebestyén-díjat vehetett át.

Szabó Miklós 1985 óta szolgál

korszak volt az R11-es és az R55-ös
gépek korszaka, ami viszonylag
gyorsan, öt év alatt le is csengett, és
bejöttek az első személyi számítógépek. A Commodore 64 nagy sláger
lett, ami azért a honvédségnél jelentős pályát nem futott be, de utána
jöttek a számítógépes strukturált hálózatok. Az informatika ugyanolyan
fejlődést mutatott a honvédségnél is,
mint a civil életben.
A Szabad Színház az első pillanattól
kezdve része volt az életednek – mármint a házaséletednek mindenképpen,
hiszen feleséged, Nagy Judit a színház
művészeti vezetője. Elkerülhetetlen
volt, hogy a hivatásod mellett belekóstolj a színművészetbe is?
Amikor megismerkedtünk Judittal, ő már tagja volt a Videoton

A Vörösmarty Színház Perelj, Uram! című előadásában Törsök Mártával

Színpadnak. Minden szerdán volt
próba, ami a mai napig így van.
Húsz-huszonöt éve visszatérő
ismerősökkel találkozunk. Egyszer
elvitt magával, és végignéztem a
próbákat. Eleinte technikai segítő
voltam, majd Boldizsár Péter volt
az, aki az első szerepre kiválasztott
Eörsi István Széchenyi és az árnyak
című drámájában.
Hogy fér meg a hétköznapok során a
katonaság és a színjátszás?
A mostani években a honvédség
büszke arra, ha a katonái mással
is foglalkoznak. Nem volt ez így
a kezdetek kezdetén, amikor katona lettem, és elindult a színészi
pályám. Bent nem reklámoztam,
hogy egy amatőr társulatnál
játszom, de egyszer csak felhívott
a főnököm, és közölte: döntsem
el, katona akarok lenni vagy
színészkedni akarok. Akkor volt
másfél-két év, hogy a plakátokon
Miklósfi Péterként szerepeltem.
Ezzel át is léptünk a problémán.
A rendszerváltás után már nem
volt ezzel gond, sőt kifejezetten
örömmel töltötte el a vezetőket,
hogy mással is foglalkoznak az
emberek.
A Szabad Színház tényező volt, és ma
is az Székesfehérváron.
Szerencsére mindig voltak olyan
régi tagok, mint Udvaros György
és Törsök Márta, akik alapítók, és
1958-tól a mai napig velünk játszanak. Mindig voltak olyan tagok,
akik át akarták adni a tapasztalataikat az érkezőknek. Mindig
voltak fiatalok, akik jöttek, és
szerettek volna színészkedni, szerették volna megmutatni magukat
a színpadon. Mostanában nagyon
megnőtt a fiatalok létszáma, ami
köszönhető annak, hogy beindult
a Prikulicsok csapata, ami Judit

vezetésével remek utánpótlásnak
bizonyul.
Nincs fesztivál, nincs kiemelt ünnep,
ahol ne szerepelnétek. Ráadásul
folyamatosan újabb és újabb ötletekkel
álltok elő, amit meg is kell valósítani.
Ez mennyire kíván egész embert?
Szerencsére van egy olyan kemény
mag a Szabad Színházban, akik
segítenek megvalósítani a terveket.
Cél, hogy a Vörösmarty Színház repertoárját a maga eszközeivel a Szabad
Színház kiegészítse?
Igen, szeretnénk kiegészíteni a
Vörösmarty Színházat, elősegíteni,
hogy a kultúra minél szélesebb
rétegeket érjen el a városban. A
színvonalat mindenképpen tartani
szeretnénk, ami elvárható egy most
már független színháztól.
Hogyan lehet inspirálni a fiatalokat
– vagy a kevésbé fiatalokat – hogy
a teljesség igényével álljanak neki a
feladatnak?
A legfontosabb minden esetben a
jó példa, tehát ha az idősebbek, a
tapasztaltabbak, a régebbi színjátszók olyan példát mutatnak a
fiataloknak, amit érdemes követni. Akkor ők is beállnak a sorba,
és megtesznek mindent annak
érdekében, hogy egy produkció a
maximumot nyújtsa.
Miként értesültél a mostani elismerésről?
Nagy meglepetés volt számomra,
ez az első olyan elismerésem, amit
a honvédségnél kapok a kultúráért.
Nagyon boldog voltam! Az ember
óhatatlanul is utánanéz a dolgoknak, szerettem volna megtudni,
mi is ez a kitüntetés. Így ma már
tudom, hogy 1994-ben adták át
először ezt a díjat, és kétévente
kaphatja meg egyvalaki a honvédségtől. Megtiszteltetés számomra,
hogy az idén rám esett a választás!
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Németh Zoltán

A fehérvári kisvasút az egykori Vidámpark kedvelt látványossága volt

De ekkorra már csökkent a társadalmi munka iránti lelkesedés,
1963-ban például komoly gondod
jelentett a vágányköz salakozása, illetve a sín melletti területek
kaszálása, rendben tartása. A
gyerekek persze nem foglalkoztak
ezzel, csupán élvezték a nyarat, a
parkot, a kisvasutat. Ahogy Kátay
Antal Ovisok a vidámparkban
című versében írta:
„Csónak siklik a tó vizén,
a körhinta körbe fut,
Vígan füttyent a kanyarban
az úttörő kisvasút”

Fotó: kisvasut.hu

A székesfehérvári Vidámpark
1960-ban, egészen pontosan május
elsején nyitotta meg kapuit. Kezdetben még szerény mennyiségű
játék várta a látogatókat. A bővítés
azonban folyamatos volt: a nagy
durranás, a parkon áthaladó kisvasút is ekkor épült. A fennmaradt
adatok alapján kétezer-négyszáz
méter hosszúra tervezték a nyomvonalát, ám később kisebb változtatásokkal ez száz méterrel megnőtt.
Váczi Márk, a Magyar Városkutató
Intézet topográfiai munkatársa volt
segítségünkre abban, hogy felidézzük a városi kisvasút születésének
körülményeit.
A pálya építése a város lakóinak
köszönhetően társadalmi munkában valósult meg. 1962 júliusában
például a Villamossági, Televízió- és
Rádiókészülékek Gyárának három
brigádja mintegy ezer méternyi
vágányalapzatot készített el, a munkát a vasút részéről Sándor István
felügyelte.
A kisvasút nyomvonalának kialakítása 1962 szeptemberére el is
készült, nagyban hozzájárulva a Vidámpark egyre nagyobb népszerűségéhez. 1963-ban már hatvanezer
látogató fordult meg a parkban,
melynek fejlesztése folyamatosan a
tervek között szerepelt. Kempinget,
botanikus kertet, a kisvasút további
bővítését, sőt egy kisebb állatkertet
is terveztek a szintén abban az időben megvalósuló mesterséges tó,
vagyis a mai Csónakázó-tó partjára,
illetve közelébe.

Fotó: Hold Antikvárium

Hatvan esztendeje indult el Székesfehérvár
új látványossága, a városi kisvasút nyomvonalának kialakítása. Mára csupán emlék a
kétezer-ötszáz méteres kört megtevő, Mukinak
becézett mozdony által húzott szerelvény.

A szerelvények a hetvenes években még közlekedtek

A kisvasút fejlesztése 1964-ben
kapott új lendületet. A Vidámpark
a téli leállás után május elsején
nyitott újra. Ebben az évben a
fehérvári kisvasút állomásépületének kivitelezése zajlott. Érdekesség, hogy a Vidámpark területén
és a kisvasút mentén elhelyeztek
ötszázötven csővázas padot,
melyek okos és takarékos megoldással készültek: az alapanyagot
leselejtezett vasanyag adta, melyet
a MÉH-től vásárolt a város.
Ugyanebben az évben a rendszeres problémát, a kisvasút nyomvonalának rendben tartását is
sikerült átmenetileg megoldani
– újfent társadalmi munkában: A
József Attila Gimnázium kétszáz
növendéke szerdánként a töltés
gyomtalanításával foglalkozott, de
más iskolák tanulói is rendszeresen dolgoztak a kisvasút állagának
megóvásán.
A kisvasút – főleg a gyerekek által
Mukinak elkeresztelt mozdony –
pedig köszönte szépen, vígan
pöfögött a tavaszi nyitástól az
őszi zárásig. Telente a Csónakázótavon kialakított korcsolyázási
lehetőségnél is hasznát vették,
egészen pontosan a kisvasút
állomásépülete kapott feladatot,
itt rendezték be ugyanis a korcsolyázni vágyók számára a melegedőt.
A Vidámpark tavaszi nyitását
ekkorra már előrehozták: a hatvanas évek második felétől április
negyedikétől nyitva volt a park,
és a kisvasút is megkezdte útját
körbe-körbe a sínpályán. Ekkoriban különös jelenségre figyeltek
fel az illetékesek: a Vidámpark
látogatóinak hatvan százalékát a
felnőttek adták.

Az érdekes adat jól mutatta, hogy
a Vidámpark nemcsak a gyerekek
számára nyújtott szórakozási lehetőséget, hanem egyfajta közösségi
térré nőtte ki magát, az emberek
pedig igényelték a felnőttesebb
szórakozási lehetőségeket. A
koncertek, előadások, szabadtéri
vetítések iránt mutatkozott egyre
fokozódó igény.
A kisvasút kihasználtságát a Vidámpark látogatóinak száma is jól
mutatja. Míg 1963-ban hatvanezer
látogatót regisztráltak, addig 1968ban már közel kétszázezer vendég
lépte át a Vidámpark kapuit. És a
látogatók nagy része bizony nem
is hagyta ki a lehetőséget, hogy
körbepöfögjön a városi kisvasúton!
A csúcsról azonban gyorsan jött a
zuhanás. A hetvenes évek elejére
a Csónakázó-tó eliszaposodott,
szeméttel telt meg. Nyaranta
szúnyogok milliós hadai támadtak, a Vidámpark látogatottsága
csökkent. A kisvasút is leállt, vágányait kikezdte a rozsda. Később
ugyan rendszeresen újra meg újra
életet leheltek belé, de huzamosabb ideig soha nem működött
már olyan kihasználtsággal, mint
a hatvanas években.
A kilencvenes években a Vidámpark is bezárt, helyén ma a Koronás Park várja a város legifjabb
lakóit. A kisvasút dicső múltjának
szomorú mementóival utoljára
2017 nyarán találkozhattunk, amikor a Liget sor felújítása során a
Vörösmarty Általános Iskola előtt
vasúti talpfákat, síneket fordított
ki a földből az egyik munkagép.
Székesfehérvár egykori kisvasútjának talán utolsó, föld alá temetett
emlékét.
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Balajthy Ferenc

Koch Imre

Térélmény

VIGYÁZÓK A VÁRTÁN
„Vigyázzatok ma jól, mikor
beszéltek!”
(Reményik Sándor)
Vigyázok holnap is jól majd
Mikor, ha beszélni kezdek! –
Legyen széptevés vagy sóhaj,
Ne átok, – áldás lehessek!
Tépett tollú angyal kölyök,
Mindent megtartó, jó karma,
Üdvözlés nélkül üdvözölt, –
Nem véletlen, – készakarva!
Ajkad sárral tapasztanák, –
Állj, de tovább ne, mert elég!
S ki, csak káromolná Urát,
Bűnös száj imát hogy remél?
S ha van, ki figyel szavadra,
Szépen élj, és szépen beszélj!
Ne adj csuhát cafrangokra,
Szódra vigyázz, az Istenért!
Szóljon a szám, fájjon fejem,
Anyánktól fogant szódallam!
Ha, nem őriznéd jól velem,
Kimúlna már mind a magban!
Ma jól, és holnap még jobban,
Vigyázzatok, ha beszéltek!
A magyar szóban szív dobban,
Vigyázzátok, míg csak éltek!
Simek Valéria

Kopogtatás
Távol világít egy ablak,
mellette egy magányos fa
árnya. Faluszéli állomás.
A Hold a pihenni készülő
házra néz. Halkan lépkedsz,
az ajtón kopogtatsz.
Valahol mélyen csend van
benned, ahová életed bármely
órájában visszavonulhatsz és
otthon, szabadon érezheted
magad.

A Nap útja
Végig jártad a Nap útját,
hajnaltól a lenyugvó estéig.
S benned annyi tűz, annyi hit volt,
látszott szemedben az ég kékje.
Érezted a természet szépségét,
a dombok, árnyalatok végtelen
festékrétegét. A tarló aranyát,
az erdők zöldellő foltját.
A rejtett helyet, az eldugott
kis völgyben a hegyek között.
Szélesedő mosollyal figyelted,
ahogy a leveleken át, napfénytöredékek
vetültek eléd.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

bömbölő óceánt,
szikes trópus hevét,
de itt maradt, maradt,
nem ömlött szerteszét.

Wilhelm Ottó

Balaton

Pilinszky
sétál a kertben
cigarettára gyújt
majd asztalhoz ül

Dermedt láva kúpok
ölelik partjait
s ha a nap felébred:
homlokán láng vakít.

és a kavargó cigarettafüstben
megnyílik előtte
ritkuló fáival az éden
és a lakhatóvá lett pokol

Messze nyújtózkodik,
locsog, fecseg, csacsog;
ölét kitárva vár
s küld fodrozó habot.

Lágyan símogatja
lankás Somogy hasát;
szelet, esőt csábít
Bakony erdőin át,

Fészket kínált a Föld
mikor megágyazott
földrengés kezével:
túlélt jégkorszakot,

dajkál halat, hajót,
magához vonz közel,
feloldódást ígér,
aurája ölel.

Az ötödik íz
az ötödik íz azután érezhető
miután lenyeltük az ételt
kissé szokatlan még a dolgoknak
ez a késleltetett megnyilvánulása
vendéglátói vagyunk
egy különös mulatságnak
s van valami
ami akkor jelenik meg
amikor a vendégek már hazamentek
és vége van a táncnak
Saitos Lajos

A GYÓGYÍTÓKNAK
A közelebbről megnemnevezetteknek!
Megkaptad a Covid-ellenit
működnek szerveid/szervereid
s jöhet egy új „hullám”(?) megint
de zápor után a szivárvány majd
csak földerít… S lesz ki imádkozik a pap meg áldást oszt –
leng a kezén a karing s bizony
már nőnek a gyermekeink…
és ablakpárkányomon újra
morzézik a hajnali zápor…
megkaptad a Covid-ellenit
köszönik szerveid/szervereid…!

Csak várt és álmodott,
őrizte vágyait,
makacsul remélte,
hogy ő majd boldogít.

Szüts Diana

Egy róka lelke
Recsegés, nedvesség, amint egy fiatal fadarab kettéhasad a mancsom alatt.
Vajon a nedv csúszossá teszi a lépteimet? Az agyam minden mindezt csak
egy pillanatra ragadja meg, majd elengedi őket, nem hasznosak. Nem
hátráltat semmi: futás. Dobogás: ez én vagyok. A súlyom újra és újra felkavarja a leveleket, ez a suhogó hang, ami elkísér. Csaholás, kutyák a nyomomban, kiabálás, de ezt nem értem, elengedem a fülem mellett, ebből az
egészből nekem csak egy valami fontos – az ordítozás mindig embert jelent.
Olyan közel járnak, hogy úgy gondolják, nincs szükségük arra, hogy csendesek legyenek. Roppanás, ezúttal valami öreg törik meg a talpam alatt,
felhasad, por szál fel belőle, csiklandozza az orrom, az illatok eltompulnak,
félek, hogy szilánk áll a mancsomba, de nem a szilánktól félek, nem is a
fájdalomtól, hanem attól, hogy a fájdalom lelassít, és a lassúság újabb fájdalomhoz vezet. Éles kanyart veszek, nincs semmi a mancsomban, csak erek,
vér és izmok, gyors vagyok, a lábam fekete, dús, darabos földet ér, minden
szag sötétzöld.
Egy pillanatra elönt a fáradtság, nem tudom, hogy merre forduljak, ég a
hátam, aztán meglátom a lányt, aki néha azt álmodja, hogy róka, és akiről
néha azt álmodom, hogy én és ő mi vagyunk. Arra rohanok, ahol őt látom,
berontok egy keskeny járatba, egyszeriben minden hűvös és nyugodt, a hangok elmaradnak mögöttem. A másik oldalon békésen megy le a nap: teljesen
egyedül vagyok.

P. Maklári Éva

Angol-magyar
Sokszor találkozunk. Néha csak sétálunk, máskor beülünk egy
cukrászdába, egyszer még Prágába is együtt utaztunk három napra
a közös élmény reményében. Jókat beszélgetünk.
Irmát minden érdekli, ebben munkája is segíti, idegenvezető egy
ismert utazási irodánál.
– Az emberek nem egyformák - mondja gyakran. Azt mindenki
tudja, hogy az olaszok hangosak, a németek nagyon precízek, az
angolok meg visszafogottak, talán kissé hidegek,
mintha az időjárásuk a jellemet is körbefonná. De mindenütt másra
figyelsz, mást veszel észre.
Londonban már nem találod meg az igazi Angliát. Ahhoz feljebb
kell menni, keresni egy kisvárost. Ott talán igen. Ott egy-egy fontosabb összejövetelen a nők még kalapot és hosszú
ruhát hordanak, a férfiak öltönyben vagy szmokingban jelennek
meg. Bár, ez is inkább a meglett korúakra jellemző. A fiatalok már
ott is változnak.
Egyszer a polgármesteri hivatallal szemben épült étteremben vacsoráztunk. Ez egy olyan félig hivatalos látogatás volt, kissé szakmai

jellegű. Én nem rajongok az angol konyháért, itt nagyon finom
indiai specialitást kaptunk. Halk beszélgetésünket percekig tartó
hangos kiabálás, füttyögés, röhögés zavarta meg az épület előtt.
Többen kinéztünk az ablakon. Nem hiszed el, amit láttunk. Egy
fiatalokból álló csapat – fiúk, lányok vegyesen – álltak a járdán, és
azzal szórakoztak, hogy a fiúk lepisilték a városháza falát.
– Remélem, itthon még ez nem szokás - szóltam közbe.
– Nem tudom. Én is remélem. Hogy ellensúlyozzuk a helyzetet, mi
énekelni kezdtünk. Először a „Tavaszi szél vizet áraszt...” jött, aztán
a csoportunk egyik tagja rázendített a „Hull a szilva a fáról” gyors
ritmusára. Mi, magyarok természetesen mindannyian daloltunk.
Olyan hangulat lett, hogy körbeálltak bennünket a pincérek, a többi
asztalnál ülő vendégek is kíváncsian felálltak, néztek, mindenki
mosolygott, a végén megtapsoltak bennünket. Egyikük megkérdezte, honnan jöttünk, mert ez egy olyan szokatlan nyelv, még soha
nem hallotta. Büszke voltam, őszintén. Igaz, ez legalább tizenöt
éve volt. Nem tudom, ma milyen élménnyel jönnék onnan, a skót
határtól haza. Szájmaszk élményem lenne, az biztos.

sport

Közéleti hetilap

Csónakázó-tó: kajak, sárkányhajó, triatlon

Többek között a kajak-kenu-nemzedékek
találkozójáról és a Csónakázó-tavon pénteken
kezdődő sárkányhajóversenyekről is beszámolt a szervező Vitál Club nevében Szipola
Antal. Vasárnap pedig a triatlonosok veszik
birtokba a tavat és környékét.

Zárás vereséggel

Kaiser Tamás
Utolsó bajnokiján kikapott Szombathelyen, és
végül a kézilabda-bajnokság tizedik helyén
végzett az Alba Fehérvár KC. Hosszú, nehéz és
felejthető szezon volt.

Olyan lett a zárómérkőzés is, mint
maga az idény: többet vártunk tőle,
de nem sikerültek a fontos pillanatok. Szombathelyen az életéért,
pontosabban az élvonalbeli tagsága
meghosszabbításáért játszó hazai
csapattól kapott ki 26-21-re az Alba.
Szerencsére korábban bebiztosították
a bennmaradást a fehérváriak, sőt
mivel a tabella alsó részében ragadt

csapatok közül az Érd és a Boglári
Akadémia is alig nyert meccset a hajrában, végül négy csapatot megelőztek Józsa Krisztián tanítványai.
A tizedik helyezés így sem túl
fényes, bár reálisan a középmezőnynél jobb nem is várható el. Ez az
idény ráadásul hosszú szünetekkel,
bizonytalansággal és sok sérüléssel
nehezebb is lett a vártnál. Pozitívum
néhány tehetséges fiatal megjelenése
a felnőtt bajnokságban, de hosszabb
távon bizonyára erősítésre szorul a
keret, ha jövőre előrelépne a csapat.
Hivatalos bejelentés még nincs sem
az állományra, sem az edző személyére vonatkozóan.

Fotó: Simon Erika

Pénteken a Sulisárkány-fesztivál
keretében közép- és általános iskolás
gyerekek ismerhetik meg a vízi sportokat. A sárkányhajókban tíz-tíz diák
versenyez majd. Ugyanezen a napon
fél négytől mutatják be azt a kenut,
ami Székesfehérvár támogatásával
épült, és a Vitál Club fejlesztette a

saját versenyzői, illetve a hazai kajakkenu szövetség számára.
Szombaton a felnőtteknek rendeznek
sárkányhajó road show-t, melynek
célja, hogy céges közösségek, illetve
baráti társaságok ismerkedjenek a
vízi sportokkal. A szombati program
része lesz a kajak-kenu-nemzedékek
találkozója is.
Vasárnap aztán jönnek a legkeményebb triatlonosok, akik másfél
kilométert úsznak a Csónakázó-tóban,
utána negyven kilométert tekernek –
többek közt az elkerülőn – végül vis�szatérnek a tóhoz, és körülötte futnak
tíz kilométert az eXtremeMan 51.5
Székesfehérvár elnevezésű versenyen.

Ez is nemzedékek találkozója: Fidel László olimpiai ezüstérmes és a fiatalok a tavon

Súlyos sérüléséig Afentáler Sára volt az egyik leggólerősebb Alba-játékos

Tizedik alkalommal rendezik meg a Tiszta,
Egészséges Székesfehérvárért tömegfutást
a környezetvédelmi világnaphoz kapcsolódóan. Tavaly a járvány miatt nem lehetett,
de most ismét birtokba vehetik a Vár körutat
a futók.

hétszer teljesíthetnek. A háromfős
családi csapatokban fejenként
egy-egy kört kell futni. A váltóban
szintén hárman lehetnek, és a 11,2
kilométeres távot kell felosztaniuk
maguk között.
Június negyedikén már lehet a helyszínen nevezni, elkerülendő a nagyobb tumultust a verseny napján.
Természetesen idén is megrendezik
„betétszámként” az egykörös Depónia-futást, melyre egy összelapított
PET-palackkal lehet jelentkezni
vasárnap, és az első száz nevező
ajándék pólót kap.
A rajt szokás szerint a Rákóczi út
elején lesz az önkormányzat, az
ARAK és a Depónia Nonprofit Kft.
által rendezett TESZ-futáson.

Fotó: Simon Erika archív

Online formában 2020-ban is
rendeztek TESZ-futást, de mégis
csak az az igazi, amikor a futók
együtt, tömegesen rajtolhatnak
és teljesíthetik a kijelölt távot!
Erre június hatodikán megint lesz
lehetőség. Egyéniben, csapatban,
illetve váltóban is lehet futni az
1,6 kilométeres körön, melyet a
vállalkozó kedvűek háromszor vagy

Szobor a helsinki aranynapok emlékére

Utoljára 2019-ben rajtolhatott együtt a tömeg a TESZ-futáson

Vakler Lajos
Szijjártó Péter külügyminiszter, Kásler Miklós,
az EMMI minisztere és Szabó Tünde sportért
felelős államtitkár is támogatja Kű Lajos, az
Aranycsapat Alapítvány elnöke kezdeményezését, hogy méltó emlékhelyet létesítsenek az
1952-es helsinki olimpia magyar hőseinek.

2022-ben lesz
a hetvenéves
évfordulója
annak, hogy a
magyar sportolók
tizenhat arany, tíz
ezüst- és tizenhat
bronzéremmel a
Szovjetunió és az
Egyesült Államok
mögött a harmadik helyen végeztek a nemzetek
olimpiai rangsorában.
„Az Aranycsapat
Alapítvány elnökeként számomra
kötelező feladat a
helsinki olimpia
emlékét megfelelő
módon ápolni. A
legfontosabb célunk, hogy Helsinki
magyar hőseinek
örök emléket állítsunk!” – mondta
Kű Lajos.
A tárgyalások
eredményeképpen

az emlékmű a Duna-parton, a Kossuth tér és a Jászai Mari tér közötti
Olimpia parkban kerülhet felállításra, Melocco Miklós szobrászművész tervei alapján. Tolcsvay Béla
indulóval készül, Döbrentei Kornél
pedig ódát ír az avatóünnepségre,
melyet 2022 márciusára terveznek.

Fotó: Kű Lajos (Aranycsapat Alapítvány)

Vasárnapi TESZ-futás
Somos Zoltán
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Fotó: Kiss László archív

Somos Zoltán
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A helsinki olimpia örök dicsőség a magyar sportnak

A Fehérvár Televízió műsora június 5-től 11-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

2021. 06. 06. VASárnAp

2021. 06. 05. SZOMBAT
00:00
07:00
07:20
07:55
09:00
09:30
09:40
10:10
10:40
11:10

11:40
12:10
12:40
13:00
14:15
14:40
15:00
15:30
16:35
17:00
17:05
17:55
18:30
19:00
19:05
19:40
20:10
20:40
21:15
21:35
22:00
22:05

Képes hírek
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Nálatok mizu?
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Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Móricz
István fül-orr-gégész
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Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Izbéki Ferenc belgyógyász,
gasztroenterológus
Paletta magazin
Euroinfó
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Rüll
Miklós fül-orr-gégész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Forgószínpad
A Fehérvár Televízió
archívumából – Tamási
Áron, Szénégető
Mese habbal
Kultúrkorzó (2015)
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A hét hírei
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések Extra
– Vakler Lajos vendége Solt
István osztályvezető főorvos
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Forgószínpad
Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Karok és lábak művészete
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Sasvári Csilla vendégei
Galántai Zsuzsi, a Vörösmarty
Rádió műsorvezetője
és Séllei Györgyi
szexológus tanácsadó
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Vörösmarty Irodalmi
Szalon 2017
Híradó – ismétlés
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Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Hangos, színes és büdös
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Rónai László idegsebész
Köztér extra – Vendég:
Dobrev Klára
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
Bassology: Groupensax
és a Muck Éva trió
Híradó – ismétlés
Képes hírek
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13:00
13:15
15:40
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55
18:20
18:30
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
20:20
22:10
22:30

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Köztér extra – Vendég:
Dobrev Klára
Kezdőkör
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Köztér extra – Vendég:
Dobrev Klára
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Cserny József-portré
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Családőrzők
Hírek
E kávéházi szegleten
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
Elkészült immár a ház
dicső koronája
Jáky 65
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 06. 10. CSüTörTöK

2021. 06. 11. pénTeK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 Családőrzők

07:20 Bajnokok városa

07:50 Snooker magazin

07:50 Köztér

08:05 A Fehérvár Televízió

08:25 A Fehérvár Televízió

archívumából

archívumából

09:25 Képes hírek

08:50 Képes hírek

10:50 Egészségempórium

10:50 Egészségempórium

nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés

nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés

11:30 Snooker magazin – ismétlés 11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
11:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
13:15 Képes hírek
15:40 Portrék a Királykúton
15:10 Seuso Kedd
Vendég: Török Máté
16:35 Egészségempórium
16:35 Egészségempórium
családoknak
családoknak
17:00 Híradó
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:20 Úton
17:50 Hírek
17:50 Hírek
17:55 Köztér – a hírmagazin
17:55 Városrészek titkai
18:30 A Fehérvár Televízió
19:00 Híradó – ismétlés
archívumából

19:20 Úton – ismétlés

19:00 Híradó – ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

19:20 Bajnokok városa – ismétlés

19:55 Városrészek titkai– ismétlés

19:50 Hírek – ismétlés

21:00 A mi kis városunk –

19:55 Köztér – ismétlés

Beszélgetés a Thornton

20:30 Mezőföldi Néptáncgála

Wilder-darab rendezőjével

1. rész

és szereplőivel

21:15 Mese habbal

21:30 Rúzsa Magdi-koncert

21:45 Híradó – ismétlés

21:55 Híradó – ismétlés

22:05 Képes hírek

22:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 6. 20:20 Fehérvár Enthroners–Budapest Wolves-amerikaifutballmérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora június 5-től 11-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 06. 05. szOMBat

2021. 06. 06. Vasárnap

2021. 06. 07. Hétfő

2021. 06. 08. Kedd

2021. 06. 09. szerda

2021. 06. 10. CsütörtöK

2021. 06. 11. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.00 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.00 Vendég: Fejér Kata coach
11.00 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám és
Pál Loránd
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08:45 Légzésgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen –
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, FeketeCseri Szilárd
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György Vendég:
Bodonyi Dániel
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
18.00 Mindenmentes Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda a
Pedagógiai Szakszolgálat
munkatársaival
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Tiszta szex Vendég:
Séllei Györgyi
18.00 Beszéljünk róla!
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
18.00 Zöldellő utakon
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Sportműsor –
Hangolódjunk a foci-Ebre! Vendég: Somos Zoltán
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Limonádé
17.10 Női vonalak
18.00 Tabuk nélkül Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

