Hajléktalanhelyzet:
van valós megoldás?

Zöld buszok
Fehérváron

Tájfutás a belvárosban

Régi fényében ragyog
a Nádasdy-kastély

FEHÉRVÁR
Közéleti hetilap

2021.08.05.

Fotó: Kiss László

Korlátozás nélkül
a ligetben

MEGNYITOTTUNK!

Élelmiszer, édesség, műanyagáru, vegyiáru,
nálunk minden kedvező árú!
Székesfehérvár, Palotai u. 4., a murvás parkoló mellett!
BONMART HÁZTARTÁSBAN OTTHON
www.facebook.com/EuroMarketek • www.facebook.com/bonmarthome

FEHÉRVÁR

2

Közélet

2021.08.05.

Hajléktalanhelyzet: van valós megoldás?

Nagyjából 20 fős hajléktalancsoport okoz folyamatos problémát Székesfehérváron, a Skála környékén.
Ők azok, akik segítséget sem hajlandók elfogadni.
A helyzet megoldása érdekében bejárást tartottak
a környéken.

Ahogy megérkezett a jó idő, úgy vált
ismét akuttá a Skála és környékének
hajléktalanhelyzete. A probléma pedig
az elmúlt hetekben csúcsosodott ki:
a környéken lakók egyre többször és
több felületen adnak hangot annak,
nehezen viselik a zaklatást, az öntudatlanul szerteszét heverő embereket,
a padokra kent ürüléket.
Van-e valós megoldása ennek a
helyzetnek? Nagyjából így lehetne
összefoglalni annak a bejárásnak
a lényegét, amelyet a körzet képviselője, Szabó-Bakos Györgyné, a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság,
a Közterület-felügyelet és a Kríziskezelő Központ munkatársai tartottak a
környéken.
– Valahol területet kellene biztosítani
nekik, mert most nincs hova küldeni
innen őket - kezdte a Skála előtti találkozón Szabó-Bakos Györgyné.
– Jöhetnek hozzánk is, a Kríziskezelő
Központba – válaszolta Zsabka Attila.
– De oda nem megy! – összegezte a
képviselőasszony.

– Ha ott lenne mellettünk a park,
oda sem menne. Itt van bolt, lehet
kukázni, ez egy központi hely. Tudnak
alkoholt fogyasztani, nincsenek szabályok – így Zsabka Attila.
A fenti párbeszéd nagyjából tökéletesen írja le a jelenlegi helyzetet, és bár
mindenki keresi a probléma megoldását, az egyelőre nincs meg. Valós
megoldás legalábbis biztosan nincs.
A jelenlegi törvényi szabályozás
szerint ugyanis – ahogy az a bejáráson elhangzott – a hajléktalanoknak
törvény adta joguk van ott tartózkodni, ahol akarnak. Életvitelszerűen
persze nem lakhatnak közterületen,
italozni sem szabad, zaklatni másokat,
összemocskolni mindent meg pláne
– ám a rendőrök, amikor kimennek a
bejelentések során, tulajdonképpen az
igazoltatáson és a büntetéskiszabáson
túl sokat nem tehetnek.
„Ha tényleg zaklatják a járókelőket, a gyerekeket, ha beszólnak, akkor azt azonnal
jelenteni kell a rendőrségnek” – hívta fel a
figyelmet Zsabka Attila, amivel a rendőrök egyetértettek, hiszen intézkedni
csak abban az ügyben tudnak, amiről
tudomásuk van.
Ám ezek a hajléktalan emberek
többnyire az életük olyan szakaszába
csúsztak már, hogy nincs vesztenivalójuk. Megkapják a büntetést, ha kifizetni nem tudják, akkor leülik. Aztán a

Zöld buszok Fehérváron
Somos Zoltán
2022 első negyedévétől Székesfehérváron,
Győrben, Zalaegerszegen, Szolnokon, Egerben
és Szegeden, valamint a budapesti agglomerációban állhatnak forgalomba az új, lokálisan
zéró károsanyag-kibocsátású autóbuszok.

pályázatnak köszönhetően az autóbuszok beszerzési árának körülbelül
csak húsz százaléka az önerő, ezt
vállalta és biztosítja is a következő
években az önkormányzat. Emellett
hozzájárulunk a töltési infrastruktúra
kiépítéséhez is.”
A Zöld Busz Program keretében
meghirdetett, az elektromos autóbuszok és a kapcsolódó töltő-infrastruktúra beszerzését támogató
felhíváson a Volánbusz hét pályázata szerepelt sikerrel. Az összesen
száz jármű beszerzését követően
a Volánbusz üzemeltetheti majd
az egyik legnagyobb, alternatív
meghajtású járművekből álló autóbuszflottát Közép-Európában.

Korábban már kipróbálhatták a fehérváriak az elektromos autóbuszt

Egyikük, aki a bejárás során éppen a
Skála melletti emeletes házak tövében,
egy padon aludt, másfél hete érkezett
Fehérvárra Tatáról. A miért kérdésre
meglehetősen összefüggéstelenül
tudott csak válaszolni, de Kálozt emlegette, és nagyjából az körvonalazódott,
hogy valahol állattartó telepen dolgozott, és valahol lakott. Majd kitették.
Hogy saját otthonát kellett elhagynia
vagy a munkáért kapott lakhatást
szüntették meg, az nem derült ki.
Ez a férfi például láthatóan meglepődött, hogy Székesfehérváron a papírjai
leadása nélkül, és pénz nélkül is
kaphat enni, ő teljesen együttműködő
volt és a Kríziskezelő munkatársával
tartott a központba. Mondhatnánk,
sikertörténet! Már ha egy, vélhetően
kisemmizett ember története bármilyen formában is az lehet.
Ám a problémát okozó csoport
többi tagja egyáltalán nem hajlandó
együttműködésre, és őket legfeljebb
majd a hideg űzi el a környékről. De
van, akit az sem. Egyelőre a jogszabályok miatt – az összes illetékes
tényleges megoldáskeresése ellenére
– marad a patthelyzet. Pedig ahogy
azt Szabó-Bakos Györgyné a bejáráson kiemelte, az nem állapot,
hogy a normális, dolgozó, gyermeket nevelő embereket korlátozzák a
lakókörnyezetükben.

Várják a terveket a börgöndi repülőtér átalakítására
L. Takács Krisztina
Nyílt tender jelent meg a börgöndi repülőtér
fejlesztésére, az uniós közbeszerzési közlönyben tették közzé a pályázati feltételeket. Az
Alba Airport Repülőtér belföldi légiforgalmat
lebonyolító, sport- és üzleti célú kisrepülőtér
lesz, polgári célú, nem nyilvános repülőtérként
fog működni.

A kormány tavaly novemberben 750
millió forintot hagyott jóvá az Alba
Airport Repülőtér fejlesztéséhez
szükséges részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez.
Mostanra pedig hivatalossá vált a
fejlesztés tervezői szakasza, ami azt
jelenti, hogy megjelent az uniós közbeszerzési közlönyben a pályázati
kiírás. E szerint a kialakítandó futópálya hossza 1 200 és 1 800 méter
közötti lesz, amelyen a repülőgép
szárnyfesztávolsága 24 és 36 méter

Fotó: Simon Erika

Egy sikeres pályázatnak köszönhetően Székesfehérváron tizenkét
darab új, teljesen elektromos
meghajtású szólóbusz állhat
forgalomba 2022-ben, jelentősen
mérsékelve a buszflotta környezeti
terhelését, egyszersmind javítva a
szolgáltatás színvonalát – tudatta a
jó hírt közösségi oldalán Cser-Palkovics András polgármester. „A

kitérő után mennek vissza az utcára.
A tapasztalat ugyanakkor az, hogy a
hajléktalanok jelenléte nem szűnik
meg a bejelentéseknek és intézkedéseknek köszönhetően, legjobb esetben
is csak átteszik a székhelyüket egy
másik részre a „rendőri zaklatás”
miatt. Szóval, ami egyiknek megoldás,
a másiknak rossz.
„Erőszakkal nem lehet elvinni őket”
– mondta ki a történet egyik nagy
igazságát egy környéken lakó férfi, aki
éppen a gyermekeivel sétált. „Hiába
hívjuk ki a rendőröket, sok mindent ők
sem csinálhatnak. Törvénybe ütközőt ezek
az emberek többnyire nem tesznek, nyilvános padon ülnek. Ők már elfogadták ezt az
életszínvonalat.”
Az érem másik oldala – ahogy a rendőrség jelenlévő képviselője elmondta
–, hogy vannak, akik megsajnálják a
hányatott sorsú embereket, és enni-inni adnak nekik.
„Ha valaki támogat egy lépcsőházból egy
hajléktalant, akkor az a hajléktalan oda
fog szokni, hiszen ott kapja az életben
maradásához szükséges dolgokat” –
emelte ki Zsabka Attila, hozzátéve,
hogy ezeknek a hajléktalanoknak a
többsége súlyos alkoholbeteg, ha nem
isznak, olyan tüneteik lennének már,
hogy abba halnának bele.
Az érem másik oldalára visszatérve:
sorsok is vannak a jelenség mögött.

közé esik, a főfutómű-kerekek külső
távolsága pedig 6-9 méter lehet.
Fontos, hogy az ajánlattevőnek
rendelkeznie kell referenciával:
legalább egy intermodális terminál
vagy állomás kialakítási, fejlesztési
tervével, illetve közlekedési kapcsolattal rendelkező áruforgalmi
központ, logisztikai központ vagy
ipari park kialakítására, fejlesztésére vonatkozó megvalósíthatósági
tanulmánnyal.
Korábban elhangzott, Magyarország
egyik legrégebbi repülőterének
átalakítása, teljes felújítása lehetővé
teszi majd, hogy a kisrepülőgépes
üzleti célú forgalom és a sportrepülés mellett repülésoktatási célokat
szolgáljon ki.
A pályázatok értékelésénél ugyanolyan súlyt kap az ár és a minőség,
a pályázók ajánlattételi határideje
augusztus 26.

Fotó: Fiers Gábor

Papp Brigitta

Sport- és üzleti célú repülőtér épül Börgöndön
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Lehet koncert a Zichy ligetnél!

Somos Zoltán
Megjelent a rendezvényeket szabályozó kormányrendelet, amely alapján véglegesítették a
következő két hónap önkormányzati rendezvényeinek a programját és helyszíneit. Erről a
polgármester számolt be közösségi oldalán.
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Polgármesteri nyílt levél Szigli Istvánhoz

Öreghegyi Mulatságokat az eredetihez képest bővített tartalommal
tudják megtartani a szokott helyszínen, közelítve a járványidőszak
előtt megszokott programokhoz.
Tűzijáték azonban nem lesz.
De nem csak jó hírekkel szolgált
Cser-Palkovics András. A Lecsófesztivált idén sem fogják tudni
megrendezni. Ennek oka, hogy a
hatályos járványvédelmi intézkedések ennél, a 10-15 ezer embert
megmozgató rendezvénynél nem
betarthatók. „Bízom benne, hogy
jövőre már teljes, hamisítatlan formában térhet vissza a Lecsófesztivál,
a járvány teljes legyőzésének utolsó,
nagy fehérvári jutalmaként!” – írta a
polgármester.

Rába Henrietta
Szigli István közösségi oldalakon tett megjegyzéseit nehezményezi Cser-Palkovics András. A
polgármester nyílt levélben szólította meg az
önkormányzati képviselőt.

Cser-Palkovics András kedden tette
fel Facebook-oldalára azt a nyílt levelet, amelyet Szigli Istvánnak címzett. A polgármester arról ír, hogy
a képviselő az elmúlt időszakban
sorozatosan olyan kijelentéseket,
megjegyzéseket tett a közösségi oldalon, amelyek egy magánszemélytől is kínosak lennének, udvariatlanok, helytelenek, önkormányzati
képviselőtől pedig vállalhatatlanok.
A polgármester megemlíti a Juhász
Zsófia intézményvezető személyét
érintő támadásokat, minősítéseket,
egy Székesfehérváron élő polgár
Németországba való hazaküldését,

és egy önkormányzati tisztviselő
hölgynek írt kommentet, amelyben
azt írja Szigli István: „túl sok rajtad
a ruha”. A nyílt levélben a polgármester felszólítja Szigli Istvánt,
hogy tartsa be a képviselői esküjében foglaltakat, értekezzen, fogalmazzon és szolgáljon úriemberhez,
képviselőhöz, Székesfehérvárhoz
méltó módon. Cser-Palkovics
András azt is kifejezte, helyes lenne
az elfogadhatatlan kijelentésekért
nyilvánosan elnézést kérnie az
önkormányzati képviselőnek.
A nyílt levélre Szigli István közösségi
oldalán érkezett válasz. A politikus
azt írja, a pandémiának köszönhetően érzékenyebben reagált az
eseményekre. Így néha előfordult,
hogy meggondolatlanul, elhamarkodottan ítélt meg helyzeteket. Azoktól
a honfitársaktól, akiket bármilyen
módon megbántott, elnézést kér.

Telt ház a Zichy-színpad előtt – idén újra jöhetnek a nézők a belvárosba

Fotó: Simon Erika archív

Fotó: Tóth Gabriella archív

A Székesfehérvári Királyi Napok
keretében a Bregyó-közbe tervezett koncerteket a korábban már
megszokott Zichy ligeti helyszínen
lehet megtartani. Létszámkorlátozás és védettségi igazolvány nélkül
lehet majd részt venni az István, a
király koncertelőadásán, a Best of
Geszti koncerten, valamint az Alba
Regia Néptáncegyüttes augusztus
22-i fesztiválzáró műsorán. Az
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Cser-Palkovics András és Szigli István egy korábbi eseményen Feketehegyen

Közeleg a pótfelvételik határideje
Rába Henrietta, Szabó Miklós Bence
Ha valaki nem jelentkezett a februári
felvételi időszakban felsőoktatási képzésre,
vagy a megjelölt képzések egyikére sem nyert
felvételt, megnyugodhat, van lehetősége
pótfelvételire. A jelentkezéseket augusztus
8-ig lehet benyújtani.

Fotó: Varjú Zoltán archív

Székesfehérváron mindhárom
felsőoktatási intézménybe pótfelvételizhetnek a továbbtanulni szánMárkafüggetlen,
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

Várhatóan az új tanévben is benépesülnek a fehérvári egyetemek előadótermei

dékozók. A Budapesti Corvinus
Egyetemen három alap- és nyolc
mesterszakra lehet jelentkezni, valamennyinél költségtérítéses képzésre. A székesfehérvári campuson
alapszakként a gazdálkodási és
menedzsment elérhető, mesterszakon pedig sportközgazdász képzésre várják a leendő hallgatókat. Az
Óbudai Egyetemen minden szakon
van lehetőség pótfelvételi rendszerben jelentkezni. Pogátsnik Monika,

az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese elmondta: „Az alapszakoknak az a specialitása, hogy idén
állami ösztöndíjas formában is lehet
jelentkezni. Ilyen nem szokott mindig
lenni. A villamosmérnök alapszakra, a
műszaki menedzser alapszakra, gépészmérnök alapszakra, illetve földmérő
és földrendező mérnök alapszakra,
és mérnök informatikus alapszakra
lehet jelentkezni állami és önköltséges

formában.” Emellett felsőoktatási
szakképzésre is várják a leendő
diákok jelentkezését, amely mérnök informatikus szakon elérhető,
valamint mesterképzésre, ahol a
mechatronikai mérnök szakon van
még szabad hely.
A Kodolányi János Egyetem
fehérvári képzéseire is várják még
a jelentkezőket. Kovács László, az
intézmény oktatási rektorhelyettese elmondta: „Fehérvári képzési
helyünkön az előadóművész és a
dzsesszzenész szakra jelentkezhetnek,
de a gazdaságtudományi képzéseinken is vannak még szabad helyek,
a turizmus-vendéglátás, az emberi
erőforrások, valamint a gazdálkodás és menedzsment alapképzési
szak elérhető, illetve ezeken túl még
felsőoktatási szakképzés is indul.” A
ponthatárok a pótfelvételi keretében sem lesznek alacsonyabbak,
mint amelyek az általános felvételi
eljárás július 22-én kihirdetett
eredményei voltak. Ezért érdemes
olyan intézményt és szakot választani, ahová a leendő hallgatónak
elegendő pontja van. A pótfelvételi eljárásban már csak egyetlen
intézmény, egyetlen szakját lehet
kiválasztani. Az idei pótfelvételi
eredményeit augusztus 27-ig teszik
majd közzé.
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Régi fényében ragyog a Nádasdy-kastély
Farkas Szilárd

A Tudor-stílusban épült kastély és
környéke újra teljes pompájában,
megújult kerttel és romantikus,
hajózható kis tavával várja a műemlékek szerelmeseit. A kétezer
négyzetméteres kastélyépületben többek közt befejeződött a
földszinti reprezentatív térsor
rekonstrukciója, múzeumpedagógiai foglalkoztató létesült,
valamint korszerű múzeumshop
és vetítőterem várja a nagyközönséget.
A legfőbb attrakciók közül
említésre méltó, hogy az Ősök
csarnokába a restaurálás után
visszakerültek az eredeti portréfestmények. Így a kastélyban
olyan neves festők munkáival
találkozhatnak a látogatók, mint
Benczúr Gyula vagy Barabás
Miklós. A portrékon szereplő
családtagok története élményszámba megy, a legérdekeseb-

Fotó: Farkas Szilárd

Ünnepélyes keretek között nyitották meg
ismét a látogatók előtt a nádasdladányi
Nádasdy-kastélyt augusztus első vasárnapján. A felújítás a Nemzeti Kastélyprogram
és a Nemzeti Várprogram keretében, közel
2 milliárd forint európai uniós és hazai
támogatásból valósult meg.

Ismét megnyitotta kapuit a látogatók előtt a Nádasdyak otthona

beket animációs filmen mesélik
el a szereplők a látogatóknak. A
vetítés az Ősök csarnoka alatti
pincében tekinthető meg, ahol a
projektion mapping technológia

keltette térélmény segítségével a
látogatók is részeseivé válhatnak
a történetnek. A modern digitális technikának köszönhetően
betekintést nyerhetnek a kastély

mindennapjaiba és történetébe,
kipróbálhatják a bútorokat, miközben korabeli újságokat lapozgatnak. A festményeken szereplő
ruhák másolatai felpróbálhatók, a
könyvtárban pedig egy applikáció
segítségével bárki megépítheti a
neki tetsző kastélyt. A gyermekeket korabeli játszószoba várja, a
gyermekcsoportok számára pedig
jól felszerelt múzeumpedagógiai
tér áll rendelkezésre. Az óratoronyban egy kronoszkóp segítségével nyerhetnek bepillantást az
archív fotók alapján életre keltett
századfordulós szobákba. A
megújuló kastélypark taván csónakázhatnak, de kipróbálhatják a
vitorlásmodelleket is mindazok,
akik vendégségbe érkeznek a
Nádasdyak egykori otthonába.
Gróf Nádasdy Borbála, a történelmi család leszármazottja
meghatottan mondott köszönetet azoknak, akik részt vettek a
kastély felújításában. „Nagyon sok
jóakaratú ember van, akikkel törődni
kell, és elmesélni azt, hogy kik voltak
az ősök. Ők már csillagok lettek fent
az égen, de a lelkületük még most is
nagyon érződik ebben a kastélyban.”
A Nádasdy-kastély minden keddtől vasárnapig látogatható 10 és
18 óra között.

A Fehérvár Televízió műsora augusztus 7-től 13-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

Fehérvár Televízió

2021. 08. 07. 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

18:25
19:00
19:05
19:40
20:20

20:55

23:25
23:30

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Úton – ismétlés
Honvéd7
A Fehérvár Televízió
archívumából
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Váradi
Eszter Sára színművész
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
A szomszéd vár
Kalotaszegtől
Moldváig – I., II. rész
A Fehérvár Televízió
archívumából –
Üzenet a jövőnek
A Fehérvár Televízió
archívumából – Tilinkó
30 éves koncertje
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 08. VASárnAp
00:00
08:00
08:10
09:00
09:30
09:40
10:00
10:05
10:35
11:00
11:35
12:05
12:40
12:45
13:20
13:50
14:20
15:25
16:35
17:00
17:20
17:55

18:25
19:00
19:20
19:55
20:25
21:20
21:55
22:15

Képes hírek
Snooker magazin
Kezdőkör
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
A Fehérvár Televízió
archívumából
Fehérvári beszélgetések
Hírek – ismétlés
Köztér
Családőrzők
Agrárinfó
Városrészek titkai
A Fehérvár Televízió
archívumából
Egészségempórium
családoknak
A hét hírei
Hitünk és életünk
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Tamás színművész
A Fehérvár Televízió
archívumából
A hét hírei – ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Stámusz Ferenc-portré
Csík 30 – 30 év boldogság
A hét hírei – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 09. Hétfő
00:00
07:00
07:20
07:55
08:25
09:00
09:30
10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:35
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:25
19:00
19:20
19:50
19:55
20:25
20:50
21:20
21:50
22:45
23:05

Képes hírek
A hét hírei
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Kovács Tamás színművész
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
A szomszéd vár – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Vörösmarty Irodalmi
Szalon (2017)
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Sághy Tamás, a Vörösmarty
Színház színművésze
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin – ismétlés
Hírek – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
Savaria 2021 – Film- és
fotóművészet: Csak
két dolgod van
Bazilika 250
Zichy-színpad koncertek
(2015) I. és II. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 10. Kedd
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:20
10:50
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:15
15:40
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:30
21:00
21:30
22:20
22:50
23:10

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Együtt magazin – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
A világ Koczka módra
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések –
Vakler Lajos vendége Fürjes
Anna Csenge operaénekes
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Benedek Elek – A
tizenkét varjú
Paletta – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
Kezdőkör – ismétlés
LGT-koncert
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 11. SZerdA
00:00
07:00
07:20
07:50
08:20
08:50
09:40
10:50
11:00
11:30
12:00
12:25
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
21:15
23:00
23:20

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Földi Péter-portré
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Családőrzők
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
Muksó, a szaxofonok királya
Néptánc gálaműsor (2014)
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 12. CSüTörTöK
00:00
07:00
07:20
07:50
08:05
09:25
10:50
11:00
11:30
11:45
13:00
13:15
15:20
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30

21:00
21:20
21:45
22:50
23:10

Képes hírek
Híradó
Családőrzők
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Családőrzők – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Corvinus beetető –
Humbák-művek
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Köztér
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Köztér – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából –
V. Lecsófesztivál
Rönk Feszt 2017
Gyógyult utakon
Gyimesi csángók
Patakországból
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2021. 08. 13. pénTeK
00:00
07:00
07:20
08:00

10:00
10:50
11:00
11:30
13:00
13:15
15:35
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30

21:15

22:30
22:50

Képes hírek
Híradó
Képes hírek
Élő közvetítés
a Városházáról,
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Közgyűléséről
Képes hírek
Egészségempórium
nyugdíjasoknak
Köztér – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Farmerzseb
Egészségempórium
családoknak
Híradó
Agrárinfó
Hírek
Nálatok mizu?
Híradó – ismétlés
Agrárinfó – ismétlés
Hírek – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Székesfehérvári Királyi
Napok – Egyensúlyünnep
– ünnepélyes megnyitó
élő közvetítése a
Nemzeti Emlékhelyről
Koronázási szertartásjáték
(2015) – Könyves Kálmán,
Liturgikus királylegenda
Híradó – ismétlés
Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: augusztus 13. 20:30 Egyensúlyünnep – ünnepélyes megnyitó élő közvetítése a Nemzeti Emlékhelyről
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2021.08.05.

Dobri Dániel és a kortárs klasszikus
Vakler Lajos

Színházi zeneszerzőként ismerünk, de
hogy valaki eljusson egy olyan szintre,
amelyet képviselsz, nagyon fontos az
indíttatás. Menjünk egy kicsit vissza az
időben, és látogassunk el Zalaegerszegre.
Zalaegerszegen nőttem fel, ott
jártam általános és középiskolába is.
Akkoriban a Hevesi Sándor Színház volt a város kulturális bázisa,
Bagó Bertalan volt a főrendező – aki
most már kilencedik éve itt Székesfehérváron művészeti vezető –, és
Bereményi Géza a vezetőtársa. Ők
ketten vitték a művészeti életet a
városban. Én akkor voltam középiskolás, és volt egy dzsessz zenét
játszó zenekarom.
Hogyan kerültél kapcsolatba Bagó Bertalannal és Bereményi Gézával?
Ennek is van fehérvári kötődése, hiszen van még egy ember, aki ebben
a csapatban nagyon fontos szerepet
játszott, és ő nem más, mint Kricsár
Kamill, aki akkor szintén Zalaegerszegen volt színész. Ő egyszer
letévedt a helyi Jazz Klubba, ahol
nekünk minden héten volt egy fix
péntek esténk. Nem sokkal később,
a színháznak volt egy évfordulója,
Kamill pedig meghívott bennünket,
hogy adjunk ezen az ünnepen egy
gálakoncertet, majd utána csináljunk egy bulit a helyi színészek
klubjában. A két kulturális közeg így
találkozott a városban.
Nem sokkal ezt követően lecsaptak rád a
színházból. Ekkor mindössze 18 esztendős voltál, és elindulhatott a zeneszerzői
pályád.
Jött egy vezetőváltás Zalaegerszegen,
amikor is Bereményi Géza és az
egész csapat távozott a színházból, és
elkezdődött egy útkeresés, szabadúszás az egész társulatnál. Akkor
hívott először Bagó Berci zenét
szerezni, illetve kisebb munkákra
Fehérvárra. Az első komolyabb szín-

Fotók: Dobri Dániel

Dobri Dániel az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
rezidens zeneszerzője, kortárs művészeti vezetője. 2009 óta mintegy 60 színpadi mű zenéjét
szerezte, és számos koncertdarabját mutatták be
Európa-szerte.

Dobri Dániel elkötelezett a kortárs zene megszerettetésében

padi zeneszerzői munkám Fehérvárhoz kötődik.
Miként fogadtad a Fehérvárra szóló
invitálást?
2012-ben volt, nem vettek fel a konzervatóriumba dzsesszgitár szakra
és ez óriási csalódás volt számomra.
Akkor azt gondoltam, össze fog
dőlni a világ, és egyáltalán nem
úgy alakul majd az életem, ahogy
azt én elképzeltem és terveztem.
Aztán Bagó Berci felhívott, hogy ő
rendezi Herczeg Ferenc Bizánc című
drámáját – akkor lett Szikora János
a társulat igazgatója –, és felajánlott
egy lehetőséget, hogy írjak egy színpadi zenét ehhez a darabhoz.
Ezt pedig számtalan darab követte,
például a Rómeó és Júlia, a Bűn és
bűnhődés, a Lear király, és a legutóbbi, a
Chicago, amelyben nemcsak zeneszerzőként, hanem karmesterként is közreműködtél. Tehát megtaláltad a helyed.
Mennyire volt fontos számodra, hogy
zeneszerzőként is bemutatkozz, hiszen
ne felejtsük el, időközben elkezdted a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemet
zeneszerzés szakon?
Szakmailag nekem a Lear király volt
a legfontosabb, és nemcsak Cserhalmi György miatt, hanem mert ott
ismerkedtem meg Ruff Tamással,

Művészeti vezetőként is szeretne mielőbb kiteljesedni

aki a Helyőrségi Zenekar katona
karmestere volt, és ez valóban egy
nagyszabású, nagyon komoly munka zeneileg is. Rengeteget tanultam
ezekből a munkákból a színpadról
és a színpadi dramaturgiáról, és
próbálom a koncertzenei tevékenységemet is ezen gondolatok alapján
művelni. Alapvetően egy színpadi
zenedramaturgiában gondolkodó
szerző vagyok. Volt tíz kemény évem
arra, hogy megtanuljam azokat a
drámai folyamatokat, amelyeknek
ugyanúgy élnie kell egy instrumentális szimfonikus zenekari műben,
mint egy Shakespeare-drámában.
Gyakorta említed a Zeneművészeti
Egyetem tanárait, Fekete Gyulát és
Tallér Zsófiát. Tőlük, mint mestereidtől,
mit lehetett elsajátítani, megtanulni?
Pontosan ugyanazt tanultam tőlük,
amit Bagó Bercitől és Bereményi
Gézától, csak más szemszögből,
zenei aspektusból. Tallér Zsófia
nemrégiben hunyt el, ő volt a doktori témavezetőm is a Színművészeti
Egyetemen. Ő volt az utóbbi évtizedekben az a zeneszerző, aki a legtöbbet tudott a színpadról, a színpadi
dramaturgiáról. Fekete Gyula is egy
színpadi beállítottságú szerző, akitől
megtanultam a legfontosabbat, hogy
mindig tiszta legyen, mi az iránya
egy darabnak, mi az a gondolat, amit
szeretnénk megmutatni, átörökíteni.
A kortárs klasszikus zene melletti elkötelezettség nyilvánvalóan fontos számodra. Ez egyébként új utakat nyitott a
külföldi szerepvállalásaid során.
Rómába először másodéves zeneakadémistaként jutottam el egy ösztöndíjjal. Egy nyarat töltöttem a római
Santa Cecília Konzervatóriumban és
a Római Magyar Akadémián Jókai
Ági színésznővel, aki azóta már a
feleségem lett. Vele csináltunk egy
előadást Rómában, illetve koncerteztünk a városban és környékén.
Játszottunk a darabjaimból és a
dalaimból a Piazza Navona leggyönyörűbb koncerttermében, a Palazzo
Braschi első emeletén, ahonnét be
lehet látni a város szívébe. Adtunk
koncertet Palestrina szülőházában,

Tivoliban is, ahol Liszt Ferenc töltött
el meghatározó éveket.
Rómából, az Örök városból újra megérkeztünk Székesfehérvárra, a Királyok
városába. A szimfonikus zenekar
igazgatói pályázata során, ahogy Ruff
Tamás már elmondta, olyan fiatalokat
invitált meg a zenekar vezetésébe Dobszay Péter és a te személyedben, akik
szakmailag kifogástalanok, és a kortárs
zenét, ami némiképpen eltávolodott a
mai klasszikus zeneértő közönségtől,
visszahozzák a köztudatba.
Amikor Tamás felhívott ezzel a gondolattal, és elmesélte a terveit a pályázatával kapcsolatban, beszéltünk
egy órát. Amint letettük a telefont,
azt éreztem, hogy Tamás megfogalmazta a vágyaimat. A kérdés az volt,
mit szólnék, ha belevágnánk egy pályázatba, és összefoglalnánk a közös
gondolatainkat a zenéről, illetve a
szimfonikus zenekar vezetéséről.
Ez nyilván megjelenik majd a koncepcióban. De hogyan fogadta ezt az
elképzeléssort Ruff Tamás?
Ruff Tamás és Dobszay Péter is
nyitott volt ezekre az ötletekre, mivel
azt gondolom, ez igazi unicum. Egy
szimfonikus zenekarnak van egy
kortárs zenei műhelye, ami nemcsak
Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, tehát egy sokkal gazdagabb közegben is kiváltságos dolog.
Tehát amikor elfogadtad a felkérést,
nyilvánvaló volt, hogy már előre gondolkodtál.
Az én mániám vagy szenvedélyem a
kortárs zene kérdésében: a kommunikáció. Amellett, hogy megpróbálok a tudásom szerint a lehető
legjobb darabokat írni a zenekar számára, és a lehető legsokoldalúbb és
legizgalmasabb szerzőket idehozni
Székesfehérvárra, legalább ennyire
fontos a szerepem a kommunikáció
területén is. Tudom, hogy nehéz feladat lesz, de elsősorban a fiatalokkal
szeretnék személyes kapcsolatot kialakítani. A középiskolás korosztály
lehet az elsődleges cél ebben, szeretnék velük találkozni és beszélgetni,
akár egy fórum keretében, akár
online formában. Szeretném őket
megszólítani és mesélni arról, hogy
ettől az egész zenei világtól, ettől a
kortárs zenétől nem kell félni, ez
nem egy elitista valami. Nagyon fontos lesz olyan koncerteket szervezni,
amelyekhez beszélgetések kapcsolódnak a darabokról, akár a szerzőkkel. Szeretném majd megtudni
a fehérvári fiataloktól, hogy mit is
jelent számukra a kortárs zene.
Hogyan kezditek el a közös munkát,
sikerült a zenekar tagjaival ezt az elképzelést megértetni és elfogadtatni?
Azt gondolom, hogy a pályázat
menete során kiderült, a zenekarnak
megvan a bizalma az elképzeléseink
iránt. Mostanában kezdtük meg az
érdemi munkát, ami egyelőre ott
tart, hogy Ruff Tamással és Dobszay
Péterrel folyamatosan tárgyalunk,
rakjuk össze a művészeti koncepciót. Ez jó ideje így megy, hogy aztán a
szezon kezdetére kész legyünk.

Közéleti hetilap
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Melanóma: egy ismeretlen ellenség

L. Takács Krisztina
A megelőzésben kulcsfontosságú önvizsgálat kultúrája Magyarországon nem elégséges, egyre előrehaladottabb melanómás esetek kerülnek az orvosok elé – írja közleményében
a Magyar Dermatológiai Társulat. A szervezet június közepén
átfogó melanóma-kampányt indított, amelynek része volt
egy okostelefon alapú ingyenes lakossági anyajegyszűrés is.

Egy friss reprezentatív hazai kutatás szerint
a magyarok tizenöt százaléka nem figyeli a
saját bőrét, negyvenhárom százaléka csak
alkalomszerűen ellenőrzi az anyajegyeit,
a negyven év alattiak és a férfiak mintegy
fele pedig a betegség kockázatával sincs
tisztában. Az alapvető ismeretek hiányát
súlyosbítja, hogy a melanómás betegek harmada akár egy évet is vár arra, hogy a gyanús
bőrelváltozással orvoshoz forduljon, ezalatt
az idő alatt pedig áttétek is kialakulhatnak.
A Magyar Dermatológiai Társulat egyhetes
ingyenes, okostelefonos anyajegyvizsgálatot
szervezett, amelynek során tizenegy gyanús
esetet találtak.
Egy június elején készült felmérés során azt
is vizsgálták, mit tudunk a melanómáról és
veszélyeiről. A vizsgálat szerint a tizennyolc
és harminckilenc év közötti fiatalok és a férfiak közel fele nem tudja, hogy a melanóma
akár halálos is lehet, és azzal sincsenek tisz-

tában, hogy a gyanús bőrelváltozásokat már
az első jeltől kezdve komolyan kell venni. A
lakossági kutatás tapasztalatai egybevágnak
a korábbi vizsgálattal, amelyet a Szegedi
Egyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai
Klinikáján száznegyven melanómás beteg bevonásával végeztek – írják a közleményben.
„Tévhit, hogy a melanóma csak a fehér bőrűek,
szeplősök és a sok anyajeggyel rendelkezők problémája, a betegségben bárki érintett lehet és csak
rendszeres önvizsgálattal, illetve időben elvégzett
szakorvosi vizsgálat révén szűrhetők ki a komolyabb veszélyt jelentő esetek. A kutatások azt
mutatják, hogy rendkívül alacsony a melanóma
megelőzésével kapcsolatos társadalmi tudatosság
és sok téves információ van a köztudatban” – fogalmazott Baltás Eszter, a Magyar Dermatológiai Társulat vezetőségi tagja.
Későn fordulnak orvoshoz a betegek – ezt
tapasztalják a szakemberek, és a felmérésből
is ez derült ki. A betegek harmada több, mint
egy évet vár, mire orvoshoz fordul. A Magyar
Dermatológiai Társulat arra hívja fel a figyelmet, hogy vannak esetek, amikor a betegség
előrehaladott állapotában, akár áttéttel jut el
a diagnózisig. Évente mintegy háromezer új
melanómás esetet regisztrálnak Magyarországon. A melanómák nyolcvan százaléka eleve
tumorként keletkezik a bőrön, míg az esetek
húsz százaléka jön létre anyajegy talaján.

Nyáron több a baleset

Ring Júlia
Tombol a szünidő és a hőség. Amellett, hogy fokozottan oda kell figyelni a folyamatos folyadékbevitelre,
a mindennapi szabadidős elfoglaltságaink során
sem árt az óvatosság. Statisztikák szerint nyáron
mindig több a baleset. Így akár bicajozunk vagy
medencézünk, netán éppen kerti munkát végzünk, ne
lankadjon a figyelem, hiszen hamar megvan a baj!

Czifra Attila traumatológus tapasztalatai azt mutatják, hogy a Balaton és
Velencei-tó közelsége miatt nyáron
jelentősen megnő az átmenő forgalom
a megyében, ezzel egyenesen arányo-

san az esetszám is növekszik. Emellett
a kétkerekű járgányok nem megfelelő használata is sok bajhoz vezet.
Nagyon fontos tehát, hogy a megfelelő
védőfelszereléseket használva üljünk
kerékpárra vagy álljunk rollerre.
Amennyiben mégis komolyabb sérülést
szenvedünk, nem érdemes halogatni a
kórházba menetelt, hiszen minél előbb
és szakszerűbben látják el a problémás
felületet, annál biztosabb és gyorsabb
a gyógyulás folyamata is. Kisebb
sérülések esetén a házipatika-készlet is
segítségünkre lehet a fertőtlenítésben
és a kötözésben.

Fotó: Kiss László

A negyven év alattiak és a férfiak fele nem tudja, hogy halálos lehet
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Rolleren is csak körültekintően, a szabályokat betartva kerülhetjük el a balesetet

Harmadik oltás Fehérváron is
Rába Henrietta
Augusztus 1-jétől a székesfehérvári kórházi oltóponton is
lehetőség van a harmadik oltás felvételére. Szerdán Pfizer- és
Janssen-vakcinát kaphattak az első, második és harmadik oltásra
érkezők.

Szerdán is többen jelentek meg a kórházi
oltóponton, hogy felvegyék első, második vagy
harmadik oltásukat. Sokan érkeztek az előző
oltóanyag második dózisáért. Az oltóponton
százötvenen kapták meg a Pfizer-vakcina második adagját, a Janssen-oltóanyagáért ötvenen
jelentkeztek és kétszázötvenen már a harmadik
oltást vették fel. Azok, akik már négy hónapja
megkapták a második oltásukat, regisztrálhatnak időpontra a www.eeszt.gov.hu honlapon
a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató

Kórház oltópontjára. Nem mindegy, hogy milyen
vakcinát választunk harmadiknak. Reiber
István, az intézmény járványügyi főmunkatársa
azt közölte: „Általánosan elmondható, hogy törekedni kell arra, hogyha vektor vakcinát, vagy elölt
vírust kapott valaki első kettőnek, akkor az mRNS
vírus biztosan szerencsésebb kiegészítést adhat a
védelemhez. Ha valaki mRNS vírust kapott az első
két oltáskor, akkor igazából teljes a paletta.”
Reiber István hozzátette, ha valaki mRNS-es
vakcinát kapott, és mást szeretne, választhat
másikat, de ugyanazt is. A járványügyi főmunkatárs azt is elmondta, a honlapon és a bejáratnál egy hétre előre kitették az elérhető vakcinák
időpontját. Fontos tudnivaló, hogy annak, aki
a harmadik oltásra érkezik, újra szükséges a
beleegyező nyilatkozat, ezt vigyék magukkal, de
ott a helyszínen is kitölthetik.

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: Somos Zoltán • 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
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Az alpinisták már a tetőn vannak!
L. Takács Krisztina

Tudta-e?

Gábor István nevét sokan ismerik már az ács szakmában, hisz
családja három generáció óta műveli a mesterséget. A szakértő azt
mondja, az alpintechnikával épített
tető esetében az épületek kilencven
százalékánál nincs állványozás.
„Helyette kötelet, hámot használunk,
természetesen megfelelő biztonsági
óvintézkedések mellett, szabályosan.
A megrendelő így akár 500-700 ezer
forintot is megspórolhat a teljes tetőcsere vagy az új ház tetőszerkezetére
rákerülő tetőanyag esetén.” – magyarázza Gábor István.

Új vagy régi tető?

„Ha régi tetőnket szeretnénk felújíttatni, fontos, hogy ne csak foltozgatás
történjen, hanem professzionális felújítás, ami nagyon hosszú élettartamot
eréje,
eredményez!” – mondja az ács.
Gábor István szerint sok múlik a
je és fedése felhasznált anyagok minőségén is.

Fotó: Teréz Hungary Kft.

Az ember azt gondolná, hogy egy komolyabb
fizikai felkészültséget és speciális eszközöket
igénylő tetőépítés vagy felújítás drágább,
mint a klasszikus, állványos megoldás. Pedig
egyáltalán nem kerül többe, sőt! Nézzük, mit
takar az alpinista technika!

Régi ház, új tető, alpintechnikával, állványozás nélkül

Így nem csupán a tetőfedő szakemberek technikája és szaktudása alapján érdemes vállalkozót
választani, hanem azt is hasznos
körüljárni, hogy milyen anyagokból
milyen minőségű megmunkálás
eredménye kerül a tetőre. Egy precíz, magas szaktudással rendelkező
csapat nem csupán „foltozgat”,
hanem egészében újítja fel a tetőt.

Hogyan válasszunk kivitelezőt?
Van, ami először olcsóbbnak tűnik,
mégis drágább lesz a végeredmény.

Számít például az, hogy milyen
gyorsan képes kivitelezni az adott
cég, van-e akkora kapacitása, hogy
határidőre dolgozzon? Hiszen
az idő pénz, egy-egy komolyabb
csúszás is eredményezhet többletköltséget. Azt is érdemes megnézni, hogy egy egyedi ajánlat során
milyen kedvezményeket tud adni
az adott cég. Van, ahol beépített,
egységes kedvezmények vannak
– például új tető esetén ajándék
ereszcsatorna –, de van, ahol minden a megrendelő és a kivitelező
között folyó tárgyaláson dől el.

Az alpinisták szinte mindent meg tudnak oldani
az épülettisztítástól kezdve a homlokzatfelújításon át a reklámkivitelezésig. Általában olyan
munkákat végeznek, amit máshogy nem lehet,
vagy nem gazdaságos megoldani. Néha olcsóbb
kifizetni néhány alpinistát, mint bérelni kosaras
autót, darut, vagy felállványozni egy épületet.
Ahhoz, hogy valaki alpinista legyen, és ezzel
a technikával tudjon dolgozni, kevés a képzés.
Jó csapat és sok évnyi tapasztalat kell hozzá.
Külföldön elterjedtebb ez a technika, mint Magyarországon. Más országokban olyan emberek
mennek a magasba dolgozni, akiknek az eredeti
szakmája asztalos, ács, festő, vagy akár villanyszerelő, de képesek elvégezni a munkájukat a
magasban is. Nálunk elsősorban alpinistákról
beszélünk, akiknek mindent meg kell tudni
csinálni. A nagyobb épületeket Magyarországon
is alpintechnikával tisztítják, újítják. A plázák, a
budapesti Árpád-híd melletti toronyházak, de a
Gresham Palota homlokzat- és tetőmunkálatait
is ezzel a módszerrel oldják meg.

„Érdemes figyelembe venni, hogy
vannak kifutó anyagok, ezek felhasználása esetén is kedvezményt
biztosíthat a kivitelező, így jóval
olcsóbb négyzetméteráron, esetenként
olcsóbb munkadíjon tudják elvégezni
a megbízást” – hívja fel a figyelmet a
szakember.

ÁCS, TETŐFEDŐ, BÁDOGOS
• zsindelyezés
• széldeszkázás
dő
• szegőelemek cseréje
Ács tetőfe
esterek
• ereszcsatorna javítása, cseréje, takarítása
b ádogos m
ikával.
• tetőszerkezet teljes cseréje és fedése
Alpintechn ! Sz akképzET T
k
• beázások javítása 06-30/919-4694
Kedvező ára
mE S TErEk

Megújul a Deák F. u. 21. szám alatti üzletünk!
Augusztus 10-től Trinát, Lazurán,
Héra színes és az új Héra Ceramic
falfestékek teljes választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21.
Tel.: 22/340-816, Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu

35 ÉVE AZ
ÉPÍTKEZŐKÉRT!
ÉPÍTŐANYAG
BURKOLAT
SZANITER
NYÍLÁSZÁRÓ
BARKÁCS

www.braunbau.hu
Székesfehérvár, Móri út 102.
Tel.: 22/513-220

braun

35ÉVE

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
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Árnyékoljuk jól a tetőablakokat!
Ha tetőtéri ablakkal rendelkezünk,
a nagy melegben az üvegfelület
árnyékolása elkerülhetetlen. A
meleg ellen az ablak külső felületére
elhelyezett redőny, vagy roló lehet a
megoldás.
„A redőny lehet kézi működtetésű, vagy
elektromos, utóbbin belül lehet falikapcsolós, vagy távirányítót is kérhetünk
megrendeléskor. Ha az elektromos
redőny áramellátása problémát jelent,
rendelhetünk solar modulos változatot is, amihez rádiós fali kapcsoló jár,
így vezetékelés nélkül megoldottuk a
tetőablakunk árnyékolását.” – javasolja Csizmadia Tibor. A magasépítő
mérnök szerint a redőny megoldás
a meleg ellen, de az árnyékolás a
fénnyel való játékra is alkalmas.
Ha nincs külső redőnyünk, akkor a
külső és a belső roló együttes alkalmazásával érhetünk el eredményeket – tudtuk meg szakértőnktől.
„Ha külső hővédő rolót alkalmazunk,
azt tavasszal érdemes lehúzni az ablak
elé, ősszel pedig visszaereszteni a
helyére, ami az ablak felső részén a
burkolókeret alatt helyezkedik el, hogy

Fotó: Fehérvár Tető Kft.

Nyár van, nagy meleg, a tetőterekben lakók
szenvednek. De nem mindenki! Ahol tudatosan árnyékolunk, odafigyelünk a szellőztetésre és ehhez
megvannak a technikai eszközeink, akár kellemes
hőmérsékletet is tudunk klíma nélkül teremteni.

Szellőztetni éjjel érdemes, nappal pedig ablaknyitás nélkül, teljes sötétséggel védjük az adott helyiség felmelegedését!

télen a jég, hó ne tegye tönkre. A ki- és
beakasztást az adott helyiségből meg
tudjuk oldani, az ablak tisztító állásba
forgatásával.”

Belülre érdemes fényzáró rolót
alkalmazni, ami sínben fut, és többrétegű anyagból készül. Ezzel teljes
sötétséget tudunk az adott helyiség-

ben elérni. A roló üveg felőli oldala
fényvisszaverős bevonattal van
ellátva, ezzel is segíti a felmelegedés
mérséklését.

Vásárolja meg tetőtéri ablakát nálunk!

Német minőség, kedvező ár, nagy választék, gyors szállítás.

Augusztusi feladatok a kertben

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

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

Fehérvár Tető Kft.

Székesfehérvár, Őrhalom u.3. (bejárat a Sárkeresztúri út felől)
Tel.: 22/500-047
www.fehervarteto.hu • www.tetoablakszakerto.hu

Sarokülő, kanapé, franciaágy akár

30% engedménnyel!
Hol?
Részletek az üzletben, érv.: 08.31-ig.

Hőség, zivatar, dunszt, aszály. Ezzel a négy szóval jellemezhetjük az elmúlt hetek időjárását.
A kiskerti szőlőkben sok helyen már a fürtöt támadja
a lisztharmat, a peronoszpóra. Védekezés nélkül valószínűleg hamarosan a rothadás is. Ahol van még 3 hét
a szedésig, ott mindenképpen javasolt a védekezés
mindhárom betegség ellen. A kései borszőlőknél, pedig még hosszabb várakozási idejű szerek is bevethetőek. Rothadás ellen (zárójelben az élelmezés egészségügyi várakozási idők): Teldor, Quadris, Universalis
(7 nap), Chorus (14 nap), Qualy (21 nap), Switch (borszőlő 21/ csemege 35
nap), Cabrio Top (35 nap).
A még egészséges szilva, kajszi- és őszibarack még védhető monília ellen.
Rövid, mindössze 3 napos várakozási idővel kiváló készítmény a Texio. A
kései őszibarack és nektarin esetében egy hosszabb várakozási idejű Topas, vagy Chorus is megfelelő szer lehet a kezelésre. Érdemes hasonló várakozási idejű rovarölő szert mellé tenni, ami a moly, levéltetű, lepkekabóca
ellen biztosít védelmet.
A paradicsom, paprika ágyásokat hamarosan újra támadja a vándorpoloska
következő nemzedéke. Ha ezt is sikeresen kivédjük, akkor akár még szeptember végén is szedhetjük a gusztusos, egészséges termést. Ne feledkezzünk meg a kalcium pótlásáról sem. A hideg tavasz miatt későn indultak meg
a paradicsomok, érésüket kálium lombtrágya kijuttatásával gyorsíthatjuk.
Egyre erőteljesebben rajzik a dióburok fúrólégy. A Mospilan mellett, engedélyezett szer a Coragen is, 21 napos várakozási idővel. Augusztusban még
akár 2 permetezés is belefér, ne hagyjuk veszni a diós bejgli egyik fő öszszetevőjét.
Egyúttal tájékoztatjuk kedves Vásárlóinkat, hogy üzletünk augusztus 9 és
22-e között szabadság miatt zárva tart.
Rovar- és gombakártevőktől mentes augusztust és jó pihenést kíván Önöknek Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

Székesfehérvár, Mészöly Géza u. 1.
Telefon: +36 205675504 • kikolbutor.hu
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk

Balajthy Ferenc

A DUNA

(Sz. G.-nek, az
Égi mezők szerkesztőségébe)
Születésünk langy bölcsője,
Szerelmeinknek ringatója. –
Szabadságunk bús vándora,
Élet kavicsok csiszolója.
S világot világgal összeköt,
Kékebb minden kékek között.
Létünknek kenyere és sója,
Halálunk hármas koporsója!
Wilhelm Ottó

Áradó zene
Lábam alatt zene szőnyeg,
csillagok a hangjegyek;
minden dallam, harmónia
túlvilági üzenet.
Áradunk az Ős Nap felé,
Ő a tűz, a mágia;
átitat a Teremtőnek
üdvözítő mákonya.
Lézer lövegek csóvája,
fotonok híg folyama,
mint a fény, az élet ritmus,
mely eljuthat bárhova:
hordozza a genezisnek
mámoros törvényeit,
közvetíti az öröklét
s halandóság tényeit.
Űrbe repít, sárba döngöl
ez az eufória;
csillagszőnyegen hömpölyög
kárhozat és glória.

Bakonyi István

Szűts Diana

Fehérvári napló

Feketeszeder

Június 17.,csütörtök: Nyolc hónapos kényszerszünet után ismét a Királykúton. Vendégem Petőcz András, akinek a sikeres Idegenek c. regénytrilógiája mellett nem régen
jelent meg esszékötete is. Persze az est jórészében a líráról esik szó, András élvezettel
beszél.
Június 19., szombat: Rodics Eszter tegnap hívott a kápolnásnyéki Halász-kastélyból,
hogy ma részt kéne vennem a Kossuth Rádió Velence-tavi körkapcsolásos műsorában.
Vállaltam. Az Országjáró c. műsorban aztán ma délelőtt röviden szólok Vörösmartyról
Domokos István mikrofonja előtt. Utána pedig Czifra Szilvia szerkesztő jelenlétében
belehelyezem a „kincsesládába” a három érmét, Nyék Esztergomnak szánt ajándékát.
A következő műsort onnan közvetítik. Amúgy már-már elviselhetetlen a hőség a hirtelen nyakunkba szakadt nyárban.
Aztán délután Laliékkal, sógoromékkel Csurgó, szőlőhegy. Itt nézzük meg a
csodálatos, 1-1-re végződő EB-meccset, a magyar-franciát. Kis híján megvertük a
világbajnokot!
Június 23., szerda: És a dicső folytatás Münchenben: kétszer is vezetünk a németek
ellen, s a vége 2-2. Gyönyörű eredmény jó játék után, de ez sem elég ahhoz, hogy
továbbjussunk a „halálcsoportból”. Mindenki arról beszél itthon és külföldön, hogy a
magyar csapat minden várakozást fölülmúlt. Így igaz!
Június 19., hétfő: Amerre járok a városban, mindenfelé finom hársfaillat. Hiszen nyár
eleje van.
Estefelé szabadtéri Disputa az Öreghegyi Közösségi Ház árnyas, hátsó udvarán.
Bobory Zoltán mai vendége Váczi Márk, a fiatal történész és néprajzos. A hangulatos
és tartalmas beszélgetés meggyőz bennünket arról, a vendég a város kulturális életének már most meghatározó egyénisége. Hajdan versmondó is volt, mostanság pedig
rengeteget tesz tágabb közösségéért. Pl. a Fekete Sas Szálló történetének feldolgozása
az ő érdeme.
Július 3., szombat: Kápolnásnyék, Halász-kastély: gyönyörű nyári est szabadtéren. A
színpadon Sebestyén Márta és Andrejszki Judit. Két legendás művész a népdal és a
régi zene világából. S rájövünk: van összefüggés bőven. Eszembe jut: a nyolcvanas
években a Jákyban szerepelt S.M. is. Máig nem feledem. És ma este is milyen jó, hogy
itt vagyunk!
Július 4., vasárnap: „…Csillag-szórók az éjszakák, / Szent-János-bogarak a kertben…”
Ezek az Ady-sorok járnak a fejemben, miközben az alcsúti arborétumban bolyongunk,
és figyeljük a bogarak rajzását. Röpködnek lenn és fenn, s valóban, pici csillagszórók
itt a gyönyör esti-éjszakai környezetben.

Győri Andor

– Te, ki kéne találnunk valamit – mondta tűnődve
a soványabb, akit hasonszőrű barátai csak Gebének hívtak, miközben ravaszul méregette társát.
– Azt már nem! Még három hete sincs, hogy
kijöttem.
– Pont azért, a kutya sem gondolna ránk.
Gebét nem lehetett könnyen lerázni. A terv már
majdnem készen volt, melyben Totyának jutott
volna a főszerep. Mert hát Totya esetében sokkal
bőkezűbben járt el a sors, amikor a kinézetét alakítgatta, mint ahogy azt a sütnivaló tekintetében
tette. Így aztán hamar ráállt, hogy Gebe társkereső vállalkozásában ő legyen az a sajnálatra – és
persze szeretetre – méltó magányos férfi, akivel az
élet eleddig oly mostohán bánt.
Nagy lendülettel indult a dolog, Gebe nem
kispályázott. A szívhez szóló történet, amely
minden kétséget kizáróan feltárta, hogy Totyát két
barátnője is a végletekig kihasználta, majd mindenéből kiforgatva egy fillér nélkül magára hagyta,
szeretetre és főleg szerelemre éhes korosabb
hölgyek százaiból váltott ki őszinte sajnálatot, de
még inkább erős késztetést a cselekvésre, hogy
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A lány szedret tett a citromfagylaltba. Udvariasan hallgatta a
csapatnyi savanyú bankárt, titokban lóbálta mezítelen lábát az
asztal alatt, és közben megállapította, hogy harminckét évesen
ő a legfiatalabb a vacsoravendégek között. Amikor a főbankár
bekapta az első falat fagylaltot,
a lány éppen rámosolygott a
férjére, az ő ezüstrókájára, aki
szemben ült vele, épp olyan égszénkék selyemmellényben, mint
a felesége szeme.
– Ha elfogadod az ajánlatot,
fél éven belül ki fognak rúgni
– jelentette ki a bankár, majd elkerekedtek a szemei és összeszorította a száját, túl későn.
Henrik az asztal másik oldalán
félrenyelte a könnyű nyári bort,
és az kiloccsant a kék selyem
mellényre, épp olyan mélyvörösen, mint a felesége haja.
– Parancsolsz? – kérdezte a
férfi, nehézkesen elnyomva a
köhögést. Vele ellentétben a lány
mezítláb, Nefelejcskék harangruhában nagyon boldog volt. Az
igazmondó szeder kicsalta a hazugokból a turpisságot; azontúl
remekül illett a citromfagylalthoz.
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Főnyeremény
itt bizony haladéktalanul tenni kell valamit. Már
csak a megfelelő jelentkezőt kellett kiválasztani,
és Gebe itt is jó szemmel, biztos kézzel terelgette a
helyes vágányba az események folyását.
Mara gyorsan megszerette Totyát. Nem csoda, hatalmas szíve volt. Szerencsére a garast sem kellett
a fogához vernie. A közöttük tátongó 20 év kor- és
csaknem harminc kiló súlykülönbség Gebét nem
aggasztotta túlságosan, csupán Totyát rázta ki
a hideg, ha időnként a részletekbe belegondolt.
Gebe azonban mindannyiszor megnyugtatta, nem
lesz itt semmi baj: ahogy elrendezik az anyagiakat,
közbelép, és először parkolópályára teszi, majd
végleg elodázza az ügyet. Totyának csupán annyi a
dolga, hogy szerelmesen mosolyogjon, ami feltehetően nem állítja túlságosan nagy kihívás elé.
Mara is készült a nagy napra, testben, lélekben
egyaránt. Testben úgy, hogy nemcsak teljes ruhatárát cserélte le, hanem új frizurával, új körmökkel
és egy hathetes karibi nyaralást meghazudtoló
bőrszínnel várta az álmaiban már a kertek alatt
ólálkodó boldogságot. Ami pedig a lelkieket
illeti, ügyvédjének nem kevés fejtörést okozott a

mindent megváltó szerelem miatt feltörő határtalan önzetlenségi rohamaival. Csupán egy apró,
ártalmatlannak tűnő záradékot volt hajlandó elfogadni a szerződésekben, melyhez a derék jogász
foggal-körömmel ragaszkodott.
Sínen volt tehát minden. Gebe, miközben elszántan dolgozott a nagy terv megvalósításán, lelkiismeretesen gondoskodott arról is, hogy az ifjú
párnak ne legyen alkalma idejekorán bármilyen
erkölcstelenségre vetemedni, bár Totya esetében
ettől azért nem kellett túlságosan tartania. Az
a fránya záradék viszont homokszem módjára
viselkedett az egyébként kifogástalanul működő
gépezet fogaskerekei között. Gebe akárhogy csűrtecsavarta a dolgot, minden az anyagiak tárgyában
tehető érdemleges lépésnek alapvető feltétele volt
a polgári esküvő.
Visszaút azonban már nem volt. Az anyakönyvvezetőnél rendkívül szűk körben megtartott
eseményen Gebe egy függöny jótékony fedezékébe menekült a dühtől szikrázó szemű Totya elől,
akinek kezét Mara úgy szorongatta, hogy az ujjai
fehéredtek bele...
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Színház

2021.08.05.

Mert ehhez van kedvünk

Augusztus 6-án és 7-én Mert ehhez van kedvünk
címmel élőzenés, élőbeszédes esztrádműsorral készül a Vörösmarty Színház. A teátrum kávézójában
a banda azt játssza, amit szeret. Egy kis blues, néha

Rendezvény

programajánló

egy kis soul, aztán jöhet egy kis magyar undergrund, netán sanzon, s ha úgy esik, egy kis dzsessz is
belefér. A 100 perces előadáson közreműködik a
GabiKvart zenekar, Varga Gabriella, Réti Anikó,
Cserta Balázs, Kricsár Emil, valamint Andrássy Máté.

Művészkorzó a belvárosban

Idén is mindenkit a belváros utcáira csábít
az augusztus 7-i Művészkorzó. Az esemény a
Királyi Napokat hivatott felvezetni humorral,
csatazajjal és különböző zenei műfajokkal. A
Városház téren Varga Gabi, Kricsár Kamill,
Andrássy Máté és Kovács Tamás zenés stand

uppal lép a közönség elé. A Borostyánkő
Hagyományőrző Egyesület harcművészeti
bemutatót tart, így repíti vissza a jelenlévőket
a honfoglalás korába. A Zenepavilonban hat
órától az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészei adnak kamarakoncertet. A Művészkorzóra ez alkalommal hat óriásbáb is ellátogat.

Alba Regia Feszt a megújult Bartók Béla téren

Fesztivál

Székesfehérvár évek óta a zene városa is, nem
csak a királyoké. Augusztus kilencedike és

tizenegyedike között ismét lesz Alba Regia Feszt
Székesfehérváron: három napon keresztül hazánk
legigényesebb zenekarai rázzák fel a várost

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem hagynak nyugodni korábbi beidegződéseid, és sok
feszültséget hozhat számodra, ha túlságosan ragaszkodsz
valakihez, vagy valamilyen vagyontárgyadhoz! Érdemes
újragonolnod az elköteleződésidet és megvizsgálni, hol
volna ésszerű nagyobb bizalommal lenni!

Bika 4. 21. – 5. 20.
2021. augusztus 5. – 11.

Lehetséges, hogy zavar már és tudatos is vagy rá, de nem
igazán tud enyhülni a féltékenységed! Érdemes inkább az
egyedüllétet választanod! Megfigyelni magadban azokat
az erőket, amik megtámadják a gondolataid. Ha elengeded a gondolataid, változás áll be az életedbe!

ingyenesen látogatható koncertekkel. A tekintélyes
múltra visszatekintő dzsesszfesztivál hétköznap
esténként a megújult Bartók Béla téri szabadtéri
színpadon várja a kilátogatókat. Hétfőn a Fehérvár
Big Band, a Vörös Janka New X-Series, valamint
Mörk feat Borbély Mihály és Ferenczy György lép
színpadra. Augusztus 10-én és 11-én az előadók
között szerepel többek között a Bágyi Balázs New

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Quartet, a Jambalaya, a Vörös Tamás Project, a Vibraton Quartet valamint Bársony Bálint és a Magyar
Rhapsody Projekt. A sztárzenészek felvonultatása mellett, a fesztivál küldetése, hogy fellépési
lehetőséget adjon a fiatal tehetségek számára. Idén
a Kodolányi János Egyetem Modern Zenei Tanszékének hallgatói utcazenélnek, hogy a járókelők egy
pillanatig se maradjanak zene nélkül.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Lehetséges, hogy túlságosan eltávolodsz másoktól,
ha a tökéleteset keresed. Érdemes ezúttal egy kicsit
beleengedni magad a dolgok természetes változásába,
ha kell, sodródni az árral! Hallgass a belső hangodra
is, és bízz egy picit jobban a gondviselésben!

Úgy tűnik vége szakad valaminek az életedben,
aminek elengedése nagy fájdalommal és gyásszal is
járhat, mégis érdemes tudnod, hogy már korábban
elindultál egy olyan úton, ami egy bölcsebb, tudatosabb és sikeresebb irányba visz téged!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Senki nem szereti, ha dühöt, neheztelést, vagy
féltékenységet váltanak ki belőle az események. Ha
veled is megtörténik, figyelj arra, hogy ne fojtsd el az
érzéseidet. Inkább kívül sírj, mint belül, és próbálj a
kínzó kérdésekben kompromisszumokra törekedni!

Komolyabb sorskérdések is előkerülnek, amikor testvéreidről, vagy barátaidról van szó. Ha túlságosan
alkalmazkodó voltál, akkor most megértheted, hogy
nem oldódnak meg a különbözőségeitek azzal, ha
alárendeled magad mások akaratának!
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Július végi programkavalkád városunkban
Vakler Lajos

A Nyáresti Vigadalom ismét nagy sikert aratott. Az Öreghegyi Közösségi Ház vendégei Buch
Tibor, Vastag Tamás és a Horváth fivérek voltak.

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Tele volt a város élettel és zenével is július utolsó hétvégéjén. Több helyszínen és műfajban élvezhettük az előadásokat.

Ismét nagy közönségsikert aratott a szombati Művészkorzó

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

A Ligetbe ezúttal a Wellhello és a Halott Pénz koncertje vonzotta a fiatalokat

A Magyar Királyi Kardforgatók Rendje a régmúltba kalauzolta
el a látogatókat

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A kreativitásod és a stabilitásod most erőteljesen
meghatározza, hogy mit látnak meg belőled. Ha
túlságosan ragaszkodsz a hagyományokhoz, mert
esetleg félsz felvállalni olyasmit, ami korábban nem
volt szokványos, akkor nem fognak rád odafigyelni!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Szenvedélyesen könnyebb volna belevetni magad az események sodrásába, ám így nem tudod megőrizni a belső
harmóniádat. Légy tudatos az érzelmeidre, és észre fogod
venni azokat a láthatatlan bajkeverőket, amik valóban
felelősek a problémáidért, a stresszes állapotokért!

A harcosok küzdelme visszarepítette a nézőket a középkorba

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Kiss Diána Magdolna operettdallamokkal szórakoztatta a közönséget

A Kneifel Imre vezette Alba Regia Vegyeskar is otthonra talált
a Zichy ligetben

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Te is látod, hogy a valódi szabadságot a barátság adhatja számodra. Ameddig bezárod magad egy szerelembe, addig irigykedve nézed a többiek szárnyalását. Érettebben gondolkodhatsz
a kapcsolataidról és idővel megérted, hogy nem a gondolatokban, hanem azok elengedésében van az igazi szabadságod!

Mindaz amit a fizikai világban szeretnél átélni, az csupán a
gyerekkorod elvesztett paradicsomának a hajszolása. Ezúttal kimerültnek érezheted magad, mert az élet azt próbálja
megtanítani, hogy nem vagy elzárva attól, amit szeretnél,
csupán úgy viselkedsz, mint aki nem juthat be az álmaiba.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A viszályok és a versengés mostanra kicsit megkeményíthettek. Az egész értékrendet érdemes
volna kicsit elengedni, s hagyni átalakulni, mert ha
mereven ragaszkodsz az elképzeléseidhez, úgy fogod
érezni, mintha menekülnöd kellene az égő házból!

Igazán szép dolog a bölcsektől tanulni és nemes
gesztus a velük való törődés is. Mostanában egyre
nagyobb szükség lehet a környezetedben, vagy a családodban élő öregeknek. figyelmedre. Ajándék vagy
a számukra és harmóniát hozol az életükbe!
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Nagy Gábor emlékére
Somos Zoltán

Semmit nem utálok jobban, mint
halálhírek apropóján nosztalgiázni
és keseregni. De amikor a legfontosabb és legszebb személyes emlékek
szereplői mennek el, a keserűségbe
önsajnálat vegyül, hogy olyan régen,
annyira fiatalon milyen izgalmas,
szép is volt minden. És tényleg az
volt, a régi kosárcsarnok falánál a
földön ülve tombolni az első bajnoki
címnél, ami a városnak is szinte
az első volt. Szurkolók a pályán,
Shannon a gyűrűn, Farkas Sanyi a
főtéren, és valahol a háttérben az a
két ember, akik nélkül ez az egész
meg sem történhetett volna.
Nagy Gábor és Minárovits János
egymásra találása, egyiknek a másik
által a sport mellé csábítása mérföldkő lett. Ott kezdődött a fehérvári
kosárlabda felemelkedése, végtelen nagyszerű epizóddal, rengeteg
irigység, ellenségeskedés, részünkről
persze szüntelen reménykedés és
aztán hatalmas boldogság közepette.

Fotó: Simon Erika

Életének 73. évében, súlyos betegség után elhunyt
Nagy Gábor, az Alba Regia SC korábbi játékosa,
edzője, majd hosszú évekig elnöke. Irányítása
alatt emelkedett fel, nyert háromszor bajnokságot
a fehérvári kosárlabdacsapat, az Albacomp.

Nagy Gábor (balra) és Minárovits János együtt épített bajnokcsapatot Fehérváron

És az a furcsaság, hogy az ellenséges
indulatokat, az ellenfelek olykor nem
is szalonképes, vagy kifejezetten
sportszerűtlen támadásait kezelni,
méltón elintézni sokkal jobban állt az
elnöknek, mint az áradó boldogságot
fogadni, pláne kimutatni. Nem volt egy
túláradó ember, semelyik felén az érzelmi skálának: egy gúnyos vagy nemtörődöm megjegyzés az irigyeknek, röpke
mosoly és kézfogás a barátoknak. Aki
ennél hevesebb reakciót látott tőle,
az biztos meccsen volt, mert ott azért
Gáborból is előtört olykor a szurkoló.
Nagyon szerettem, hogy abban az

időszakban, amikor gyakorlatilag minden nap megnéztem a csapat edzéseit
(és ez hosszú évekig így volt), nem
tudtam nem találkozni vele. Minden
edzésen. Az elején vagy a végén vagy
a közepén, de biztos ott volt. Alapvetően az élete pályája volt a kosárpálya,
ott kellett lennie. Talán soha nem
láttam másban, csak öltönyben, ha
a híres családi napokon ott lettem
volna, ez biztos másként lenne. Ezek
voltak azok a szezon eleji összejövetelek valami vidéki helyszínen, ahol
a támogatók és családjuk is ott volt.
„Nem a szponzort kell a csapat mellé

állítani, hanem a feleségét” – mondta egyszer, nyilván csak félig komolyan, én meg azóta úgy emlegetem
ezt, mint egy korábbi, még nem
egyetemen képzett, nem nagy stábokkal dolgozó és nem könyvekből
menedzselést tanuló sportvezető
generáció tételmondatát. Amelyik
tudott szponzorokat szerezni személyes összeköttetésekkel, családot
építeni a sikert akaró támogatókból, tőkére váltani gondosan ápolt
kapcsolatokat. Élni abból és azzal,
amivel lehetett, szervezői, vezetői
készséggel.
Jó volt ülni az irodájában, amikor
beinvitált és érdeklődött, hallgatni
olykor bennfentes infókat és koccintani győzelmek után. A kezdő
újságíró bizalmat kapott, szerintem
soha nem éltem vissza vele. És
volt egy mondata, amiről abban a
pillanatban tudtam, hogy fel fogom
még idézni, sokára, egy fájdalmas
napon. Jeszenszky Öcsi bácsi, a
régi csarnok műsorközlője, a klub
hajdani tisztségviselője halálakor írt
megemlékezésemre mondta Gábor:
szép volt, írhatod az enyémet is.
Melankólia volt, nem fekete humor.
Szerencsére sok év telt még el
azután a mondat után. De nem elég.
Nyugodj békében, Elnök úr!

Tájfutás a belvárosban
Somos Zoltán

A Continus Nova Kft. székesfehérvári központjába
azonnali belépéssel állást hirdet az alábbi pozícióra:

Munkaügyi munkatárs
Feltételek:
• Személyügyi ügyintéző vagy személyügyi gazdálkodó felső-vagy
középfokú OKJ végzettség
• Társadalombiztosítási és bérügyintézői középfokú OKJ végzettség
• Személyügy területén szerzett 3 éves gyakorlat
• Bérszámfejtési gyakorlat
• Munkaügyhöz kapcsolódó aktuális jogszabályi háttér ismerete
• Felhasználói szintű MS Office számítástechnikai ismeretek
• Precizitás, terhelhetőség, rugalmasság
• Határidők pontos betartása

Székesfehérvár belvárosában rendezik a szenior
tájfutó-világbajnokság rövidtávú fináléját
augusztus 8-án, egy nappal korábban pedig a
selejtezőben versenyeznek a résztvevők.

Tájfutásban rendeztek már nagy
versenyt Fehérvár környékén, de
ekkorát még sosem. A szenior
tájfutó világbajnokságra ezerötszáz
indulót várnak. Az eseményen a
harmincöt év feletti nők és férfiak
egészen száz éves korig, ötéves
korosztályonkénti bontásban versenyeznek, tizennégy korcsoportban. Az augusztus 7-i rövid távú
selejtező különlegessége lesz, hogy

a versenyzők ezen a távon nem
terepen, hanem Székesfehérváron,
a Csónakázó-tónál és a belvárosban
keresik majd az ellenőrző pontokat. Ez pedig alkalmas rá, hogy a
közönség számára is vonzóvá tegye
a programot. A rövid távú döntőben a Palotai út–Mátyás király körút–Zichy liget–Várkörút–Kis Budai
út által körülvett területen futnak
majd a versenyzők. Terepen is lesz
azért verseny: közép- és normál
távon a selejtezőket Csákvár környékén rendezik. Augusztus 11-én
a középtáv döntője Csala és az Ingókövek környékén lesz, a normál
távé pedig újfent Csákváron.

Előny:
• Servantes rendszerben szerzett gyakorlat

Fényképes önéletrajzokat bérigény megjelöléssel várjuk
a munkaugy@continusnova.hu e-mail címre 2021. augusztus 13-ig
“Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja
alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

Fotó: Simon Erika archív

Amit kínálunk:
• Cafeteria
• Kedvezményes sportolási lehetőségek
• Családbarát, környezettudatos munkahely
• Munkába járáshoz hozzájárulás
• Hosszútávú munkalehetőség
• Támogató és stabil vállalati háttér

Fiataloknak volt már verseny Fehérváron, most az idősebbek mutathatják meg, hogy mire képesek

A Vörösmarty Rádió műsora augusztus 7-től 13-ig
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08.0 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Varga Zalán
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.1 Ügyvédi jótanácsok
Vendég: dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 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
16.10 Válaszd az életet!
17.10 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 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:
Romhányi Anikó
08.40 Légzésgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen – a
bélgyulladásról Vendég:
Supliczné Tóth Mária
A műsor ideje alatt várjuk
kérdéseiket a 06 22 311
511-es telefonszámon
illetve Messengerüzenetben a Vörösmarty
Rádió Facebook-oldalán!
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
menhelyén élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
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, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
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:
Bóna Éva
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő
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:
Bóna Éva
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő
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:
Bóna Éva
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
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
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 Herbarius Vendég:
Lencsés Rita
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
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő
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: Gemeiner
Lajos Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
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.

