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Választókerületi programok
Fáy- és Almássy-telep, vezér utcák
Deák Lajosné
A megszokottól eltérően ezúttal kedden, június 11-én
tartja következő fogadóóráját Deák Lajosné. A 11.
számú választókörzet önkormányzati képviselője 17
és 19 óra között várja a lakókat a Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt.

Tisztújítás a fehérvári
Fidesznél
László-Takács Krisztina
A párt helyi csoportjának elnöksége változatlan formában
újra bizalmat kapott.

A következő hetekben zajlanak a Fidesz
helyi csoportjainak tisztújításai – Székesfehérváron május 30-án tartották a Fidesz
tagjai a helyi tisztségviselők választását.
A fehérvári Fidesz-szervezet tagjai a
választási győzelmet követően a stabilitást
tartották szem előtt, amikor változatlan
összetételben újraválasztották a helyi
csoport elnökségét. Továbbra is Róth Péter
alpolgármester a Fidesz városi elnöke, a
városi elnökség tagjai Brájer Éva, Csanády
László, Dienesné Fluck Györgyi, Égi
Tamás, Horváth Miklósné és Mikola József
maradtak.
A városi elnökség elindította a többlépcsős
és többfordulós jelöltállítást az októberi
önkormányzati választásra, mely folyamat
várhatóan július második felére zárul le.
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Gyereknap a megújult bölcsiben
Szabó Petra
Teljesen megújult a 8. számú bölcsőde a
Tóvárosi lakónegyedben. Ennek örömére nagyszabású gyermeknapi ünnepséget tartottak a
gyerekeknek.

Az ugrálóvárban volt a legnagyobb
buli pénteken délután. Az intézményben többéves hagyománya
van már a gyereknapnak – ezúttal
is rengeteg játék, finomságok és
a rendvédelmi szervek bemutatói
várták a kicsiket.
Idén mégis különleges a gyereknap,
hiszen az intézmény teljes egészében megújult. Először a belső
fejlesztések valósultak meg, majd a

KÉPES-programnak köszönhetően
az udvar modernizálódott. Önkormányzati és uniós forrásokból
valamint a fehérvári nagyvállalatok
támogatásával valósulhatott meg a
többlépcsős beruházás, melynek
eredményeként egy tornaszoba és
sószoba is létrejött.
„Nemrégiben újabb fejlesztések valósultak meg, hiszen az összes csoportszoba
bútorzata megújult. Új öltözőszekrények
kerültek beszerzésre, és a játszószoba is
szépen megújult. Az Arconic Alapítvány pedig játszóeszközöket hozott az
intézménybe.” – mondta el lapunknak Mészáros Attila alpolgármester,
a városrész önkormányzati képviselője.

Fotó: Molnár Artúr
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A bölcsődében nyolcvan kisgyerekről gondoskodnak nap mint nap

Folyamatos az ötezer
forintok kifizetése
Május végéig már közel tizenkilencezren éltek
a lehetőséggel, és adták le adatlapjukat az
önkormányzat által kezdeményezett új támogatásra. Folyamatos a feldolgozás és az ötezer
forintos összegek átutalása, kikézbesítése a
hatvanöt év feletti fehérvári lakosoknak.

A hétfői polgármesteri Facebookfogadóórán több kérdés is érkezett
a témával kapcsolatban, ezért közleményben tájékoztatta a városvezetés a közvéleményt és az érintetteket: „Székesfehérvár önkormányzata
– a helyi gazdaság jó teljesítményének
és az iparűzésiadó-bevételnek köszönhetően – az idei költségvetés részeként
bevezette, hogy minden székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkező
hatvanöt év feletti vagy ezt az életkort
az idén betöltő lakos alanyi jogon
egyszeri ötezer forintos támogatásban
részesül. Márciustól lehet a települési
támogatást igénybe venni, amit május
végéig közel tizenkilencezren meg is
tettek. A Polgármesteri Hivatal több
szervezeti egységének együttműködésében folyamatosan iktatják az adatlapokat, jelenleg már több mint nyolcvan
százalékos a feldolgozottság. A döntéseket követően folyamatos az ötezer
forintos összegek átutalása illetve
kikézbesítése. Örömteli, hogy ennyien
élnek a lehetőséggel, a nagyszámú
érintett miatti várakozásban mindenki
türelmét kérik.”
Forrás: ÖKK

Az uszoda bővítéséről és a szúnyogirtásról is kérdeztek
Mintegy háromszáz kérdésre válaszolt a város
polgármestere a Facebookon tartott fogadóóráján. Cser-Palkovics Andráshoz a legtöbb
kérdés a fehérváriak közvetlen lakókörnyezetével kapcsolatban érkezett, de az uszoda
bővítéséről, útfelújításokról, közlekedésről
és a szúnyogirtásról is sok kérdést tettek fel
a résztvevők.

Mikor lesz szúnyogirtás?
A csapadékos időjárás és a meleg
beköszöntével többen is kíváncsiak voltak arra, mikor várható a
városban szúnyogirtás. Cser-Palkovics András válaszában kiemelte, hogy az a jelenlegi törvényi
szabályozás szerint a Katasztrófavédelem feladata: „Ha megtudjuk,
hogy Székesfehérváron mikor
kerül erre sor, arról tájékoztatni
fogjuk a közvéleményt.” Válaszából az is kiderült, hogy a város
elfogadott költségvetésében a
tavalyi tapasztalatok alapján
további két szúnyogirtás szerepel, amit meg is fognak rendelni,
miután megkapták a tájékoztatást
a Katasztrófavédelemtől, hogy
ők mikor készülnek rá. „Fontos
azonban, hogy a természetes
biológiai módszereket is használjuk, például segítsünk egy stabil
fecskeállomány fenntartásával. Ők
olyan helyekre is mehetnek, ahol
gépi úton tilos szúnyogot irtani –
ilyen például a Sóstó környéke.

Egy erős fecskeállomány évente
jóval több szúnyogot pusztít,
mint a mesterséges módszerek,
miközben semmilyen módon nem
károsítja a környezetet. Tegyük
fecskebarát várossá Székesfehérvárt, csatlakozzunk még többen
ehhez a mozgalomhoz!” – tette
hozzá a polgármester.

kok és gyengénlátók egy távirányító segítségével érkezéskor bejelentkezhetnek a jelzőlámpánál, és
a berendezés hangbemondással
jelzi, hogy szabad-e az áthaladás –
derült ki a fórumon. A tesztüzem
sikeresen lezárult a Halász utcánál, így a kivitelező még ebben a
hónapban telepíti a hangjelzőket
a lámpákhoz. A távirányító az
ország összes ilyen lámpájánál
használható lesz. Fehérváron a Városgondnokságnál illetve a LÁRKE
Egyesületnél lehet majd igényelni
a készüléket.

Bővítik-e a Csóri úti körforgalmat?
A Csóri úti körforgalom bővítésével
kapcsolatban Cser-Palkovics András azt írta, hogy reméli, hasonló
sikerrel jár az államnál a város a
bővítéssel kapcsolatban, mint az
Auchan melletti csomópont esetében, ahol elindult már a tervezés.
A végleges megoldást a 81-es út
bejelentett fejlesztése jelenti, ami
jelentős forgalmat vezet majd el.

Készülnek az uszodabővítés
tervei
A szauna felújításáról kérdezőt
arról tájékoztatta a polgármester,
hogy folyamatban van az uszoda
bővítésének tervezése, melynek
részeként egy teljesen megújult
szauna- és wellnessrészleg kerül
majd kialakításra. Ennek megvalósításáig csak állagmegóvó
munkákat végeznek a szaunarészlegen, hiszen hamarosan
teljesen átépítésre, bővítésre és
megújításra kerül. De a szaunát
az uszoda nyári leállása alatt,

Lesz-változás a Skála előtti téren?
Fotó: Simon Erika

Bácskai Gergely

Több mint háromszáz kérdés érkezett a polgármesterhez. A legközelebbi Facebookfogadóóra időpontjáról lapunkban, a város
honlapján illetve Cser-Palkovics András
Facebook-oldalán tájékozódhatnak a
fehérváriak.

idén augusztusban is ki fogják
festeni.

Segítség vakok és gyengénlátók
közlekedéséhez
Még ebben a hónapban elkészül
egy olyan fejlesztés, amivel a va-

A Skála előtti betonos térrel kapcsolatban is kérdeztek a fehérváriak. A terület magántulajdonban
van, a tulajdonosnak jelezte a
problémát a város, ők azonban a
Skála teljes felújításával együtt
nyúlnának a térhez is.

Többen kérdeztek az útfelújításokról
Többek között a Móri út felújításáról érdeklődtek a fehérváriak,
melynek tervei elkészültek, és
készen vannak a kerékpáros létesítmények tervei is. „Idén indítjuk
a Szent Vendel utcai körforgalom
tervezését, majd engedélyeztetését.
Amint ezek rendelkezésre állnak,
be tudjuk tervezni a költségvetésbe a szükséges forrásokat.” – írta a
város polgármestere.

Megújulnak a járdák a Pörösben
Szabó Petra
A Havranek és a Kertalja utcában is megújulnak
a járdák. A beruházás elkészülésének határideje
szeptember harmincadika, de a szakemberek valószínűleg már a nyár folyamán elkészülnek vele.

Jelenleg több helyen repedezett,
egyenetlen a Kertalja utcai járda.
Többek között ezt teszik rendbe
a következő időszakban. A páros
oldal a Fecskepart utcától a Kertalja
közig valamint a Havranek utca páratlan oldala újul meg a Zámoly köz
és a Rozgonyi Piroska utca között.
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Folytatódnak a munkálatok a Deák Ferenc utcában
A HETILAP

„Az ONCSA-telep után megérkeztünk a járdafelújításokkal a klasszikus értelemben vett Felsővárosba,
a Pörösbe.” – fejezte ki örömét
Földi Zoltán, Felsőváros önkormányzati képviselője. Hozzátette,
hogy a jövőben az összes utca
járdája megújul a városrészben,
de a munkálatok ezzel nem érnek
véget: a tervek szerint a Zámoly
utca lesz a következő nagyobb beruházás. Ennek részleteiről még
nem döntöttek, a járdafelújítások
viszont legkésőbb szeptember
végére elkészülnek.

László-Takács Krisztina
A második ütem munkálatai kezdődnek
hamarosan a környéken, melynek keretében
teljes burkolatcsere várható, és a parkolók is
megújulnak a Deák Ferenc és a Lövölde utca
közötti részen.

A munkálatok teljes egészében
önkormányzati forrásból valósulnak meg – mondta Molnár Tamás
önkormányzati képviselő. A Deák
Ferenc és a Lövölde utca közötti
átkötőúttól egészen a Lövölde 1.
és 3. mögötti parkolóig újul meg a

burkolat, továbbá a Deák Ferenc
utca 30. és a Lövölde utca 13. között is megújul az útburkolat illetve
a parkolók.
Molnár Tamás kiemelte, hogy
elindult a tervezése az Erzsébet tér
teljes felújításának, aminek kivitelezése jövőre várható. A városrész
önkormányzati képviselője kérte a
lakókat, hogy jelezzék, ha bárhol a
körzetben további szükségét látják
burkolatfelújításnak.
A most zajló munkálatokkal
augusztus 31-ig kell végeznie a
kivitelezőnek.

Szerdán tizenöt látássérült vette át
pályázaton elnyert okostelefonját a
LÁRKE irodájában, és egyúttal képzést
is kaptak a készüléken elérhető távoli
segítségnyújtást szolgáló fejlesztések
használatáról. Mint Szokó Zsolt, a Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesületének elnöke elmondta, országosan
nyolcszáz készüléket oszt ki pályázat
útján a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége, ebből huszonötöt

rajtuk keresztül Fejér megyében.
A Távszem projekt célja, hogy a vak és
gyengénlátó emberek akadálymentesen
használható mobileszközök segítségével az ország minden pontján azonos
eséllyel jussanak magas színvonalú
internetalapú segítő szolgáltatáshoz.
A Távszem alkalmazás az okostelefon
segítségével kapcsolja össze a vak vagy
gyengénlátó felhasználót az ép látású
operátorral, aki a távolból, a látássérült
okoseszközének kameráján keresztül
lát majd helyette, és így segíthet az
élet számos területén. Ahogy az egyik
látássérült fogalmazott az átadáskor: az
akadálymentesített, beszélő telefon és
a Távszem segítségével a világ nyílik ki
előtte.
Forrás: ÖKK

Újdonságok az Ybl oviban

„Biztonságunk az ön kezében van!”
Szabó Petra
Hetente éri közlekedési baleset a közutas
dolgozókat. Ezért munkavédelmi és közlekedésbiztonsági kampányt indít a Magyar Közút.
Videókkal hívják fel az autósok figyelmét.

Az elmúlt években tizenhét szakember hunyt el az utakon. Az esetekben közös, hogy a munkaterületek
mellett a vétkes jármű vezetője nem
a kihelyezett forgalmi jelzéseknek,
korlátozásoknak megfelelően közlekedett, és legtöbbször a megengedettnél sokkal gyorsabban hajtott.
Ezeket a történeteket bárki
megnézheti az interneten. Nem

Idén is megtartotta hagyományos, éves ünnepi rendezvényét a Frim Jakab Képességfejlesztő
Szakosított Otthon a Civilközpontban. A fiatalok verseket szavaltak és táncos, zenés előadásokkal kedveskedtek a családtagok és a képességfejlesztő intézmény dolgozói számára. D. P.

megrendezett jeleneteket, hanem
valódi tragédiákat mutatnak be.
A Magyar Közút új figyelemfelkeltő kampányával az autósokat
szólítják meg, hogy vigyázzanak
az úton dolgozó szakemberek
épségére, hiszen ők pont azért
dolgoznak, hogy biztonságosan,
zavartalanul haladhasson a forgalom.
„Biztonságunk az ön kezében van!”
– üzenik az autósoknak a közutasok. Az országos, mintegy harminckétezer kilométeres közúthálózaton
négyezer szakember dolgozik, akik
nap mint nap balesetveszélyes helyzetekkel néznek szembe.

Mostantól nincs akadálya
annak, hogy minden gyerek
ugrálhasson: új sporteszközöket kaptak az Ybl óvoda
gyermekei. Egy trambulinnal,
labdákkal és hulahoppkarikákkal gazdagodott az
intézmény. Kovács Jánosné
óvodavezető elmondta, hogy
jól kialakított rendszere van
náluk az ugrálásnak: két ének
és két mondóka után helyet
cserélnek társaikkal a gyerekek. A sporteszközök beszerzése a városrész önkormányzati képviselője, Kovács Béla
Sándor képviselői keretéből
történt.
R. H.

Fotó: Bácskai Gergely

Megkezdődött a látássérülteknek segítő Távszem
projekthez kapcsolódó eszközök kiosztása Székesfehérváron. A LÁRKE egyesületen keresztül huszonöten
juthatnak a megyében akadálymentesített okostelefonhoz és képzéshez, ami a távoli segítségnyújtásra szolgáló Távszem alkalmazás használatát segíti.

Fotó: Kiss László

Okoseszközök és képzés látássérülteknek Különleges fiatalok különleges ünnepe

A szakemberek gyakran veszélyes helyeken dolgoznak – vigyázzunk rájuk!

Ezúttal a Mikszáth Kálmán utca
9-15. mögötti belső szervizút
és a járdák újulnak meg.
Földi Zoltán önkormányzati
képviselő tájékoztatása szerint
a munkálatok heteken belül
elkezdődnek és augusztus
végére készülnek el, közel
harmincötmillió forintból. A
most még töredezett aszfaltburkolat mintegy ezernyolcszáz
négyzetméteren újul meg, új
szegélyt építenek, felfestik az
útburkolati jeleket és a parkolókat is a megújult útszakaszon.
Az út mellett élők értesítést
kapnak az aktuálisan zajló
munkálatokról és az esetleges
forgalomkorlátozásokról. K. Sz.

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: Magyar Közút

Tovább szépül a Királykút lakónegyed
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A cél a tagállamok biztonsága

Kiss-Dávid Renáta
Megnövekedett katonai jelenlét, fokozódó légi
forgalom – az Európában Állomásozó Amerikai
Szárazföldi Haderő Parancsnoksága szervezésében június 24-ig úgynevezett „nagyláthatóságú” gyakorlatot hajtanak végre Magyarországon, Romániában, Bulgáriában, Szlovéniában,
Horvátországban és Észak-Macedóniában. Célja
a kelet-közép-európai és a fekete-tengeri
régió stabilitásának és biztonságának erősítése
illetve az USA és a szövetséges erők együttműködési képességének fejlesztése.

2019.06.06.

Kiszámítható jövő, biztonságos
otthon – ezeken dolgoznak nap
mint nap a katonák, és ennek
egyik záloga a Magyar Honvédség.
De ahhoz, hogy ezt a biztonságot
minél magasabb szinten tudják
garantálni, jól felszerelt, kiképzett
és motivált katonákra valamint
őket és erőfeszítéseiket támogató
hátországra van szükség.
Jelenleg folyik az Európába telepített
amerikai szárazföldi csapatok idei
legfontosabb gyakorlata. A részle-

Kép: Körtvélyes Tivadar archív
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Kép: Zsiday Ádám

A gyakorlat egy esetleges válsághelyzetre való felkészülést segíti, koordinálja a szövetség
védelmét biztosító rendkívül magas készenléti NATO-erők beérkezését

A gyakorlat fő célja, hogy bebizonyítsa a NATO-tagállamoknak – főképpen azoknak, akiknél
nagyobb a fenyegetettség, mint Magyarországon, ilyenek a balti országok illetve Románia,
Bulgária, Törökország – hogy a szövetség illetve az Egyesült Államok képes rövid idő alatt
odaérni és megvédeni a tagállamokat – tudtuk meg Birovecz Istvántól

tekről lapunknak Birovecz István ezredes, váltásvezető beszélt: „Az NFIU
Magyarország egy olyan többnemzetű
szervezet, mely magas színvonalú
és nemzetközi színtéren is elismert
szakértelmével szolgálja a szövetség és
országunk munkáját, békeidőben fontos
szerepet játszik a NATO-erők egyes Magyarországra tervezett gyakorlatainak
előkészítésében és végrehajtásában.”
Birovecz István azt is elmondta, hogy
a Magyar Honvédség négy gyakorlatot kapcsolt az amerikai gyakorlathoz. Az egyik a tüzérképesség újbóli

megteremtésére, elérésére irányul. A
második a többnemzeti vízi átkelés
gyakorlata, a harmadik a hazai nyári
gyakorlatok civil-katonai együttműködésének biztosítását koordinálja.
A negyedik gyakorlat a Fekete
Hattyú, amit a Magyar Honvédség
2. Vitéz Bertalan Árpád Különleges
Rendeltetésű Dandára valamint más
katonai szervezetek tagjai hajtanak
végre. Ebből a legintenzívebb időszak a börgöndi repülőtér térségében június 7-én, pénteken valamint
június 11-én, kedden várható.
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Kezdődik a turisztikai szezon
A HETILAP

Kovács Szilvia

Idén is nyugodtan, biztonságban
pihenhetnek azok, akik tavainkat
választják. Az elmúlt évek közbiztonsági mutatói szerint csökkent a
bűncselekmények száma, azonban a vendégéjszakák számának
jelentős emelkedésével a rendőrök
teendői is megnövekedtek.
A Balatoni Közbiztonsági Koordinációs Bizottság szezonnyitó
ülésén meghatározta a legfontosabb
feladatokat: „A fővárost a Balatonnal
vagy éppen a déli határral összekötő
M7-es forgalmát szeretnénk a rendelkezésünkre álló rendőri eszközökkel
folyamatosan fenntartani, az előforduló
balesetek helyszínelését minél gyorsabban lefolytatni, hogy azok indokolatlanul ne akadályozzák a forgalmat.
Reméljük, hogy ez a nyár is ugyanolyan biztonságban telik majd, mint az
elmúlt években mind a két tó partján!”
– hangsúlyozta Vörös Ferenc, a Balatoni Közbiztonsági Koordinációs
Bizottság soros elnöke.

Fotó: Horváth Renáta

Kiemelten fontos a biztonság tópartjainkon,
ezért a rendőrség előre kidolgozott munkaprogram alapján készül az idei turisztikai idényre is. A Balatoni Közbiztonsági
Koordinációs Bizottság Velencén tartotta meg
szezonnyitó ülését, melynek házigazdája a
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság volt.

Fontos a szabályok ismerete és betartása tavainkon is!

A Somogy-, Veszprém-, Zala- és
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság részvételével működő
bizottság legfontosabb feladata
a közbiztonság és a közlekedésbiztonság fenntartása, a bűncselekmények megelőzése, kiemelt
figyelemmel az utak forgalmának
felügyeletére.
„Figyelünk ezen kívül a vízi közlekedés biztonságára: a tavalyi évben
jelentős eredménynek könyvelhetjük

el, hogy több mint felével csökkent a
vízbe fulladtak száma. Ezen a területen szeretnénk további javulást elérni.
Ezen kívül persze figyelni kell arra is,
hogy megelőzzük azokat a bűncselekményeket, amelyek elveszik a turisták
kedvét attól, hogy a jövőben Magyarországra, tavainkhoz látogassanak.”
– mondta el lapunknak Lakatos
Tibor, az ORFK Rendészeti Főigazgatóságának főosztályvezetője.
A június elsejétől szeptember
tizenötödikéig tartó turisztikai
szezonban a rendészeti teendői
mellett kiemelt feladata a bizottságnak az is, hogy a kommunikációs csatornákon keresztül bűn- és
baleset-megelőzési ajánlásokkal,
felhívásokkal tájékoztassa a
lakosságot, hogy nyugodt szívvel
válasszák az ide érkezők a következő években is a tavakat.

Okuljunk a dunai tragédiából!
Az elmúlt években egyre több vízi jármű került tavainkra, talán ez is az oka annak, hogy a
közlekedési szabályok betartása kevésbé jellemző. Egyre több a szabályszegés, ami egyes
esetekben balesethez is vezethet. A múlt hét szerdai dunai hajóbaleset kapcsán az ORFK
rendészeti főigazgatóságának vezetője elmondta: a balatoni és velencei-tavi hajózás biztonságosnak mondható.
„Ilyen súlyos baleset szerencsére már nagyon régóta nem történt Magyarországon, az elmúlt
években bevezetett fokozott vízi közlekedésrendészeti tevékenységnek köszönhetően sikerült
ezeknek a szabályszegéseknek a számát csökkenteni. A következő időszakban is kiemelt
figyelmet fordítunk majd erre.” – hangsúlyozta Lakatos Tibor, az ORFK főosztályvezetője.

Elefánt a Depónia csalai telepén
Kiss-Dávid Renáta

Felnőtt dolgozók helyett ezúttal
szorgos kis kezek munkálkodtak
a csalai telepen a múlt héten:
mintegy százötven óvodás és általános iskolai alsó tagozatos diák
látogatott el a Csalai Hulladékkezelő Központban szervezett
nyílt napra. Steigerwald Tibor, a
Depónia ügyvezetője lapunknak
elmondta: nagyon fontosnak tartják az ilyen jellegű nyílt napokat,
hiszen ezeken az alkalmakon
a legfiatalabbak is betekintést
nyerhetnek ebbe a nem mindennapi munkába, hiszen több mint
ötven ember dolgozik azért, hogy
a nagy mennyiségű hulladék
feldolgozásra kerüljön.
A Depónia összesen háromszázharmincezer főt lát el három megyében. Éves szinten ötvenötezer
tonna vegyes hulladék érkezik be
a telepre. Ami kedvező előrelépés Steigerwald Tibor szerint,
hogy a zöldhulladék egyre
növekvő mennyiségben jelenik
meg, megközelíti a tízezer tonnát

Fotó: Kiss László

Mi történik a szelektív hulladékkal, miután
elszállítják azt, hogyan zajlik a komposztálás, mi az újrahasznosítás menete? – többek
között ezekre a kérdésekre kaptak választ a
gyerekek a Depónia Nonprofit Kft. nyílt napján múlt pénteken a Csalai Hulladékkezelő
Telepen. A programot második alkalommal
szervezték meg a környezettudatosság
jegyében.

Gyűjti elmesélte és bemutatta a gyerekeknek, hogyan lehet újrahasznosított hulladékból játékokat készíteni

évente. A szelektív hulladékból
pedig hétezer tonnát gyűjt be a
Depónia. Az ügyvezető elmondta:
2019-ben már sokkal környezettudatosabban élünk, de még mindig fejlődnünk kell. Éppen ezért
fontos, hogy a mai kor gyermekei
már abba a világba születhetnek,
ahol szinte minden a környezet-

tudatosságról szól. A nyílt nap
során kiderült: már a legkisebbek
is tisztában vannak azzal, hogy a
természet kincs, és nem szabad
tönkretennünk.
A programon a Vasvári Pál Általános Iskola is képviseltette magát.
Az intézmény híres arról, hogy itt
is a környezettudatosság jegyében

oktatnak a pedagógusok, akik a
diákokkal közösen egy műanyag
flakonokból készített elefántot is állítottak az intézmény
udvarába. Az állat a Peteli nevet
kapta a gyerekektől. Az elefánt
most új és méltó otthonra lelt, a
gyerekek a Depóniának ajándékozták.
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Fókuszban a választókerületek – 12. rész
A HETILAP

Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogatjuk meg. Arra vagyunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és milyen terveket szőnek a városrészek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

12. választókerület – Öreghegy északi része és Csala
Kurucz Tünde

Jobb nyitva tartani a szemünket!

Az egykori szőlőhegy, a két világháború közötti
nyári mulatozások színhelye, Öreghegy északi
része és Csala együttesen alkotja a 12. számú
választókerületet, ahová az utóbbi években sok
család költözött ki.

A Fiskális úttól a Pöstyéni utcáig

Fotó: Simon Erika

Jelenleg a legnagyobb munkálatok
a Fiskális útra koncentrálódnak,

mert ez az utca gyűjti össze a fenti
utcákból lefolyó esővizet: „A Fiskális út felújításával nagyon jól állunk.
A vízvezetékeket ki kellett cserélni,
mert egy régi azbesztcement cső
biztosította a városrész vízellátását.
Most következik a pályatest felújításával együtt a csapadék elvezetése.
Az út két oldalára járda és kerékpársáv kerül. Miután befejeződik az
átépítés, amit már nagyon várunk,
lehetőség lesz arra, hogy az ide lefutó
nagy utcák felújítása is elkezdődjön.
A Nagyszombati út tervei már elkészültek. Rendezzük a csapadadékvíz
elevezetését, megújul az útburkolat és
a teljes pályaszerkezet.”
A Zsolnai-Pöstyéni-Pozsonyi út
kereszteződése évtizedek óta az
öreghegyi közlekedés Achillessarka. A jelenlegi állapotában
még zebrát sem lehet ide felfesteni. Östör Annamária több
száz környékbelivel konzultált,
akiknek nagy többsége aláírásával
is támogatta, hogy a csomópontba
körforgalmat építsenek. Az átalakítás előreláthatólag még az idén
megvalósul.

Az Öreghegyi Mulatságokon a borrendek is felvonulnak

Fotó: Kiss László

Elsődleges feladat volt a közművek
rendbetétele. Miután minden házat
rákötöttek a szennyvízhálózatra,
Csalára bevezették a gázt, nekiálltak az utak felújításának: „Első
körben a csatornázásban is érintett
nagyobb főutak és kisebb utcák kerültek sorra. Ezután azokra az utcákra
fókuszáltunk, ahol a legnagyobbak
voltak a problémák. A Tapolcsányi
utcában például nyáron egy nagyobb
eső után balatonnyi víz hullámzott a
házak előtt. Utcáról utcára haladunk.
A helyzetet nehezíti, hogy ezeknek a
régi utaknak általában nincs rendes
alapja, így azt minden esetben pótolni
kell. Emiatt egy-egy ilyen beruházás
jóval többe kerül, hosszabb ideig is
tart, mintha a már meglévő pályatestre húznánk tíz centi aszfaltot. A
Bajmóci utcában nemcsak az út újult
meg, hanem járdát is építettünk, hogy
a gyerekek biztonságosan mehessenek
iskolába.”

Östör Annamáriát 2006-ban választották
meg először Öreghegy északi fele és Csala
képviselőjévé

„2002-ben költöztünk Csalára. Nem
volt gáz, szennyvíz, és a víz is csak az
utca végéig volt húzva. Már építkezés
közben észrevettük, hogy eltűnt ez-az
az udvarról. Miután beköltöztünk,
minden házhoz betörtek. A teherautókból leszívták a gázolajat, elvitték
az udvarról a gumikat meg mindent,
ami mozdítható. Arra is akadt példa,
hogy az egyik anyuka kimosta este
a lánya papucsát. Kicsipeszelte a
kötélre – reggelre már azt is ellopták! Mivel a helyzet tarthatatlanná
vált, ezért a képviselő asszony
kezdeményezésére megalakítottuk a
csalai polgárőrcsoportot, melynek
működéséhez sok segítséget kapunk
a Depónia Kft-től és az önkormányzattól. Azóta nem is volt betörés!
Az a tapasztalatunk, hogy reggel,
délután és este is fordulni kell egyet.
Havi két-három alkalommal még
most is betéved egy-egy gyanús autó,
amelyik feltűnően lassan, szemlélődve megy. Mivel itt mindenki nyitott
szemmel jár, ilyenkor rögtön csörög a
telefonom. Már ülök is be a kocsiba,
riasztom a társakat és megyünk ki.

Megkérdezem, kit vagy mit keresnek,
és ha senkit, akkor megkérem őket,
hogy távozzanak. Jobb nyitva tartani
a szemünket!”

Parkolás: a jövő feladata

Sokat javult a közbiztonság

A parkolás eddig nem volt központi
kérdés Öreghegyen. Azonban az itt
élő családok többségének kettő, de
akár három, négy autójuk is van,
úgyhogy a parkolóhelyek hiánya
hosszabb távon ebben a városrészben is gondokat fog okozni:
„Keresem azokat a megoldásokat, hogy
ne a zöldfelület rovására javítsunk
a helyzeten. Például a Bory-vártól a
turistabuszokat átirányítjuk a Béla úti
temető nagy parkolójába.”

Östör Annamária kiemelte,
hogy a bűncselekmények száma
a városrészben elhanyagolható,
ami a csalai polgárőrség munkájának is köszönhető: „A csalaiak
Fehérvár őrei, ők azok, akik észreveszik és jelzik, ha valaki rossz
szándékkal, kerülő földutakon
átlépi a városhatárt. Néha egy-egy
betörés előfordul, de olyan, mint
régen, hogy feltörnek egy egész
utcát, már nincsen.”

„Az a célunk, hogy mindenkit megszólítsunk!”
Haas András „Manó”, az Öreghegyi Közösségi Ház vezetője:
„A házunkat – amennyire lehetett
– belülről modernizáltuk. Többek
között a színházterembe beszerelték
a légkondit. Ez nagyon hasznos,
főleg ha száz-százhúsz fő beül egy
előadásra, akkor fél órán belül nagyon meleg lesz. A hátsó udvarunk is
teljesen megújult: le lett térkövezve,
kaptunk kemencét grillezővel, kültéri
bútorokat napernyővel. Így egy kellemes közösségi tér jött létre, ahol a
nyugdíjasklubok, baráti társaságok
tudnak együtt főzni, sütni, beszélgetni. A programokat is folyamatosan
bővítjük. Például Hátsó címmel a
szép térkövezett udvaron könnyed
nyáresti koncertsorozatot indítunk,
ahová fehérvári vagy ide valamilyen
módon kötődő zenészeket hívunk
meg. Ősszel indul a Hobo-klubunk is,

Fotó: Kiss László

Újítsuk fel rendesen!

Fotó: Kiss László

Östör Annamáriát először 2006-ban
választották meg Öreghegy egyik
képviselőjének. Egy remek adottságokkal rendelkező kertvárost vett
át, melynek infrastruktúrája ugyanakkor finoman szólva is kívánni
valót hagyott maga után: „Ez egy
elhanyagolt része volt Fehérvárnak,
meg is látszott az utakon, járdákon!
Nagyjából húsz-harminc évig senki
sem nyúlt hozzájuk, de találtam még
murvás utcát is. A körzet felében nem
volt csatorna, és ezt még sorolhatnám
tovább. Tennivaló akadt bőven!”

Kupeczik Ferencné, a Csalai
Polgárőrség vezetője:

de szervezünk színházi bemutatókat
is. Heti szinten van ringató a babáknak, táncos foglalkozás a gyerekeknek, jóga kezdőknek és haladóknak és
akkor még nem beszéltünk a nyugdíjasklubokról! Az a célunk, hogy
mindenkit megszólítsunk! Azokat is,
akik reggel elmennek dolgozni és csak
este jönnek haza Öreghegyre.”
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Egy boldog iskola

A fehérvári Balaton
Öreghegy a Velencei-hegység legnyugatibb tagja,
mely eredendően szőlőhegy volt, majd a két világháború között a fehérváriak nyári, később állandó
lakhelyévé nőtte ki magát.

Közösségi élményre mindenhol
szükség van!
A városrészben a közösség
építésére is hangsúlyt fektetnek:

lettek. Észreveszik például, ha egy
osztálytársuknak éppen rossz napja
van, megkérdezik tőle, mi a baja. Ha
a gyerek azt válaszolja, hogy kér egy
„meleg zuhanyt”, akkor kiül a többiek
elé, akik csupa jó dolgot mesélnek róla.
Ettől mindenkinek jobb kedve lesz.
A boldogságszint emelkedése pedig a
teljesítményen is meglátszik. Drasztikusan csökkent a bukások száma, és több
országos tanulmányi és sportversenyen
is az első helyen végeztek a tanulóink!”

Demeter Zsófia várostörténész elmondta, hogy a szőlőhegy egy zárt közigazgatási egység volt saját gazdálkodási
rendelkezésekkel, vezetőséggel. Az itt
termelt bor kisebb körzetben elismertnek számított. Csak nem lehetett piacosítani, mert nem igazán tűrte a szállítást,
és egy évnél tovább nem állt el.
„A pincék közül voltak akkorák, amelyekben
szekérrel is meg lehetett fordulni. Később,
amikor az egykori szőlők helyén lakóházak
épültek, a pincéket betemették. Még ma sem
tudjuk, hogy a városrészben hol és mekkora
pincerendszert rejt a föld.” – meséli Demeter Zsófia.

„A közösségi élményre mindenhol
szükség van! Nagy figyelmet fordítok
az Öreghegyi Közösségi Házra, ahol
a ringató foglalkozástól kezdve a
kiállításokon keresztül a nyugdíjas-

EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!
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Öreghegy a szőlőjén kívül az itt bányászott sárga színű gránitjáról is híres volt,
amit utak, járdák építéséhez használtak.
Az itt működő templomháti kőbányát
1917-ben egy váratlan vízbetörés egy éjszaka alatt teljesen elárasztotta. Így alakult ki a Bánya-tó, melynek a fenekén
még ma is megtalálhatók a csákányok,
lapátok, talicskák, csillék, ezért nem is
tanácsos benne fürdeni.
„A két világháború között Fehérvár Balatonjának nevezték az Öreghegyet. A szőlőhegy
egyre népszerűbb mulatóhellyé vált. A
Máriavölgyben és a Fiskális dűlőben lévő
présházakat elkezdték nyári lakká alakítani.
A felső hivatalnokréteg és a nagypolgárság tavasztól őszig kiköltözött ide. Nagy
vendégségeket rendeztek. A tiltások ellenére
fürödtek a Bánya-tóban, és vasárnaponként
elmentek misére a Donát-kápolnába.”

Fotó: Takáts Nándor

„A Jobb Veled a Világ Alapítványnak
volt egy pályázata, melynek keretén belül iskolák csatlakozhattak a boldogság
órája programhoz. Éltünk a lehetőséggel: 2016 óta vagyunk boldog iskola! Ez
a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden
osztályban az osztályfőnökök irányításával havonta egyszer boldogságórákat
tartunk. Kidolgoztunk egy tanmenetet,
mely kötetlen környezetben, hétköznapi
boldogságfokozó eszközökkel ismerteti meg a gyerekeket. Egy-egy ilyen
gyakorlat elvégzése után a diákok azt
veszik észre, hogy hálásak, mert felfedezik az élet apró örömeit. Tudatosítják
magukban, hogy ha valami bajuk van,
akkor számíthatnak a szüleik, tanáraik
vagy éppen a társaik segítségére. Elsajátíthatnak különféle konfliktuskezelési
és meditációs technikákat, megoldási
stratégiákat is. A program hatására a
gyerekeknek sokat javul az egymáshoz való viszonya: empatikusabbak

Fotó: Kiss László

Strasszerné Farkas Márta, a
Kossuth Lajos Általános Iskola
igazgatója:

A Kossuth iskola udvara megszépült: a
kisebbik részre játszópark épült, a nagyobbik
fitneszeszközökkel gyarapodott

klubokig rengeteg program közül
lehet válogatni. Csalán pedig hamarosan egy közösségi teret fogunk
átadni. Az anyukák sem szeretnek
elszigetelten élni, ezért szükség van
játszóterekre. Korábban egy ilyen
sem volt a körzetben! Azóta épült
egy Csalán, egy a Nagyszombati és
a Kassai út keresztőzésében és egy
minden 21. századi igényt kielégítő
szabadidőpark futópályával, játszóvárral, műfüves pályákkal a Túrózsáki úton, amit nemcsak az öreghegyiek, hanem a város más pontján élők
is szívesen használnak.”

Bory-emlékmű Szarajevóban
Bory Jenő készítette azt az első világháborús emlékművet, melyet 1917-ben avattak fel a szarajevói merénylet helyszínén, a Miljacka folyó partján. Bory az első
világháborúban a szerbiai fronton szolgált hadmérnök hadnagyként, akinek zászlóalját 1915-ben Szarajevóba vezényelték. Itt, az érseki szemináriumban hallotta
Ferenc Ferdinánd főherceg és felesége, Zsófia hercegné halálának részletes történetét. A páter még a trónörökös véres ingét is megmutatta neki, ami a művészre
óriási hatást gyakorolt. Folyamatosan rajzolt és modellezett. Az emlékművet
1916-ban rendelte meg Bosznia-Hercegovina kormányzója, és a következő évben
már el is készült. Három részből állt: egy úttestbe süllyesztett két négyzetméteres
acéllapból, egy kettős oszlopból bronz reliefekkel, örökmécsessel és Pietaszoborral valamint egy gránitpadból. Az alkotáshoz kapcsolódva Bory megtervezte a Ferenc Ferdinánd fogadalmi templomot valamint a Zsófia Ifjúsági Otthont.
Az épületekből már nem lett semmi, mert közben véget ért a háború és szétesett
a monarchia. A terület új urai 1919-ben az emlékművet elbontották, csak a padot
hagyták meg belőle. A hidat pedig a szarajevói merénylőről, Gavrilo Principről
nevezték el. Demeter Zsófia várostörténész elmondta, hogy nemrég érkezett egy
megkeresés Szarajevóból, miszerint a régi emlékművet szeretnék helyreállítani.
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Összetartozás határok nélkül

Vakler Lajos
Az Országzászló téri emlékműnél a fehérváriak együtt emlékeztek a trianoni békediktátum aláírásának kilencvenkilencedik évfordulójára és a nemzeti összetartozás napjára. A Tóparti gimnázium
diákjai, Székesfehérvár és Fejér megye képviselői, civilszervezetek valamint a város polgárai előtt
köszöntötték a magyarság összetartozásának gondolatát és idézték fel a közel száz évvel ezelőtt
történteket. A megemlékezésen valamennyi elszakított országrész képviseltette magát.

Fotók: Simon Erika

A kedd délutáni megemlékezés az Országalmánál kezdődött, a résztvevők innen vonultak át az
Országzászló térre a Király Dávid által játszott dudaszó kíséretében

Valamennyi elszakított országrész képviseltette magát a menetben

Trianon – a nemzetegyesítés szimbóluma
Ezzel a címmel rendeztek konferenciát a
Városházán a megemlékezést követően.
Vizi László Tamás, a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság elnöke megnyitó
beszédében kiemelte: az 1920. június
4-én aláírt trianoni békediktátum
generációk óta a régió történelmének és
politikai eseményeinek közvetlen vagy
közvetett befolyásolója.
A fórum szakmai előadásain Andrej
Tóth, a Prágai Közgazdaság-tudományi
Egyetem kancellárja és Ujváry Gábor
főiskolai tanár Trianon és a magyar
történetírás kapcsolódási pontjait tárta
a résztvevők elé. Az emlékülés keretében bemutatták a Fehérvári nagyjaink
éremsorozat hetedik, Károlyi Józsefre

emlékező darabját, majd Igari Antal, a
Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér
Megyei Alba Regia Szervezetének elnöke
mutatta be a hadifogolytáborok szükségpénzeiből összeállított kiállítást.
A konferencia zárásaként a Trianon Centenáriumi Emlékbizottság elnöke felhívást intézett a Fejér megyei általános és
középiskolás diákokhoz. Arra buzdította
őket, hogy lakóhelyükön kezdjék el
kutatni az I. világháborús, a Tanácsköztársaság-korabeli, a trianoni szerződés
körüli és a két világháború közötti idők
történéseit, kutatási eredményeikkel
pedig pályázzanak az emlékbizottság
június közepétől elérhető történelmi
versenyén.

Székesfehérvár önkormányzata nevében Viza Attila képviselő mondott beszédet, aki hangsúlyozta:
„A békediktátum kitörölhetetlen, máig fájó nyomokat hagyott bennünk, ma már azonban tudjuk:
nincs az a hatalom, mely a szívünkben átírhatja a határokat, és elszakíthat magyart a magyartól!”

A megemlékezés koszorúzással ért véget. Székesfehérvár, Bihar, Csíkszereda, Kisgyarmat és Zenta
képviselői rótták le tiszteletüket. Ugyancsak koszorúztak a Válasz, a Fehér Íjász és a Fejér Baranta
egyesületek képviselői és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. A megemlékezés végén a
résztvevők fehér szegfűket helyeztek el a címerpajzsokon.

A társadalmi integrációért futottak

Egységek már 200 m -től

Fotó: Simon Erika

2

Már hagyománnyá vált, hogy a nemzeti összetartozás napján több százan teljesítik a
Csónakázó-tó körüli távot, hogy ezzel is felhívják a társadalmi integráció és tolerancia
fontosságára a figyelmet. Több mint tíz iskolából érkeztek csapatok.
D. P.
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Elindultak az ökotúrák Sóstón
A HETILAP

Olyan természetvédelmi értékekkel is találkozhatunk itt, melyek mellett egészen
egyszerűen elsétálnánk, ha nem hívnák fel rá a figyelmünket!

teknős napozik a vízfelszínen. Tizenkét orchideafaj él a területen, és több
mint kilencszáz sirály költ az Északi-tó
rehabilitációja során mesterségesen
kialakított fészkelőszigeteken.
„A vezetett túra során olyan érdekességekről hallhatnak a látogatók,
amiket az információs táblák nem
tartalmaznak. Nem csupán a Sóstó

A túra csupán két kilométer hosszú, nincsenek emelkedők.
Nyáron a nádasban különösen meleg van, így a sétára
ajánlott vizet és fejfedőt vinni!

történetét ismerhetik meg a helyi
legendákkal, hanem mindennapi
természetvédelmi problémákról is szó
lesz. Beszélgetve igyekszünk megmutatni a látogatóknak, mit tehetnek
a hétköznapok során a természet
védelméért.” – tudtuk meg Horváth
Gabriellától, a Sóstó Látogótóközpont munkatársától.

Fotók: Kiss László

Augusztus végéig minden szombaton fél
tizenegytől lehet vezetett túrákon részt venni.
A két kilométeres sétára az egészen kicsiktől az
idősekig mindenkit várnak, a részvétel feltétele
a regisztráció. Csoportoknak előzetesen egyeztetett időpontban hétköznap is lehetőségük van
ökotúrára jelentkezni.

Várják a természet iránt érdeklődőket,
a kezdő madarászokat, de azokat is,
akik egészen egyszerűen csak egy jót
szeretnének sétálni, miközben érdekességeket mutatnak nekik. A Sóstó
Természetvédelmi Területen megtalálható a 2019-es év madara, a gólyatöcs,
és megfigyelhető, amint hazánk
egyetlen őshonos teknőse, a mocsári

A Sóstó a fehérvári madárbarátok mekkája

Köszönet a pedagógusoknak
Rába Henrietta
Pedagógusnap alkalmából köszöntötte Székesfehérvár önkormányzata a tanítókat, tanárokat,
pedagógusokat. A Hiemer-ház báltermében
idén is átadták a kiemelkedő szakmai munkáért
járó Székesfehérvár Oktatásáért díjakat.

A Teleki Blanka Gimnázium diákjai kórusművekkel ajándékozták
meg a rendezvényen résztvevő
pedagógusokat. A város minden
évben gondol azokra, akiknek
egészen kis kortól a gyermekek
nevelése köszönhető. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár pol-

gármestere elmondta: „Az összes
Székesfehérváron dolgozó pedagógust
szeretnénk köszönteni, az egész éves
munkájukat megköszönni, kívánni a
nyári időszakra egy kis pihenést, és
azt is, hogy közösen tudjunk a kihívásoknak megfelelni. Hiszen tudjuk,
hogy ha van terület, ami nagyon
komoly kihívások előtt áll, az pont
a köznevelés rendszere, akár kisebb,
akár kicsit nagyobb gyerekekről, fiatalokról beszélünk.”
A rendezvényen három pedagógus
vehette át a kiemelkedő szakmai
munkáért járó Székesfehérvár
Oktatásáért díjat.

Fotó: Simon Erika

László-Takács Krisztina

Székesfehérvár Oktatásáért díjat kapott Seebauer Márta, az Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karának oktatási dékánhelyettese, Timár Nicolette Katalin, a II. Rákóczi Ferenc
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója és Kistelekiné Szenkovits Szilvia,
a Vasvári Pál Gimnázium egykori igazgatóhelyettese. A rendezvényen Polgármesteri Elismerő
Emlékérmet vehetett át Kulbertné Virág Zsuzsanna, a Hosszúsétatéri Óvoda korábbi vezetője.
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A HETILAP

Vakler Lajos

Pesovár Ferenc néptánckutató
kiskunfélegyházi pályakezdése
után 1960-tól 1983-ban bekövetkezett haláláig a székesfehérvári
Szent István Király Múzeum
muzeológusa, néprajzos munkatársa volt. Elsősorban magyar
néptánccal foglalkozott. Fejér
megyei gyűjtései nem csupán a
hazai néptánckincs egy-egy hiányzó „fehér foltját” töltötték ki
eleven anyaggal, hanem az egyes
táncokat egyszersmind történeti
összefüggésbe is helyezték.
Botos József kötete fontos adalékkal járul hozzá Székesfehérvár művelődéstörténetéhez,
s egyben az első kísérlet arra,
hogy Pesovár alakját és tevékenységét felidézzük. Különösen
szerencsés, hogy a Fejér megyei
néptáncegyüttes táncosaként,
majd annak koreográfusaként,
művészeti vezetőjeként sajátos

Fotó: Simon Erika

Megjelent Botos József Székesfehérvár
híres tánckutatója, Pesovár Ferenc című
könyve, melyben városunk díszpolgára
barátjának, Andrásfalvy Bertalan, Martin
György, Foltin Jolán kortársának, a korszakos néprajz-, néptánc- és népzenekutatónak állít emléket, átfogóan bemutatva munkásságát.

Botos József: „Az alapvető szakmai ismereteket és amit ma a színpadokon látunk, azt Pesovár
Ferencék hagyományozták a mára.”

szemszögből láthatta Pesovár
tevékenységét, így közvetlen
közelről mutathatja be egyénisé-

gét. Külön kiemelésre érdemes,
hogy olyan archívfotó-gyűjtemény
dokumentálja az egyedi, az egész

A koronázóváros múltját láthatjuk
László-Takács Krisztina
A Nyitrai utcai közösségi házban láthatóak
azok a nagyméretű képek, melyek Székesfehérvár régmúltját idézik meg hiteles,
közérthető formában. Halmay Tivadar
festményein megtekinthetjük a valamikori
koronázótemplom belső terét, és láthatjuk a
várost abban a történelmi pillanatban, amikor
1543-ban török kézre került.

A képek elkészítéséhez elengedhetetlen volt a hiteles történeti
forrás, vagyis azok a kutatási eredmények, melyeket Siklósi Gyula
régészprofesszornak köszönhet
a város. Halmay Tivadar a koronázótemplom megidézése előtt
Siklósi Gyulával tanácskozott, aki

megismertette kutatásai eredményeivel, illetve segítséget nyújtott
a történelmi háttér megismeréséhez. Ugyanígy hiteles történelmi
források ihlették azt a képet, mely
Varkocs György hősi halálának pillanatát jeleníti meg Székesfehérvár
látképével.
„A festészetem nagyrészt a város
történelmével, annak építészetével
foglalkozik. Munkáimmal azt a hangulatot szeretném tolmácsolni a néző
felé, ami ezt a várost, a valamikori
királyi koronázóvárost jellemezte.” –
mondta Halmay Tivadar.
A Székesfehérvár múltja és jelene
című kiállítás augusztusig várja a
látogatókat a vasárnapi istentisztelet előtt és után.

Kárpát-medencét behálózó gyűjtőutakat, melyek számos ismeretlen vagy kevéssé ismert képet
tartalmaznak Pesovár mindennapos találkozásairól a népi kultúra
gyökereit őrző adatközlőkkel,
a kollégáival közösen folytatott
munkájáról.
Botos József máig ható élményként mesél erről: „Én később kapcsolódtam be a gyűjtőutakba, de így
is számtalan nagy élménnyel gazdagodtam, szép emlékeim vannak. Ez
egy hőskorszak volt, már csak azért
is, mert akkor jutott eszükbe, hogy
ezt meg kell csinálni, mert ez fontos,
miközben senki sem hitte, még
a professzoraik sem. Ők viszont
hittek benne, annak ellenére, hogy
a néprajzos társadalom azt hirdette:
Fehérvár és Fejér megye fehér folt,
mert mindenki Illyés Gyula Puszták
népe című könyvéből tájékozódott.
Jellemző, hogy Székesfehérvár és
környéke illetve Fejér megye nem
vehetett részt a Gyöngyösbokréta
mozgalomban sem, mondván, hogy
szegényes a viselete. Pesovár Ferencnek köszönhetjük, hogy ma már
a legrégebbi kulturális örökség a
miénk. Mindazok a mezőföldi páros
táncok, eszközös táncok, az üveges,
a botos, a kendős vagy a juhait
kereső pásztor egyaránt a legősibb
kultúrából származtak.

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

Kossuth L. u. 13.
Kossuth L. u. 15.

Bérleti díj
Terület azonosító Megnevezés Bérbeadás
szám
időtartama Ft/m2/hó+ÁFA
(m2)
IRODA/ÜZLET
20327
1470,üzlet/iroda
3 év
72
1.220,-/500,3 év
16+11* 20445 iroda+közös helyiség

*16 m2 iroda és 11 m2 a hozzá tartozó közös helyiségek (folyosó, mosdók)

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő feladata és költsége.
A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési
engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes
egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt
bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem
régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint
önkormányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.
1. A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. május 31.
2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. június 17-én 16.00 óra

Fotó: Kiss László

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

Az alkotót Szakál Antal méltatta

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága
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Cirmos cicától az El Caminóig
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A HETILAP

Gáspár Péter, Kurucz Tünde,Vakler Lajos

Akivel a csodák valóban megtörténnek címmel író-olvasó találkozót
tartottak hétfőn délután a Vörösmarty Mihály Könyvtár Mészöly
Géza utcai tagkönyvtárában, ahol
Sándor Anikó író vendégeskedett.
Az alkotó pályafutásáról, az írással
való kapcsolatáról mesélt. Első regényében az El Camino csodáját írta
meg, később könyv született Buenos
Aires-i kalandjáról, majd újabb
utazásairól Indiába, Mariazellbe,
Indonéziába, Thaiföldre.

Földi Zoltán önkormányzati
képviselő, a Humán Szakbizottság
elnöke köszöntötte a megnyitó
résztvevőit, majd Lackfi János irodalmi estjét hallhatta a közönség.
A költő izgalmas válogatást hozott
verseiből és prózai munkáiból.
Nagy derültséget keltettek Lackfi
Cirmos cica-változatai, melyek
kitűnő stílusparódiák a magyar költészet különböző korszakaiból. Az
ómagyar Cirmos cica például így
hangzik: „Volék cicmorek tudotlon/
Választott vajomtul/Cirmos ürümemtül/Szájszőrén vaj lefordul.”
Nem kímélte a centenárium
jegyében Ady Endrét sem: „Hejh,
cirmosok, cicák, virnyogó balgák,/
Fölszánt poéta-ceruzáim hegyezvék,/
Faljatok inkább hars dinnyét, szusit,
algát,/Bajszotokon vaj-szirmú, ordas
eszmék!”

Fotók: Simon Erika

Május 30-tól június 6-ig író-olvasó találkozókkal, könyvbemutatókkal, előadásokkal,
kiállításokkal és koncertekkel is várja a könyvbarátokat a Fehérvári Ünnepi Könyvnapok,
melynek megnyitóján kiderült, hogy a Cirmos
cicát hogy kell ómagyarul elszavalni, és milyen
is a vörös villamos. A megnyitón átadták a
Vajda János-díjat is, amit Bobory Zoltán költő,
író vehetett át.

A megnyitón átadták a Vajda János-díjat, amit idén Bobory Zoltán költő, író vehetett át

összetett és asszociatív világa. Mivel
Sándor bácsi, atyai jó barátunk versei
általában szabályos ritmusban íródtak

Az est második felében a megzenésített versek magyarországi legendái, az idén fél évszázados jubileumát ünneplő Kaláka együttes a
székelyföldi magyar líra apostolára,
Kányádi Sándorra emlékezve Valaki jár a fák hegyén címmel idézték
meg a nemrégiben az égbe távozott
költő emlékét.
Gryllus Vilmos, az együttes
alapító tagja ma is hálával gondol
a költőre: „Az első alkalom akkor
volt, amikor egy Kaláka-turné során
valaki lejátszotta Kányádi Sándor saját
előadásában az Elveszett kövek című
versét, ami nagyon nagy hatással volt
a zenekarra. A következő évben ebből
már dal is született. Aztán megismerkedtünk Kányádi Sándorral is. Elvarázsolt bennünket verseinek különleges
tisztasága, egyszerűsége, ugyanakkor

Lackfi János, a Fehérvári Könyvnapok díszvendége
Vakler Lajos

A Könyvnapok díszvendége,
Lackfi János költő, a kortárs
magyar líra ikonja köszöntőjében
hitet tett a leírt szó, a rímekbe álmodott gondolatok jövője mellett:
„Én mindig is amellett kardoskodtam,
hogy az olvasás nem feltétlenül ünnepi dolog, hanem köznapi segítség is
lehet. Egy irodalmi mű olyan, mint
egy háztartási kisgép vagy egy kisállat, akit tartunk, megvakargatjuk a
füle tövét, elmeséljük neki a szerelmi
csalódásainkat. Egy irodalmi művel
is lehet beszédet kezdeményezni, és
válaszol is bizonyos kérdésekre. Nem
tilos az ünnepeken is használni, hiszen az esküvői meghívókra idézetet
teszünk, a temetésre idézettel hívunk
másokat. Szép verseket szavalunk,
sokszor szent és sérthetetlen verseket
a legkülönbözőbb ünnepeken, és
minden ünnepnek megvan az a feladata, hogy – miként az autószerelő,

A Kalákára nagy hatást gyakorolt Kányádi Sándor

vers között, van jó vers és rossz vers.
Eszerint szelektált, a jó verseket
megtartotta, rosszakat pedig soha nem
írt. Én a gyerekverseit is előszeretettel
használtam, mert könnyű velük közel
kerülni a gyerekekhez. Sokféle szálon
táplálkozik a mi kötődésünk hozzá, és
nagy szerencsénkre mondhatjuk, hogy
ez kölcsönös volt!”
A koncerten elhangzott többek
között a Valaki jár a fák hegyén, a
Dél keresztje alatt és a Kuplé a vörös villamosról is, amit a közönség
vastapssal díjazott.

aki megemeli a kocsit – megemelje
az életünket, a létünket, hogy be
lehessen látni alá, akár a hibákat is
láthassuk, egy magasabb távlatot
kapjunk. Az olvasással is úgy van,
hogy egyfelől mindig vannak csalódást keltő statisztikák, másfelől azért
a könyvkiadók általában elégedettek
szoktak lenni, hiszen ne feledjük: azt
vizionáltuk, hogy jön az internet, és
vége az olvasásnak, elmerül a Gutenberg-galaxis. Ehhez képest azért köszönjük, jól vagyunk! Nyilván nem
mindenki és nem minden könyv, és
mindig van hova fejlődni. Ugyanakkor az interneten nagyon sokat
olvasnak az emberek, őrizetlenül
sokat, tehát van, aminek örülhetünk,
és van, amin szomorkodhatunk.
Nyilván ennél több is, kevesebb is az
olvasás, egyfajta lélekközösség, hogy
a fontos dolgainkról, a fontosnak
nem látszó, de mégis fontossá váló
mindennapi pillanatainkról beszámoljunk önmagunknak.”

és rímelős versek voltak, sokszor
kézenfekvő volt őket megzenésíteni.
Néha már a címben is benne volt, hogy
ő mire gondolt, így nekünk is könnyű
volt továbbgondolni. Emellett volt
számtalan olyan gyerekverse, amiket
folyóiratokból, újságokból ismertünk meg, s amelyeket szintén nagy
kihívás volt megzenésíteni. Ő mindig
azt mondta, hogy nincs gyerekvers,
nincs különbség felnőtt és gyermek-

A könyvnapokon a Vörösmarty
Könyvtár olvasótermében Szabó
Magda életművének újabb darabjait
ismerhették meg az irodalombarátok. A nagy valószínűséggel az írónő
bécsi élményein alapuló Csigaház és
Az élet újrakezdhető című köteteket most vehette kézbe először az
olvasó.

Lackfi János szerint elég néhány könyvet emelgetni, és máris megszabadulhatunk a
felesleges zsírpárnáktól
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Látogatható kiállítások
A Székesfehérvári Bory Jenő Általános Iskola kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Tárlat a diákok rajzaiból. Megtekinthető június 9-ig.

programajánló

2019.06.06.

Pünkösdi Virágálom és A tanú – vágatlanul
Programok június 7-től június 16-ig

Origami és paverpol – alkotás és újrahasznosítás
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Horváth Hella alkotóművész tárlata. Megtekinthető június 15-ig.

Szabó Petra

Teremt
Pelikán Galéria
Paczona Márta képzőművész tárlata a Pelikán Galériában. Megtekinthető
június 21-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.
Ember a Marson
Öreghegyi Közösségi Ház
Szolnoki Szabolcs festőművész kiállítása. Megtekinthető június 21-ig.

Június 7.
A Parnasszus kortárs apostolai
18 óra, Igéző
Csender Leventével, a kortárs magyar irodalom
népszerű írójával A különleges Meditittimó kalandjai
című könyvéről beszélget Takács Tamás irodalmár.

Kiállítás Izsó László János fa- és csontfaragó munkáiból
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Megtekinthető június 28-ig.

Bujdosó Trió
20 óra, Petz Söröző

Madarak és fák napja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor fotókiállítása. Megtekinthető
június 29-ig.

Június 8.
Ajánlj fel egy zsákot, hogy más is használhassa!
7 óra, Jancsárkert
A Jancsárkert várja a vászonzsák-felajánlásokat,
hogy szombaton kioszthassa a vásárlók között,
ezzel is csökkentve a műanyag zacskók használatát. A program célja a környezettudatosság
népszerűsítése.
Romantikus vártúra
10 óra, találkozó az Országalmánál
Kisvonattal a Bory-várba. Előzetes regisztráció a

kisvonat befogadóképessége miatt ajánlott!
Regisztrálni lehet az alábbi elérhetőségeken:
Tourinform Iroda (Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.),
22 537 261, szekesfehervar@tourinform.hu.
Pünkösdi tókör: velencei jótékonysági Run&Bike
sportnap
10 óra, Drótszamár Park és Kemping
A bevételt a Velencei-tavi Speciális Kutatómentők
kapják. Egész napos egyedi rajtok. Indulni lehet
futva, görkorcsolyával vagy biciklivel, de nem is
szükséges teljesíteni az egész távot.

Pünkösdi Virágálom

Gyermekrajz-kiállítás
Európa Klub
Megtekinthető július 13-ig.
Ikarus – A busz
Szent István Király Múzeum Országzászló tér 3. alatti kiállítóhelye
Az 1960-as évekre a világ legnagyobb autóbuszgyárává előlépő vállalat
históriája fotók, plakátok, filmek, relikviák és makettek segítségével
elevenedik meg. A kiállítás megtekinthető július 21-ig, keddtől vasárnapig
10-től 18 óráig.
Híresek és képek – Modern irányzatok a magyar fotográfiában
Csók István Képtár
André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Brassaï, Martin
Munkacsi és további közel húsz különleges magyar fotográfus százötven
izgalmas alkotása tekinthető meg szeptember 8-ig.
A Kodály iskola képzőművészeti kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között.
Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett állandó kiállítás. Megtekinthető
szeptember 22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a babapatika, mely egy nagymúltú vajdahunyadi gyógyszertár modelljeként készülhetett a 19–20. század fordulóján, és amelyet a múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye számára. Ez a
játék, ahogyan a kuriózumnak számító eredeti patikaberendezés is, arról
vall a mai kor emberének, milyen is volt a régi idők patikája. A kiállítás
megtekinthető szeptember 31-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

A pünkösdi hétvégén ismét virágpompába öltözik
a fehérvári belváros.
Programok:
Június 7.
17 óra: ünnepélyes megnyitó (Városház tér)
A megnyitó után Kneifelné Laczkó Krisztina
és Szabó János vezetésével az I. FOLKID Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztiválon
szereplő csoportok részvételével körséta
indul a virágkompozíciók helyszíneire.
18.30: színpadi virágkötés és árverés (Városház tér)
19 óra: az I. FOLKID Nemzetközi Gyermek Népművészeti Fesztivál résztvevőinek műsora. (Városház
tér – esőhelyszín: Művészetek Háza, III. Béla
király tér 1.)
Június 8.
10 óra: „Kisinasok versenye” (Fő utca)

15 óra: pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése
színes papírból a Terembura egyesülettel (a Szent
István Király Múzeum rendházépülete előtt)
16 óra: belvárosi séta Kulcsárné Németh Mariann
vezetésével. Indulás a Mátyás király-emlékműtől.
17 óra: a Corpus Rézfúvós Quintett műsora (Mátyás
király-emlékmű)
19 óra: Noémo-koncert (Mátyás király-emlékmű)
Június 9.
15 óra: pünkösdi virágkoszorúk, koronák készítése
színes papírból a Terembura egyesülettel (a István
Király Múzeum rendházépülete előtt)
16 óra: belvárosi séta Kulcsárné Németh Mariann
vezetésével. Indulás a Mátyás király-emlékműtől.
16 óra: a Fiori Musicali együttes furulyakoncertje
(Mátyás király-emlékmű)

18 óra: zongoristatalálkozó: három zongorista
boogie-woogie-párbaja (Mátyás király-emlékmű)
Június 10.
10 óra: galamb- és óriásnyúl-bemutató,
állatsimogató (a Szent István Király Múzeum
rendházépülete előtt)
15 óra: kézműves foglalkozás a Vándorjátszóházzal
– karcképek készítése varázspapírra; kreatív ékszerek és kulcstartók készítése zsugorka technikával;
pálcás szívek díszítése virágmotívumokkal (a Szent
István Király Múzeum rendházépülete előtt)
16 óra: Melodika Project-koncert (Mátyás
király-emlékmű)
17.15: a közönségszavazás eredményhirdetése
(Mátyás király-emlékmű)
17.30: a Lóca együttes gyermekkoncertje (Mátyás
király-emlékmű)

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

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon főként azokat a
közérdekű információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a
rádió adáskörzetébe tartozó települések mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint nap azon dolgoznak, hogy a hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek a vételkörzet politikai,
közéleti, gazdasági, oktatási, kulturális, sport- és egészségüggyel
kapcsolatos híreiről. A Fehérvár hetilapban igyekszünk közelebbről
is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott dolgozó munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat. Ezúttal az
autóval, a közlekedéssel kapcsolatos állandó műsorokat ajánljuk az
olvasók figyelmébe!
Bokányi Zsolt: Szerdánként
délután kettőtől benzingőzös
hangulatba kerülhetnek azok
a hallgatók, akik – közel két
órában – velünk tartanak. Autók,

autók és autók – ezzel nagyjából
mindent el is mondtunk arról,
hogy az autózás szerelmei mit
hallhatnak, ha velünk tartanak!
A szerkesztő-műsorvezető nem

szakértő szemmel, inkább hétköznapi autókedvelőként számít a
hallgatókra, de nem úgy vendégei, akik közül elsőként Wilcsek
Róbert, a 2016. év autóértékesítője érkezik a stúdióba. Ő az autóvásárlás néha nagyon bonyolult
világában próbál eligazodást
és tájékozódást nyújtani, de
számtalan egyéb érdekes téma
is terítékre kerül a beszélgetésben, mint a közlekedési morál,
az autónk teljes körű védelme,
a jármű szezonális felkészítése
vagy éppen az adás-vételt követő
papírmunka.
Őt követi Debreceni Dávid, a
rádió Forma-1-szakértője, akivel
már az autós sportpályák varázslatos világába csábítjuk és
visszük hallgatóinkat. Legyen
az Formula-1, Rallye vagy akár
MotoGP, a lényeg, hogy két vagy
több keréken is száguldhassunk!
Igyekszünk benézni a kulisszák
mögé, a versenyek felkészüléseire, és természetesen elemezzük
a fontosabb futamok eredményeit
is, mindezt érdekesen, szórakoztatóan, az aktualitásokra koncentrálva. Szóval szerda délutánonként felbőgnek a motorok, és
autós magazinműsorunkkal várjuk
minden kedves hallgatónkat!

Palkó Zsuzsanna: Arról lehet
vitatkozni, hogy van-e közlekedési
kultúra vagy nincs, de az egészen
biztos, hogy nem árt róla beszélni!
Mint ahogy a tudásunkat sem árt felfrissíteni olykor-olykor egy ritkábban
látott KRESZ-tábla, egy sokrésztvevős közlekedési helyzet vagy éppen
a szabályok pontos értelmezése
érdekében. Ábrahám Csaba, az
egyik fehérvári autósiskola vezetője
felvállalta azt a szerepet, hogy hétről
hétre „rendet tesz” a fejekben, no
meg Fehérvár útjain. Szabályok,
miértek és persze sztorik minden
héten szerdán este hét és nyolc
között a Vörösmarty Rádióban!

Kreatív szombat – készítsünk ékszert!
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Kreatív szombat az Aranybulla Könyvtárban Hekkerné Gócza Erika vezetésével. Téma: kumihimó
és makramé technika.
Sóstó ökotúra
10.30, Sóstó-látogatóközpont
Szombatonként 10.30-tól ökotúrára invitálják a természet szerelmeseit a megújult Sóstó Tanösvényre! A
másfél órás séta során szakmai vezetéssel ismerkedhetnek meg a tanösvény állat- és növényvilágával.
Hajrá, Zenemanók!
15 óra, Hermann zeneiskola
A rendezvény célja egy jó hangulatú futóesemény
lebonyolítása, az aktív életmód és a futás valamint
a művészeti nevelés népszerűsítése.
A Megadance tízéves gálaestje
18 óra, Vörösmarty Színház

KREATÍV BOLT
Cserepes köz 2.,

az Autósbolt mellett.

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

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

A tíz éve működő Megadance Székesfehérvári
Táncszínház-egyesület ünnepi gálaestje.
Abanda-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Június 10.
8. TESZ-futóverseny
17 óra, Rákóczi út
Az Alba Regia Atlétikai Klub Székesfehérvár
önkormányzatával és a Depónia Kft-vel közösen
nyolcadik alkalommal szervezi meg a TESZ-futást
a környezetvédelem világnapja alkalmából.
Június 12.
XVI. Országos Patikanap
Fekete Sas Patikamúzeum
15 óra: A gyógyulás illatai – Aromaterápia a
gyakorlatban: Muráncsik Beáta aromaterapeuta
interaktív bemutatója
17 óra: Csodák a növényvilágban: Gyalus Boglárka agrármérnök előadása

Borsófesztivál ötödszörre!
Június 15-én, szombaton tíz órától a Feketehegyszárazréti Közösségi Központ gasztroudvarában
rendezik meg a Borsófesztivált, melyre június
12-ig fogadják a jelentkezéseket.
A Székesfehérvári Kertbarát Egyesület és
a Szabadművelődés Háza közös programján
bármilyen ételt lehet főzni vagy sütni borsóból,
ehhez a helyet, a tűzifát, a borsót és a padokat
adják a szervezők, minden egyébről a résztvevők gondoskodnak. A verseny első három
helyezettjét díjazzák, valamint a közönségszavazás alapján különdíjat kap a legfinomabb
és a legszebben tálalt étel. Szórakoztató
műsor is lesz 14.30-tól a Maya trió jóvoltából.
A Borsófesztiválra június 12-ig fogadják a
jelentkezéseket a 20 3218 998-as telefonszámon vagy a selyembokor@gmail.com címen.

Takáts Eszter/Juhász Kristóf/Csak nyugi
20 óra, Petz Söröző
A Fehérvári kultkocsmaestek nyitóműsora.
Június 14.
Stadiontúra
16 óra, sóstói stadion
A Sóstó-látogatóközpont szakvezetői
által az érdeklődők betekinthetnek a klub
életébe, felfedezhetik a komplexumot, majd
megtekintik a Vidi-múzeumot is, ahol a
klub múltja is feltárul előttük. A stadiontúra
garantáltan indul minden júniusi pénteken
16 órától!
Helló, nyár!
19.30, Zichy Színpad
A nagy, közös tanévzáró mulatság ajándék a
városban tanuló általános- és középiskolásoknak
a tanév végén, hogy kipihenjék a fáradalmakat és
jókedvűen indítsák vakációjukat.
Program:
19.30: DjErnôPiaf
20 óra: Margaret Island
21.30: DjErnôPiaf
Június 15.
Tibiton Retróklub
16 óra, VOKE Művelődési Ház és Könyvtár
Vendég: Sláger Tibó. Fellépnek: Vanyus Szilvi,
Hosszú Marika, Oléh Kati.
Jótékonysági előadás
19 óra, sóstói stadion
Műfaj: félig mese – félig musical. Előadják az Imre
Sándor Szeretetszínház ép és sérült művészei.
Június 16.
Pici piac
9 óra, sóstói stadion
Baba-mama-gyermek dizájner vásár.
A Step And Style Táncstúdió évzáró táncgálája
16 óra, Vörösmarty Színház
Fellép a stúdió több mint száz tanítványa.
Körtevirágok
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.
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A Barátság mozi műsora
Június 7.
18 óra: Tied a világ
20 óra: Fájdalom és dicsőség
Június 8.
10 óra: Egy kutya négy útja
16 óra: Manu, a legsirályabb
fecske
18 óra: A hűséges férfi
20 óra: Csaló csajok
Június 11.
18 óra: Átkozottul veszett, sokkolóan gonosz és hitvány
20 óra: Szívek királynője
Június 12.
18 óra: Pécsi szál
20 óra: A tanú (vágatlan rendezői
változat)
Június 13.
18 óra: Két lépés távolság
20 óra: A hűséges férfi
Június 14.
17.30: Zöld könyv – Útmutató az
élethez
Június 15.
10 óra: Zöld könyv – Útmutató az
élethez
16 óra: Manu, a legsirályabb
fecske
18 óra: Tied a világ

A NÉV KÖTELEZ!
Történelmi fűtőerőmű bejárása
a Múzeumok Éjszakája keretében

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

MINŐSÉG, KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL!
magyar alapanyagok

modern konyhatechnológia

klasszikus ízvilág

XXI. századi látvány

Ismerje meg Székesfehérvár legújabb éttermét, mely a fúziós konyha
alapjaira építkezve, a Viniczai hagyományokat követve kiváló minőségben
kínálja különleges, ám klasszikus ízvilágú kreatív fogásait!

Heti menüajánlat
A la carte étlap
40 fős különterem
Viniczai’s Restaurant & Bar
Székesfehérvár, Jancsár köz 8. • Telefon: 0620/ 420 5025
Nyitva tartás: H-Cs és V: 11.30-22.00 P-SZo 11.30-23.00
Ingyenes parkolási lehetőség egész nap!

Viniczai’s Restaurant & Bar

A Fehérvár Televízió műsora június 8-tól 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 6. 9. VASárnAp

2019. 6. 8. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Balázs
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bokrossy Barbara
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Berkényi Tamás
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Horváth Janó
14:20 Egészségünkre! 2728. rész – ismétlés
14:35 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Gyimesi csángók
Patakországból
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kű Lajos, az
Aranycsapat Alapítvány elnöke
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos
magazin
19:50 Tízéves a Fehérvári Versünnep
– jubileumi gálaműsor
22:10 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kű Lajos
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Balázs
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bokrossy Barbara
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Berkényi Tamás
16:30 Boogiefeszt 2015 1. rész
18:05 18:05 Fehérvári
beszélgetések
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Buda Gábor, az
Alma Zenekar frontembere
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Szimfonik Táncdalfesztivál
21:15 Fehérváron a Gutenberggalaxis – Ünnepi
Könyvhét 2016
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2019. 6. 10. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Buda Gábor
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Antal
István méhészmester, az
Apiterápiás Társaság tagja
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:25 Békebeli Budapest –
dokumentumfilm
20:20 A Lady és az útonálló –
angol kalandfilm (12)
22:00 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 6. 11. Kedd

2019. 6. 12. SZerdA

2019. 6. 13. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó – ismétlés
10:25 Békebeli Budapest – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Antal István
17:00 Békebeli Budapest – ismétlés
17:30 Bazilika 250 –
dokumentumfilm
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szikora János
színházigazgató, téma:
a 2019/2020-as évad
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 Portrék a Királykúton 2017
Beszélgetőtárs:
Bakonyi István. Vendég:
Tornyai Gábor
21:20 Sudár Annamária – Arany
János-est 1. rész
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szikora János
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Botos József,
téma: Botos József Pesovár
Ferencről írott kötete
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Egészségünkre! 29-30.
rész, Honvéd7 és Hírek
20:20 Néptánc Gálaműsor 2014
22:05 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Egészségünkre! 2930. rész – ismétlés
11:00 Honvéd7 – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Botos József
17:00 Egészségünkre! 2930. rész – ismétlés
17:15 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Serfőző Simon költő
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Fehérvár köszönti
katonáit 2017
A Vörösmarty Színházban
tartott gálaest
közvetítése felvételről
22:40 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:25 Képes hírek

2019. 6. 14. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Serfőző Simon
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka
Jenő, téma: a szovjet
csapatok kivonulása 3. rész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Én és a maffia – amerikai
vígjáték (16)
22:10 Híradó és Köztér – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: június 14. 20:40 Én és a maffia – amerikai vígjáték (16)

A Vörösmarty Rádió műsora június 8-tól 14-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 6. 8. szOMBat

2019. 6. 9. Vasárnap

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

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
Fehérvári Állatotthon
lakóinak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Barkács műsor
Vendég: Veres István
11.40 Negyed óra két
keréken Vendég: Dr.
Pásztor László
12.10 Velencei nyár Vendég:
Tóth István
13.10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2019. 6. 10. Hétfő
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Schéda
Zotán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
18.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2019. 6. 11. Kedd

2019. 6. 12. szerda

2019. 6. 13. CsütörtöK

2019. 6. 14. pénteK

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty
Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
20.10 Minden-mentes
Vendég: Antal Vali
21.10 Koktél – színes
beszélgetések
Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Romhányi Anikó

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott
vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi
műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég:
Wilcsek Róbert
15.10 Motorsport Vendég:
Debreczeni Dávid
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Bóna Éva

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

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok
hétvégére Vendég:
Kiss Dorottya,
Ocsenás Katalin
14.10 Biztonságtechnikai
magazin Vendég:
Varga János
15:10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila
18.10 Itt élünk – szolgáltató
magazin Szerkesztő:
Bóna Éva
19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a
’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila

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

Közéleti hetilap

Egészségnap Feketehegy-Szárazréten

A HETILAP

Általános állapotfelmérés, EKG- és
kardiológiai vizsgálat, testösszetétel-meghatározás, bőrvizsgálat,
csontsűrűség-mérés, vérnyomás- és
vércukorszintmérés illetve dietetikai tanácsadás is szerepel a városrészi szűrőnap programjai között.
Keresztury Lászlóné, az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője
elmondta, hogy 13 óráig várják
az érdeklődőket. A szűrőnapon
előzetes bejelentkezés nélkül lehet
részt venni. Az iroda munkatársai
tanácsokkal látják el az érdeklődőket, segítenek az életmódváltásban
is. Szükség esetén továbbküldik
az érintettek szakvizsgálatokra.
A helyszín akadálymentes, így a
kerekesszékkel vagy babakocsival
érkezők is könnyen be tudnak jutni
az iskola épületébe. A vizsgálatok
ingyenesek.
Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok a városrészi szűrőnapokkal kapcsolatban elmondta,
hogy a kezdetek óta népszerűek

Fotó:Molnár Artúr archív

Látrányi Viktória
Szűrővizsgálatok és vitamindús ételek – június
15-én, szombaton minden az egészségről
szól Feketehegy-Szárazréten. Kilenc órától az
általános iskola épületében lesz a városrészi
egészségnap, ahol ingyenes szűrővizsgálatokkal várnak minden korosztályt. Tíz órakor
pedig kezdődik a hagyományos borsófesztivál,
melyről bővebben Programajánló rovatunkban
olvashatnak lapunk tizenharmadik oldalán!

FEHÉRVÁR

egészség

Jövő szombaton újra szűrőnapot szerveznek
Feketehegy-Szárazréten

ezek a programok, hiszen „házhoz
viszik” a vizsgálatokat. A tapasztalat azt mutatja: a fehérváriak egyre
tudatosabban élnek, a mindennapokban pedig felhasználják azokat
az ismereteket, amikre a szűrőnapokon tesznek szert. Nem titkolt
célja a programnak a megelőzés,
hogy kevesebben szoruljanak orvosi ellátásra.
Szigli István önkormányzati képviselő kiemelte, hogy mindig nagy
az érdeklődés, ami azt is mutatja,
hogy szükség van a szűrőnapra.
Ezeken az alkalmakon nyugodt körülmények között, hosszas várakozás nélkül vehetnek részt alapvető
vizsgálatokon az érdeklődők.
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A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk a gyermeknaphoz kapcsolódott. Az első megoldásból kiderült, hogy melyik országban tartották meg először az ünnepet:
Törökországban.
A második megfejtésből kiderült, hogy a legtöbb országban mikor ünneplik a gyerekeket: június elsején.
Magyarországon először 1931-ben tartották meg a gyereknapot. A harmadik megoldás azt rejtette, hogy hívták akkoriban az ünnepet: gyermekhétnek.
Mostani rejtvényünk első feladványa azt az ismert személyt rejti, aki a

múlt hét végén kezdődött Fehérvári Ünnepi Könyvnapok megnyitóján
köszöntötte az irodalombarát közönséget.
A rejtvény második megfejtése egy olyan kirándulóhely, amit a közelmúltban újítottak meg, a városban található, és ahol szombatonként vezetett
túrákat szerveznek a természetszerető látogatóknak.
Végül Halmay Tivadar legújabb festményére hívjuk fel a figyelmet, amely
egy híres fehérvári várkapitánynak állít emléket, miközben hiteles történelmi forrásokra támaszkodva hiánypótló munka a város vizuális megjelenítéseinek sorában. Mi látható a most kiállított festményen?

Közéleti hetilap

Nyelvvizsga hitelből?

Csapó Ramóna
Félmillió forintos támogatást kaphatnak az egyetemi hallgatók nyelvtanulásra. Ősztől igényelhetik
majd a nyelvvizsgahitelt, mely sikeres vizsga
esetén kamatmentessé válik.

hozzájárulhat ahhoz, hogy több hallgató szerezhesse meg a diplomához
szükséges középfokú, C típusú bizonyítványt. Ez később már nemcsak a

Amit kínálunk:

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

Képek: Preszter Elemér

Félmillió forint hitelt vehetnek fel
nyelvtanulásra és a nyelvvizsga megszerzésére a diákok október elsejétől.
Az Óbudai Egyetem dékánhelyettese
szerint ez a segítség mindenképpen

Betanított munka
Székesfehérváron!

FEHÉRVÁR

álláspiac

Seebauer Márta, az Óbudai
Egyetem Alba Regia Műszaki
Karának oktatási dékánhelyettese lapunknak elmondta: „Ez a lehetőség mindenképpen hozzá fog járulni ahhoz,
hogy egyre többen szerezzék
meg a nyelvvizsgát. Ez azért
is fontos, mert a nyelvvizsga
szükséges a diploma kiadásához. Az utóbbi időben megnőtt
a nyelvvizsgával jelentkezők
száma. A záróvizsgázók körülbelül háromnegyede rendelkezik nyelvvizsgával, míg az
elsősök esetében ötven-ötvenkét százalék ez az arány.”

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

SEGÉDMUNKÁS

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

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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diplomához kell, de 2020-tól csak az
jelentkezhet felsőoktatási intézménybe, aki rendelkezik nyelvvizsgával.
A nyelvvizsgahitel törlesztését
a felvételétől számított egy éven
belül meg kell kezdeni, és nem kell
a kamatot fizetni, ha a hallgató a
szerződés megkötését követően két
hónapon belül sikeres, államilag
elismert középfokú nyelvvizsgát tesz.
A normál diákhitellel ellentétben
ezzel a lehetőséggel a negyvenöt év
felettiek is élhetnek.
Németh-Farkas Mónika, a
Tóparti Gimnázium pedagógusa örülne, ha ezt a lehetőséget kiterjesztenék a második
nyelvvizsgára, a felsőfokú
nyelvvizsgákra vagy éppen
a nemzetközi nyelvvizsgákra, hiszen a gyerekek közül
sokan választják ezeket.

Jezsó Nikoletta, a Tóparti
Gimnázium pedagógusa szerint a hitel egy nagy lehetőség
a szegényebb sorsú diákok
számára, hogy megszerezhessék első nyelvvizsgájukat, ami
alapfeltétele lesz a továbbtanulásnak.

Induló tanfolyamaink:
(E-000352/2014/A001-019)

• Targoncavezető
• Emelőgépkezelő
• Földmunkagép kezelő
SAJÁT GÉPPARKKAL RENDELKEZÜNK!

Székesfehérvár, Palotai út 174.
Telefon: 22/379-604, 06-20/9838-022
www.treningstudio.hu • treningstudio@treningstudio.hu

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TAKARÍTÓ

munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó,
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés
és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• Széphő Zrt. saját tulajdonában álló és kezelt ingatlanjainak
takarítása.
• Céges rendezvényeken használt eszközök előkészítése,
tisztántartása, ki- és elpakolása.
Amit kérünk:
• 8 általános iskolai végzettség
Előny lehet:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
Amit mi ajánlunk:
• Egészségprogram
• Hűségprogram
• Ajánlási rendszer
• Útiköltség támogatás
• Csoportos élet,- baleset- és egészségbiztositás
• Cafeteria
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!
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Így rendezzük be a panelerkélyt!
A HETILAP

A mobilitás művészete

Kurucz Tünde
Nem mindenkinek van nagy teraszos lakása, de
néhány hasznos tippel a legapróbb panelerkélyből is otthonos és használható kertet
varázsolhatunk!

Egy három-négy négyzetméteres
erkély sokkal tágasabbnak tűnik, ha
mobil bútorokkal rendezzük be. Néhány tíz centit megspórolhatunk, ha
például korlátra akasztható asztalt
és kis helyet foglaló, összecsukható
napágyat, székeket használunk. Ez
utóbbi esetében ne feledkezzünk

Mielőtt egy párnát is vennénk
az erkélyre, döntsük el, mire
szeretnénk használni! Reggel
itt szeretnénk meginni a kávénkat? Vagy fekve szeretnénk
élvezni a napfényt? Esetleg
paradicsomot és epret akarunk
a sarokban nevelgetni? Első
lépésként döntsük el, milyen
funkciója vagy funkciói lesznek
az erkélynek, és csak ezután
rohanjuk el a legközelebbi
bútorboltba!

Fotó: Kiss László archív

A nulladik lépés

MESZ-TOR
KAPUTECHNIKA
SZAKÜZLET

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

A korlátra és az ablakba is rakhatunk virágokat
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Vásároljon megbízható terméket,
megbízható helyről!

sz

Ré

Az ajánlat 2019.03.01-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.
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zü
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let

Székesfehérvár, Berényi út 81.
Tel.: 22/331-332
www.mesz-tor.hu
Poli-farbe színkeverés kül-és beltérre,
fémre, fára, falra, több ezer színben.

Ho

llander-2000

Kft.

VAKOLATOK,
HŐSZIGETELŐ
RENDSZEREK

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

M

Az ajánlat 2019. június 6-tól a készlet erejéig tart.

EG

ÚJULT!

Cellkolor brill extra mf
fehér zománc 0,75 l 2.220 Ft (2.960 Ft/l)

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

WEBSHOP: www.hollander.hu

ÉPÍTŐANYAG SZAKKERESKEDÉS

www.braunbau.hu

ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

AKCIÓS KÍNÁLATUNKBÓL:

Tetőcserép és bádogos áru, Swedsteel ereszcsatorna,
Wienerberger tégla, kémény, Leier betontermékek, cement,
Ytong, MAPEI termékek, 10-15 cm hőszigetelő rendszer vakolattal.
Akció ideje 2019.06.06-30-ig, illetve a készlet erejéig. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár,
Móri út 102.
22/513-220

A hirdetés felmutatója vásárlás esetén ajándékot kap!

TETŐCENTRUM Fehérvár Kft.
Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok)

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162

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

Horoszkóp
június 6. – június 12.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A legszívesebben mélyre ható változtatásokat hajtana végre
az életében, s ez igaz lehet az életmódjára is. A kapcsolatait
is egy kicsit átalakítaná. Lehet, hogy érzi, kevés szabadság jut
Önnek, s az időt is kevesli, amit önmagára fordíthat.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Fogékonyabb a jóra, így nem célszerű a következő napokat sok és nehéz munkával töltenie. Ha teheti, akkor
inkább pihenjen néhány napot, s foglalkozzon olyan
tevékenységekkel, amelyek valóban kikapcsolják. Egyszerűen csak élvezze az élet hétköznapi örömeit, s már
ez is elég lehet ahhoz, hogy érzelmileg feltöltődjön.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Most óriási meggyőző erő sugárzik Önből. Használja ki, ha
egyeztetnivalója akad a felettesével, de üzleti tárgyalásai során
is sikert hozhat Önnek. Ha elgondolkodik a céljain, tervein,
akkor saját magának segít, hiszen rendszerezheti a tennivalóit.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Munkahelyén remekül tud együttdolgozni munkatársaival, s pontosan tudja, mi a dolga. Jól fésüli össze a
szálakat, így alkalmas lehet arra is, hogy felvállalja a
munka megszervezését. Jó koordinációs képességeit
felhasználhatja a magánéletében is, könnyebben
vezényli le az otthoni munkát is.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kiderülhet, hogy kitől mit várhat el, s jobban fogja
tudni azt is, hogy Ön mit nyújthat. A munkahelyén most végre elfoglalhatja a méltó helyét a
csapatban. Így kialakulhat új népszerűsége, amit
nagyon élvez.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Lehet, hogy egy kicsit fél a túl intenzív érzelmektől, hiszen
ezek mindig bizonytalan terepet jelenthetnek. Most szembesülhet a legmélyebb indulataival, amelyek uralják majd
az életét. Ezúttal nem zavarja annyira a saját érzékenysége,
megpróbálja bölcsen kezelni a helyzetet.

FEHÉRVÁR
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lehet kapni. Fő előnye, hogy
könnyen tisztítható, és pillanatok alatt, átalakítás nélkül
újjávarázsolja a legkopottabb
taposót is!

Alternatív nyári konyha
A panelban is lehet az erkélyen
főzni! Csak egy öt méteres hos�szabbító és egy pár ezer forintos
elektromos grill kell hozzá. Nincs
füst, nem kell várni, míg a faszén elkezd izzani. Csak be kell
kapcsolni, és máris lehet sütni
a pácolt tarját! Az elszántabbak
egy indukciós főzőlapot is beszerezhetnek, hogy kánikulában ne
kelljen a konyhában a gáztűzhelyt
bekapcsolni.

Az a szép, zöld gyep...
Az emeleten ugyan nem nő rendes fű, de egy tekercs műfűvel
is lehet olyan benyomásunk,
mintha kertben lennénk. Műfüvet szinte bármelyik barkácsáruházban vagy hipermarketben

Növényeket a falakra!
A kis alapterület miatt ügyeljünk
arra, hogy a növényeket lehetőleg magasabban helyezzük el.
Felfúrhatunk néhány polcot a
fűszernövényeknek, vagy készíthetünk komplett virágfalat kampós
kaspókkal. A merészebbek néhány
plafonra fúrt makramé virágtartóval egészen egyedi hangulatot
csempészhetnek az erkélyükre.
A fajták kiválasztásánál mindig
vegyük figyelembe, hogy nem
mindegyik növény bírja a balkonklímát!

erkélyt. Ha nincs kint konnektor,
használjunk bátran szolárlámpákat!

Gömblámpák, mécsesek, füzérek

Függöny az erkély szélén

Egy-egy mécses, gömblámpafüzér
vagy izzósor otthonossá teszi az

Itthon kissé szokatlan megoldás,
ha a korlát fölé függönyt fúrunk

Fotó: Kurucz Tünde

meg a vastag párnákról, mert egy
kényelmetlen faülőkén senki sem
tud órákat ücsörögni!

A legkisebb erkélyen is jó szolgálatot tehet egy összecsukható napágy

fel. Használhatunk légies, tengerpartot idéző anyagokat vagy
modern mintás zuhanyfüggönyt,
a lényeg, hogy passzoljon a lakás
stílusához! Védi az erkélyt a
napfénytől, a galamboktól és a
kíváncsi tekintetektől.

Júniusi feladatok a kertben
Az idei év nagyon szélsőséges
időjárása próbára teszi a kertészkedőket. Az elmúlt hónapban lehullott 150-200 mm csapadékot
ugyan felszívta a talaj, azonban a
hideggel együtt nagyon kedvezett
a különféle gombabetegségeknek,
és visszavetette a zöldségeskert
növényeit.
Az áprilisban elvetett uborka, tök és sok helyen a bab
magjai a hideg talajban nem, vagy csak vontatottan
keltek, érdemes után vetni, pótolni a sorokat, hiszen
a melegben a pótlás gyorsan utoléri a korábbi vetést,
csökkentve a terméskiesést.
A párás, esős időben rengeteg helyen találkozhatunk a lisztharmat tüneteivel. Várakozási idő nélküli, bio megoldás a Thiovit Jet permetszer használata. Nemcsak zöldségeknél, hanem gyümölcsfák
és dísznövények esetében is használható, akár
felszívódó szerek kiegészítőjeként is. A hagymafélék rozsdás, sárgás foltjai a hagymarozsda, vagy a
hagymaperonoszpóra tünetei. Védekezésül a kontakt, réztartalmú szereket (Cuproxat FW, Champion
WG, Miltox Speciál), vagy a felszívódó Amistar,
Mister készítményeket javaslom. A kiültetett paradicsom és paprika palánták liluló levelei kezdeti
tápanyaghiányra utalnak. A begyökeresedésig nem
elégséges a tápanyagfelvétel a talajból, így célszerű lombtrágyával pótolni. Ne feledkezzünk meg
a kalciumról sem, mely már virágzástól adható. Az
esetlegesen foltos, betegnek tűnő levelekre ugyan-

csak a fent említett szerek használandók. Ugyanez
a helyzet a burgonyánál is, ahol a krumplibogár elleni védekezés mellett, nagyon fontos a burgonyavész elleni kezelés is.
Üzletünkben elérhető a régóta várt bio gombaölőszer a Polyversum, és a bio rovarölő Neem Azal
is.
Rovarkártevők közül a krumplibogár ellen van a
legnehezebb dolgunk. Sajnos a Mospilan már nem
használható ellene, mert rezisztencia miatt visszavonták az engedélyét ebben a növénykultúrában. Az
egyetlen jelenleg elérhető szer a bio készítménynek
számító Novodor, ami azonban csak a fiatal lárvák
ellen hatékony (azok ellen viszont 100%-osan megfelelő arányban és technikával kijuttatva). Levéltetvek ellen biológiai növényvédelemben a Káliszappan
használható, nem bio növényvédő szerek közül kiváló tetűirtó a Teppeki, Mospilan, Full, Cyperkill, Decis,
Karate, vagy a Fendona. A szer kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy a szer engedélyezett-e az adott
növénynél, illetve hogy a szedésig hátralévő időszak
nem rövidebb-e, mint az élelmezés-egészségügyi
várakozási idő.
Még nem késő elhelyezni az alma-, szilva-, barackés egyéb gyümölcsmolyok jelzésére, gyérítésére
használható REAGRON csapdákat, melyekkel az
egész szezonban biztosíthatjuk az előrejelzést, illetve a védelmet. A csapdák használata tökéletesen
előrejelzi a permetezés időpontját, így a kukacmentes gyümölcs elérésez szükséges permetezések száma minimálisra csökkenthető.

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Sok munkája lehet a napokban, s ez többlet megterhelést jelent az Ön számára. Előfordulhat, hogy olyan
munkákat is kap, amelyeket nem is Önnek kellene
elvégeznie. Tulajdonképpen örül annak, hogy bíznak
Önben, s higgadtan, célszerűen áll hozzá a feladataihoz.

Tegyen gesztusokat azok felé, akik fontosak Önnek, s nap mint
nap együtt van velük. Egyáltalán nem mindegy, hogy miként
alakulnak a kapcsolatai. Ezzel a hozzáállással még olyan kapcsolatokat is könnyedén rendezhet, melyekben már kialakult egyfajta
ellenségeskedés, így rányomják a bélyegüket a mindennapjaira.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Szabályokat alkot, amelyek az Ön világnézetét tükrözik.
Közben könnyen elfelejti, hogy mások más elvek szerint
működnek, s más szabályokat tartanak helyénvalónak.
Amikor azt látja, hogy a világ sehogyan sem akar az Ön
elvei szerint működni, könnyen dühös és csalódott lesz.

Az élete most az örömteli kapcsolatokról szólhat, s ebbe még az is belefér, hogy új lehetőségeket is kapjon. Biztos, hogy nagyon szenvedélyes
szerelem lesz, s egyben nagyon sok tanulságot hordoz majd az Ön
számára. Ha meglévő, régi kapcsolatban él, akkor érdemes egy kis temperamentumot vinni bele, fontos, hogy megélje a tüzes energiákat is!

A cseresznyelégy ellen a folyamatos védekezés
elengedhetetlen. Vagy felszívódó Mospilan permetszert használjunk, vagy ragacsos sárga lapok
kihelyezésével védjük a gyümölcsöt. A sárga lapok
kihelyezése csak akkor eredményes, ha gyakorlatilag teleragasztjuk vele a fát. Viccesen mondva: képzeljük magunkat a cseresznyelégy helyébe, és nézzünk a fára. Ha bárhonnan nézve feltűnőbb a sárga
lap, mint a cseresznye, akkor elegendő a kiakasztott
lapok száma. Ellenkező esetben csak gyérítésre alkalmas.
Az őszibarack tafrina elleni védekezés időszaka véget ért, a nagy melegben megáll a fertőzés, az ellene
való permetezés már felesleges. Ugyanakkor a gyümölcsöt fertőző monília, vagy lisztharmat, varasodás, levélbetegségek ellen jól használható a Topas
100EC. Ne várjuk meg a betegségek megjelenését,
előzzük meg a fertőzés gyümölcsbe jutását. Keverhető a moly kártevők és levéltetvek elleni szerekkel.
A szőlő védelmében érdemes lehet áttérni a felszívódó szerek használatára. Peronoszpóra ellen
a Ridomil Gold Plus, a Curzate super, vagy a Kupfer
Fusilan lehet jó választás, lisztharmat ellen pedig
a Topas 100EC, a Bumper, vagy a Domark. Mindkét
betegség elleni kombinált szer a Cabrio Top, vagy a
Quadris. Figyeljünk arra is, hogy a virágzás kezdetére már ne maradjon atka a tőkén, mert „madárkás”,
azaz ritka, rosszul kötött lesz a fürt.
Kártevőtől és csigától mentes kertet kíván Németh
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.

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

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Titokzatos hangulatba kerül, kevesebbet árul el önmagáról,
mint máskor. Lehet, hogy igénye támad arra is, hogy egyedül
lehessen, s végre egy kis levegőhöz juthasson. Szerencsére megértik, hogy időre van szüksége. A szerelmi életében kaphat egy
nagyon vonzó alkalmat arra, hogy titkos, s izgalmas kalandba
bonyolódjon, amely akár még gazdagíthatja is az életét.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Vágyik arra, hogy elvonuljon a világtól, s az így nyert időt arra
használja fel, hogy önmagával törődjön. Akár a szellemi elmélyülésre is sokkal nagyobb igénye lehet, s elmerülhet olyan témákban
is, amelyek megkívánják, hogy száz százalékosan odafigyeljen.
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Egy székesfehérvári cserediák kalandjai a Fülöp-szigeteken
A HETILAP

Papp Brigitta

Viven tíz hónapig tanult a Fülöp-szigeteken

Fotó: Facebook/Bozóti Vivien

olyan család, ahol az apuka két farönkből épített házat
a családjának, de úgy is boldogok voltak.
Azt megtanultam a Fülöp-szigeteken, hogy mindig
gondolkodjak pozitívan, mert sosincs olyan, hogy

Vidám pillanatok

rosszban marad az ember, mindig van kiút. Azt
is megtanultam, hogy élvezzem az életet. Mielőtt
kimentem, sokszor voltam búskomor, szomorú, de ott
megtanítottak arra, hogyan legyek boldog.
Azt láttam, hogy mennyire számít az, hogy boldog
emberek vegyenek körül, mert akkor én is boldogabb
leszek, de arra is rájöttem, hogyha boldogtalanok vagyunk, akkor szinte mindig magunkban kell keresni,
hogy mi a hiba, mit tudnánk jobbá tenni.
Az viszont furcsa volt, hogy ők mások előtt sosem
ölelik meg egymást, a fogadóanyukám és a fogadóapukám is csak összebólintották a fejüket.
Nagyon tetszett, hogy sokat voltunk együtt, bár a
hétköznapokon ők is sokat dolgoznak. Abban a családban, ahol én voltam, a fogadóanyukám dolgozott a
legtöbbet, életvitel-tanácsadó és ügyintéző volt abban
a suliban, ahová jártam. A fogadóapukámnak lazább
volt a munkája, ő nagyjából délelőtt tízkor elment és
kettőkor már haza is ért. Viszont ő volt a családban a
szakács, mindig ő főzött. Ott ez teljesen normális.
Volt, ami neked furcsa volt vagy nehezebben szoktad meg?
Igen, azt, hogy a tisztaságra nem annyira figyelnek,
mint az európai országokban. Mindig meleg van,
nem kell fűteni, az ajtók pedig állandóan tárva-nyitva

hogy közös fotót csináljunk – szóval egy kicsit sztárnak is érezhettem magam tíz hónapig!
Mi az, amiben mások az ott élők?
Nagyon kedvesek és mindig mosolyognak, még ha vannak problémáik, akkor is. Mindig vicceket mesélnek,
nagyon rosszakat, annyira, hogy már azon nevetni kell,
mennyire rosszak! Érdekes volt, hogy ők sosem sírnak
mások előtt, mert azt mondják, akkor túl gyengének
mutatják magukat. Még a – mi mércénkhez képest –
mélyszegénységben élők is nagyon optimisták. Volt

Fotó: Facebook/Bozóti Vivien

Vivien és családja a hazaérkezés pillanatában

Vivien és a fogadócsaládja

Fotó: Facebook/Bozóti Vivien

Fotó: Facebook/Bozóti Vivien

Egyedül nekivágni a világnak, pláne tizenhat évesen,
igen komoly bátorságra vall. De szülőként is erős
bizalom kell a gyermekünk felé, hogy el merjük
engedni. A székesfehérvári Bozóti Viven éppen ennyi
idős volt, amikor útnak indult a Fülöp-szigetekre, ott
is egészen pontosan a Panay-sziget Kalibo városába.
Anyaként arra a gondolatra, hogy gyermekem egy
idegen kultúrában egyedül boldoguljon, meglehetősen összeszorul a gyomrom. Vivient hallgatva
azonban át kell, hogy értékeljem ezt a nézetet, sőt egy
kicsit pátoszosan azt kell, hogy mondjam: ha ilyen az
ő generációjuk, akkor nagy gondok nem lesznek!
Egy tizenhat éves lány hogyan jut arra az elhatározásra,
hogy átszeli a fél világot és elmegy egyedül a Fülöp-szigetekre cserediáknak?
Több olyan cserediákkal ismerkedtem meg, akik
ide, Székesfehérvárra jöttek tanulni. Ők voltak, akik
először felkeltették az AFS programja iránt az érdeklődésemet, javasolták, hogy nézzem meg a honlapot,
mert nagyon sok lehetőség van. Amikor megnéztem
a célországokat, egyből a Fülöp-szigeteken akadt meg
a szemem, azonnal tudtam: oda szeretnék menni!
Először csak nézegettem, aztán szóltam anyunak, aki
persze rögtön nemet mondott. Aztán rávettem anyát
meg apát is, hogy engedjenek el.
Nem volt egy kis ijedtség sem benned, amikor kiderült,
hogy teljesül az álmod?
Amikor megtudtam, hogy sikerült, először az volt
bennem, hogy már indulnék is azonnal! A reptéren
bizonytalanodtam el először: nem attól féltem, hogy
kint kell lennem, hanem attól, hogy egyedül kell oda
elutaznom, ráadásul korábban sosem ültem repülőn.
Milyen a cserediák élete a Fülöp-szigeteken?
Sokkal lazább, mint itthon, többet elnéznek nekünk
pont azért, mert cserediákok vagyunk. De tanulnunk
kellett. Inkább a fehér bőröm miatt voltam különleges, a városban szinte minden nap megállítottak,

Fotó: Horváth Renáta

A székesfehérvári Bozóti Vivien tizenhat évesen indult neki a világnak,
de már korábban eldöntötte: szívesen venne részt cserediákprogramban, megismerné a világot, egy más kultúrát.

vannak, a nagy csótányok és patkányok mindenhová
bejárnak. De aztán ehhez is hozzá lehetett szokni. Ők
azt mondták, ha nem bánt, akkor én sem bántom, és
én is így voltam vele.
Mivel mindig meleg van, meleg víz sincsen, hideg vízben kellett fürdeni. Először nagyon rossz volt, szétfagytam, de aztán hozzászoktam, sőt a negyven fokokban
jól is esett! A másik, ami hiányzott, az a mosógép, így
kézzel mostam a ruháimat, amíg ott voltam.
Ami ijesztő volt, az a tájfun! Bár mindig mondták,
hogy nem lesz semmi baj. Velünk tényleg nem is lett
semmi baj, de csak a mi városunkban meghaltak több
mint ezren. Először csak esőzéssel meg egy kis széllel
indult, aztán nagyobb lett a szél, végül tízméteres
pálmafákat csavart ki, mindenhol térdig érő víz volt.
Egy hónapig suliba se tudtunk menni.
Azért ezeknek az élményeknek a hatására biztosan változik
az ember. Mi az, ami szerinted változott benned, amit
tanultál a tíz hónap alatt?
Magabiztosabb lettem, merek bárhova egyedül menni,
nyitottabb lettem, sokkal kötetlenebbül beszélgetek
mindenkivel. Mivel nem voltak velem a szüleim, a
családom, sokat önállósultam, és bele kellett szok-

Tengerparti pillanat

nom egy idegen környezetbe. Meg is híztam: napi háromszor ettünk rizst, amit szeretek, de azért komoly
szénhidrátbomba!
Az mindenképpen tanulság az elmúlt tíz hónappal
kapcsolatban, hogy nem kell mindig mindenen sírni.
Korábban hajlamos voltam apróságokon is elsírni
magam. Aztán lassan rájöttem, hogy sokszor túlgondoltam a dolgokat.
Mit mondanál azoknak, akik még hezitálnak, hogy kipróbálják-e magukat cserediákként?
Mindenki lehet cserediák, bárki képes rá, csak el kell
határozni! Nem nehéz cserediáknak lenni, csak meg
kell szokni, hogy a családunk távol van tőlünk egy
időre. Nekem ez a tíz hónap csodás volt, az egész egy
jó élmény, és ha befejeztem a tanulmányaimat, akkor
szeretnék még külföldön tanulni. Japánba szeretnék
eljutni, mert nekem az az álomországom!
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
A HETILAP

Koch Imre

Sóhaj
szeretnék emléket állítani e napnak
melyben felismertem a következőt
az eljövendő pillanatok
kirajzolódnak
a fényérzékeny papíron
véletlenek halmaza
félelmeink boltozata a képben
melyfelpűl
sűrűsödik
nem mondható el
mi az a valami
ami érintés nélkül
hatol át rajtunk
kölcsönhatásban e hellyel
ésáthatolunk rajta
anélkül
hogy érintenénk
érintés nincs
csak áthatás
azzá válsz végül
ami mindig is voltál
Szűts Diana

Eső után
eső esett
hidegebb lett
riadt-lilán
dideregtek
apám haján
az esőcseppek
csak hallgatom
ahogy újra írja magát bennem
valami ismeretlen némaság
Simek Valéria

Távolsággal
Mintha minden rendben lenne,
kicserélt az álom. Nevetésed
üveggyöngyként szóródik szét
az üres kávéscsészék és összegyűrt
szalvéták között. Barna fürtjeid
arcod körül táncolnak. Visszanézni?
Előre nézni? Ami volt, és az ami jön,
azt elfogadni, mint egy kosár gyümölcsöt?
A távolsággal járó szabadságban
olyan létbe kapaszkodsz, amelyet
talán sosem fogsz teljes mértékben
megérteni. Arcod a nap felé fordítod,
mely meglágyít és enyhet ad.

Péntek Imre

A szalmaszál
Nagy Gáspár emlékére
Ragyog az ég kupolás sátra,
egy verset küldeni odaátra,
ahol az utak a semmibe futnak,
s nem leszel többé üldözött vad.

S keressük azt a szalmaszált,
ami egykor kezedbe szállt,
a jászolból, mert Isten akarta,
hogy elérj az utolsó partra.
Balajthy Ferenc

Egy ősrégi szerelem

Égi megbízatásod is lejár,
s az ítélkezőn nincsen talár,
nem sírnak bilincset kezedre,
ott leszel valahol lebegve.

Míg testedért küzdesz, lelked elveszik,
(Mint szellemtáncoló – űrhajótörött.)
Gondolkodom, tehát nem élek! Mert itt
Mindhalálig lét csak az, mi már örök!

Amit Rimbaud súgott, megérted,
egy halálnyi lett súlyos vérted,
fájt az árulás, ha a roppan a gerinc,
s a becsületnek nyoma sincs.

Megteremtettemnek még nincs élete, –
Ám, végső titkok előtt letérdelek!
Ahogy robaj születik meg a csöndben,
S nyílnak szép, letaposott virág fejek.

De szóvá teszed még, elmenőben,
hogy a szobád mily levegőtlen,
a szabadságban fuldokoltál,
körötted égett annyi oltár…

Mint a bűn, amit meggyónni sose lehet,
Zuhanva mélybe ránt, - de elviselem,
(Milliárd éves kőben ez ember lelet! –)

Az ezredváltó sűrű évek
hamuja belepett téged,
pedig hordoztad fénylő arcod,
s amit vívtál, a legvégső harcot.

Parázslik bennem egy ősrégi szerelem! –
Dombor lencse lesz szívem, majd utána
A tűző napon várom,- lobbanjon lángra!
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Az utazás botanikája

Az idősebb úriember a velem szemközti ülés
mellett áll, és udvariasan hallgatja a szomszédjában ülő asszonyságot, aki a répatermelésről
tart előadást. A férfi a csomagjait pakolná el, de
a permetezés megfelelő időzítése szemlátomást
nem tűr halasztást. A vonat fáradt sóhajjal vág
neki a főváros és a Fekete Szőlős közti hatvan
perces útnak. Mint az elmúlt öt percben már
körülbelül ötvenszer, most újra elátkozom a
fülhallgatógyártó cégeket. A fülembe illesztett
apró mikrofon reménytelenül néma – maradnak
tehát a répák. Nyuszi és üzletfelei, gondolom
morcosan.
Úriemberem rengeteg poggyásszal utazik,
bőröndjein kívül van nála egy bőrtáska, egy kis
fadoboz és egy virág is, amit valamiféle különös
üvegkehelyben tart. A megoldás a Szépség és
Szörnyeteg rózsájára emlékeztet, bár az ő virága
selymes mélylila, és az üveg nem kerek, mint a
mesében, inkább apró üvegkupolára hajaz, ami
felfelé csúcsosodik. A férfi fellendíti az egyik
bőröndöt az ülés fölé, ám véletlenül meglöki az
üvegbe zárt virágot. Gondolkodás nélkül kapom
el, olyan gyorsan mozdulva, hogy a fülhallgató
kicsúszik a fülemből.
– Köszönöm, kisasszony! – Az idegennek szép
mogyoróbarna szeme van, és a mosolya eléri a
tekintetét is. Halványan visszamosolygok, pedig
általában azt szeretem, ha békén hagynak. Anyám
antiszociálisnak tart – pedig valójában csak
rengeteget beszél, így ha elszabadulok otthonról,
boldog vagyok magányomban.
– Milyen szerencse, hogy ilyen remek reflexei vannak, kedveském! – dicsér meg az asszonyság, aki
szemlátomást nehezen viseli, hogy elterelődött
róla a figyelem.
– Hova utazik, kisasszony? – kérdezi tőlem az

idegen, miután barátságos biccentéssel elrendezi
a répatermesztőt.
– Szőlősre – A nagynéném feltehetően az egész
nyarat megszervezte már percről percre. – Teszem
hozzá, magamat is meglepve. – A hangomban
feltehetően marad egy kicsi a bosszúságomból,
mert a férfi mintha mulatna magában.
– Ó, ott remek virágvásárokat szoktak tartani –
mondja aztán. – Egyszer szeretnék eljutni oda, de
idén a csipkerekire megyek, mert ott tó is van.
Hirtelen feldereng előttem egy nyár képe, ahol
nincsenek túlbuzgó nagynénik és megtervezett teadélutánok, csak víz illata a bőrömön, és
éjszakai fények a parton. Semmire nem vágyom
jobban, mint egy kis friss levegőre, a kifejezés
minden értelmében… Egyszeriben éledő érdeklődéssel jobban megnézem magamnak a virágos
férfit. Sajnos az apám is lehetne, vagy húsz évvel
idősebb nálam, bár persze ha az ember tizennyolc
éves, szinte mindenkinél fiatalabb. Az idegen az
ébredező májusi meleg ellenére világos öltönyt
visel, és eleganciája ellenére van benne valami
szeretetre méltó sutaság. Sötétbarna hajáról apám
forró csokoládéja jut eszembe.
– Megkérdezhetem, hogy hívják a virágot? – érdeklődőm.
– Maga szerint mi legyen a neve?
– Parancsol? – kérdezek vissza azok gyakorlatával, akik ötéves koruk óta voltak összezárva teázó
hölgyekkel.
– Ez itt fajtájának első példánya – magyarázza
botanikusom barátságosan – és még nem találtam
ki, hogy nevezzem.
– Miért tárolja így?
– Kíváncsi vagyok, vajon a legyek hirtelen eltűnése a környezetemből véletlen-e, vagy esetleg a
növény húsevő fajta.

Kíváncsian vizsgálgattam a szorosan összezárt
virágkelyhet.
– Mit szólna a Méregcsókhoz?
– Kissé drámai ötlet, tekintettel arra, hogy nem
tudjuk, termel-e bármilyen mérgező folyadékot,
de azért fantáziadúsnak tartom.
Egy félmosollyal elfogadom az érvelését. Meglepve
tapasztalom, hogy nem zavar a társalgás, és nem
vágyom vissza csendes buborékomba. A másik
feszült figyelemmel nézi a Méregcsókot, én pedig
ösztönösen észreveszem, ahogy a halántékánál
lévő ezüst hajszálakon megcsillan a napfény.
Megmagyarázhatatlan hangulatban vagyok. Nem
hiszem, hogy ez a férfi tehetne róla, de az agyamba
befészkeli magát egy szabad nyár gondolata. Ez
persze nem jelenti azt, hogy nem hívnám fel anyámat, de talán nem kellene egész nyáron émelyegnem a teafű miatt. Dolgozhatnék is – mégis, men�nyire lehet nehéz, teszem azt, vattacukrot árulni?
Vigyoroghatnékom van, ahogy eszembe jutnak a
ragadós, színes, semmire se jó édességek.
A következő megálló az enyém. Ahogy leszállok,
elkapok néhány szót a kalauzfiú monológjából, aki
megállíthatatlan gyorsasággal beszél a mobiljába.
– Jaj, ne legyél már ilyen, ez a névnapi bulim, nem
hiszem el, hogy…
Ezen a ponton már nem lenne semmi dolgom,
csak megvárni a nagynénémet, de ösztönösen
az állomás pénztárához lépek, új jegyet kérni.
A kalauzfiú kissé bánatosan útba igazít, mikor
megkérdezem, nem tudja-e, hol tartanak virágfesztivált Csipkereken.
– Köszi – biccentek. – Ah, és boldog névnapot!
– kiáltok még ki neki, aztán sarkon fordulok
abban reménykedve, hogy még visszakaphatom
az eredeti helyemet. Egy villanásra még látom
meglepett, örömteli arckifejezését.

FEHÉRVÁR

sport

Közéleti hetilap

Száztíz éves a MÁV Előre
Kaiser Tamás
Száztíz éve alakult a MÁV Előre SC, ez a szám
pedig nemcsak a székesfehérvári, de a magyar
vagy éppen a nemzetközi sportéletben sem
mindennapi. A születésnap alkalmából a
klubhoz és a városhoz kötődő sportvezetők
gyűltek össze.

Extrém triatlon extrém időben

kötelékében.
A születésnap alkalmából rendezett ünnepségen beszédet mondott
Nagy Róbert, a klub elnöke, aki
szerint csodálatos ez a száztíz év:
„A múltat ápolni kell, a jövőt építeni,
támogatni, a jelenben pedig dolgozni
kell! A MÁV Előre röplabdázói pedig
dolgoznak is, hiszen a férfi csapat a
hatodik helyen zárt az NB I-ben, míg a
női gárda feljutott az élvonalba.”
Orbán Viktor miniszterelnök sem
feledkezett meg a klubról, és levélben üdvözölte a MÁV Előre SC-t,
annak vezetőit, edzőit és sportolóit.
Levelét Cser-Palkovics András
polgármester olvasta fel.

Németh Krisztián
Ismét remek triatlonversenynek adott otthont
Székesfehérvár! A tavalyi Európa-kupa után
ezúttal az eXtremeMan 51.5 viadalt rendezték
a városban. Több mint háromszázan – köztük a
házigazda Alba Triatlon SE versenyzői – álltak
rajthoz az embert próbáló megmérettetésen.

A verseny nevében szereplő szám
a teljesítendő kilométert takarja:
ezerötszáz méter úszás, negyven
kilométer kerékpározás, végezetül
„laza” tíz kilométer futás. Mintegy
harminc kategóriában, egyéniben
és váltóban álltak rajthoz a triatlonisták.
Már a tavalyi Európa-kupán is
remekül vizsgáztak a fehérvári

versenyhelyszínek, melyek természetközeliek, ugyanakkor szurkolóbarátnak is mondhatók, hiszen az
úszást és a futást végig testközelből
lehetett követni a Csónakázó-tónál,
a bringázást pedig a nyugati elkerülőn teljesítette a mezőny, így a szép
számú fehérvári is az Alba Triatlon
SE és a Family Tree színeiben.
Az időjárás is rendkívüli volt: a rajtnál eső esett, kerékpározás közben
pedig egyenesen szakadt, a futást
pedig rendkívüli kánikula kísérte.
A férfiaknál Veréb Dávid, a nőknél
Malatinszky Zsófia nyert.
A versennyel Székesfehérvár a
sorozat állomásává vált, melynek
legrangosabb eseménye a nagyatádi
megmérettetés.

Nagy Róbert, a klub elnöke emléklapot vehetett át Székesfehérvár polgármesterétől

Testközelből figyelhették a szurkolók a triatlonisták harcát ellenfeleikkel és önmagukkal

Lesz TESZ!
Somos Zoltán
Pünkösdhétfőn immár nyolcadik alkalommal
rendezik meg a Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért! futóversenyt a Rákóczi úton és
a Vár körúton.

A TESZ a környezetvédelmi
világnaphoz kapcsolódva indult 2012-ben, akkor rendezte
meg először a város, az ARAK
és a Depónia Kft. A cél azóta is
ugyanaz: felhívni a figyelmet a
környezettudatos gondolkodásra,
egyben mozgásra buzdítani.
A pünkösdhétfőn 17 órakor
rajtoló tömegfutáson idén is
egyéniben valamint munkahelyi
és családi csapattal indulhatnak

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

A fehérvári sportélet megkerülhetetlen tényezője a MÁV Előre, a
klub pedig a napokban „tölti be”
száztizedik életévét, és bár voltak
nehezebb idők történetében, jelenleg is él, és többek között a röplabdának köszönhetően rengeteg
fiatal sportol most is az egyesület
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A hétvégén újra füstölnek a gumik

a nevezők. A Rákóczi úton egy,
három vagy hét kört futva teljesíthetik a távokat, a leghosszabb
a tizenegy kilométeres egyéni futás lesz. A helyszínen korlátozott
számban lehet csak nevezni, érdemes ezért előzetesen megtenni
– részletek a www. arakatletika.
hu/tesz honlapon találhatók.
18.30-kor kezdődik majd az
egykörös Depónia futás, melyre
hagyományosan egy széttaposott
PET-palackkal lehet benevezni
16 és 18 óra között. Az első ezer
nevező ezúttal is ajándék pólót
kap.
A verseny útlezárással jár, ennek
részleteiről a város honlapján
érdemes tájékozódni!

Kaiser Tamás
Az országos ralibajnokság harmadik futamát
rendezik szombaton és vasárnap Székesfehérváron illetve a környékbeli pályákon. A Székesfehérvár Rallye-ra több mint százharminc páros
adta le nevezését.

Az első osztályban hetven autó
rajtol szombaton, míg a Rallye2-ben
több mint hatvan páros nevezett. Az
ORB mezőnyére tizenkét gyorsasági szakasz valamint szombaton
délután a Superspecial vár. Ez
utóbbi 18.46-kor kezdődik, és ahogy
a szurkolók, nézők megszokhatták már, ezúttal is a Palotai úton

száguldanak, szlalomoznak majd a
versenyzők.
A Székesfehérvár Rallye ebben az
esztendőben kifejezetten nézőbarát lesz, hiszen az eddigi legkompaktabb fehérvári futamot rakták
össze a szervezők: a szervizpark, a
versenyközpont és a célceremónia
is a sóstói stadionban illetve annak
parkolójában lesz berendezve. A
verseny szombaton 13 óra 6 perckor
kezdődik a Pusztavám–Kőhányás
szakasszal, míg az utolsó gyorsaságit vasárnap 18.56-kor indítják
útjára. Az első osztály eleje fél nyolc
előtt pár perccel érkezik meg a
céldobogóhoz.

Az NB II. Közép-nyugati csoportjában huszonkilenc győzelemmel és egy vereséggel, tizenegy pontos előnnyel lett bajnok az Ikarus-Maroshegy U15-ös csapata. A gárda hétvégén játszotta utolsó
meccsét, a Csákvár elleni 9-2-es sikerrel búcsúzott a szezontól Szabó Miklós együttese.
K. T.

Fotó: Kiss László archív

Fotó: Simon Erika

Majdnem hibátlan mérleggel lettek bajnokok

Idén is lesz városi száguldás – több ezer nézőt várnak a Palotai útra szombat kora este
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10

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

székesfehérvár

KATEGÓRIÁK & RAJTOK:

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

RAJT
RAJT
RAJT
RAJT
RAJT

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

