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„Kegyelmet nem kérek!”
Látrányi Viktória

Választókerületi programok

Harminc évvel ezelőtt, 1989. június 16-án volt 
Nagy Imre és mártírtársai újratemetése. A Hősök 
terén több százezren voltak a megemlékezésen. A 
szertartás a rendszerváltás egyik legemlékezete-
sebb eseménye volt, egy korszak végének jelképe. 
Százezrek demonstrációja egy olyan rendszer ellen, 
mely megfosztotta a nemzetet a szabadságtól, 
elnyomásra, félelemkeltésre, megtorlásra épült.

A rendszerváltás talán legfontosabb szim-
bolikus eseményeként tartjuk ma számon 
az 1956-os forradalom mártír miniszter- 
elnökének, Nagy Imrének és mártírtársai- 
nak – Gimes Miklósnak, Maléter Pálnak, 
Szilágyi Józsefnek és Losonczy Gézának 
– újratemetését. A Műcsarnok homlokzata 
előtt ravatalozták fel a koporsóikat. Itt állt 
egy hatodik koporsó, mely a forradalom 
többi halálos áldozatának állított emléket. 
A díszletet Bachmann Gábor és ifj. Rajk 
László tervezte. A ravatal mellett a hozzá-
tartozók, rabtársak foglaltak helyet, a dísz-
őrséget a Történelmi Igazságtétel Bizottság 
és a Politikai Foglyok Szövetsége adta. 
Kilenc óra után kezdődött a koszorúzás, itt 
mindenki magánemberként helyezte el a 
kegyelet virágait. Hatalmas volt a tömeg, a 
korabeli beszámolók harmincezer résztve-
vőről írnak, s több száz külföldről érkezett 
fotósról, újságíróról. Tíz órakor Sinkovits 
Imre színművész olvasta fel a megemléke-
zés menetét. Majd hosszú sorokba rende-
ződött a tömeg, hogy elhelyezzék a kegyelet 
virágait. A hangszórókból elhangzott az 
1956-ot követő kivégzések áldozatainak 

A Fehérvár Televízió harminc évvel ezelőtt a Hősök terén rögzítette a gyászszertartás minden mozzanatát, megszólal-
tatott sokakat, akik emlékezni érkeztek, s leróni kegyeletüket. Ezt június 16-án, vasárnap – harminc év elteltével – 
ismét műsorra tűzzük. Vasárnap 17 óra 20 perctől A Fehérvár Televízió archívumából – Nagy Imre újratemetése címmel 
vetítjük le a korabeli összeállítást. A megemlékezések a 18 óra 5 perckor kezdődő Fehérvári beszélgetések című 
műsorunkkal folytatódik, melynek vendége lesz Lukácsy József, a Polgári Együttműködés Egyesület országos alapító 
tagja, a Vörösmarty Társaság alelnöke. Ezt követően a Kegyeleti Felvonulás 1989-es székesfehérvári eseményei 
kerülnek középpontba 18 óra 40 perctől A Fehérvár Televízió archívumából című műsorunkban. A Vörösmarty Rádióban 
szintén ezen a napon, június 16-án Sasvári Csilla készül műsorösszeállítással 12 és 13 óra között.

Jövő héten kezdődik a szúnyogirtás

A város polgármesteréhez is sok jogos lakossági 
észrevétel érkezik a rengeteg szúnyog miatt, aki 
emiatt a feladattal megbízott hatósághoz fordult. 
A Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint jövő 
héten kezdik Székesfehérváron a szúnyogirtást. 

A verseny ideje alatt változik a terelő- 
útvonal illetve a kora délutáni órákban több 
járat kimarad! Erről részletes információ a 
www.szekesfehervar.hu oldalon olvasható.

Útlezárások és terelések a Tour de Hongrie alatt

A kékkel jelölt útvonalon haladnak majd a kerékpárosok

kurucz tünde

Közel kétszáz országban közvetítik a Tour de Hongrie 
kerékpáros verseny fehérvári zárószakaszát. A mint-
egy százharminc versenyzőt felvonultató nemzetközi 
mezőny június 16-i befutója lezárásokkal is jár a 
városban. A könnyebb tervezhetőség kedvéért össze-
gyűjtöttük a parkolási és forgalmi változásokat.

Parkolás

Június 15-én, szombaton 18 órától 
vasárnap 22 óráig kiürítik és lezárják 
a Dózsa György út, a Jávor Ottó tér, az 
Ányos Pál utca és a Zichy liget (Zichy 
liget 4. és a Mátyás király körút között) 
parkolóhelyeit.

Útlezárások és terelések

Június 16-án, vasárnap 5 órától 20 
óráig lezárják a Dózsa György út Zichy 
ligettől Mátyás király körútig tartó 
szakaszát, a Vár körút Mátyás király 
körút és Rákóczi utca közötti szakaszát, 
a Szekfű Gyula utca Mátyás király körút 
és Benyák Bernát utca közötti szakaszát 
valamint az Ányos Pál utca Móri útig 
tartó szakaszát.
Az Ányos Pál utcának a menetiránya 
is megfordul a Móri út és a Havranek 
János utca–Szekfű Gyula utca közötti 
területen.
Vasárnap 6 órától 13 óráig időszakos 
sávlezárással, forgalomkorlátozással 
járó kordonozási munkákat végeznek a 
városi versenyútvonal egyes szakaszain.
Vasárnap 9 és 13 óra között építési mun-
kálatok miatt lezárják a Havranek József 
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Lakossági fórum

Víziváros

Lakossági fórumra várja a vízivárosi 
polgárokat, vállalkozókat és a közös 
képviselőket  Horváth Miklósné önkor-
mányzati képviselő. Az esemény június 
17-én, hétfőn 18 órakor kezdődik a 
Vízivárosi Általános Iskola aulájában.

Téravatás Csalán és a belvárosban

Csala

Június 21-én 17 órakor Csalán meg-
nyitják az új közösségi teret.  Minden 
csalai lakost várnak a megnyitóra és 
az azt követő kötetlen beszélgetésre 
Cser-Palkovics András polgármester-
rel és Östör Annamáriával, a város-
rész önkormányzati képviselőjével. 

Belváros

Június 22-én 18 órakor avatják fel 
a  Szent István-székesegyház előtti 
teret, ahová minden érdeklődőt 
szeretettel várnak!

utca és a Móri út kereszteződését, a 
Szent Sebestyén tér és a Móri út keresz-
teződését valamint a Csitáry G. Emil utca 
és a Dózsa György út kereszteződését.
Vasárnap 13 óra és 15 óra között teljes 
zárás lesz a verseny városi szakaszán.
A városba a 63-as számú főúton, a Sár-
keresztúri út – Szárcsa utca – Széchenyi 
út útvonalon érkeznek a kerékpárosok. 
A városi körpálya pedig a Budai út Vár 

körút és Kisteleki út közötti szakasza, 
Kisteleki utca, Tompa Mihály utca, 
Fecskepart utca, Havranek József utca 
Fecskepart és Szent Vendel köz közötti 
szakasza, Szent Vendel köz, Móri út 
Szent Vendel köz és Dózsa György 
út közötti szakasza, Dózsa György út 
útvonalon került kijelölésre.
Vasárnap 15 órától részlegesen, lépcső-
zetesen oldják fel a szervezők a zárást. 

Az útvonalak a célterület kivételével 17 
órától, a célterület pedig 20 órától lesz 
ismét járható.

Autóbusz-közlekedés
 
Június 15-én, szombaton 8 órától a Má-
tyás király körút forgalomkorlátozása ál-
tal érintett autóbuszjáratok terelőútvona-
lon közlekednek. Ez a helyközi országos 
és regionális autóbuszjáratok esetében: 
autóbusz-állomás – Budai út – Vár körút. 
A helyi autóbuszjáratok közül a 16-os, 17-
es valamint a 30-as autóbusz járatainak 
módosított útvonala mindkét irányban 
a Palotai út – Mészöly G. u. – Zichy liget 
–  Dózsa Gy. út  – Vár körút, míg a  26, 
26A, 26G, 27 és 38-as autóbuszjáratok 
mindkét irányban a Palotai út – Mészöly 
G. u. – Zichy liget – Dózsa Gy. út – Szek-
fű Gy. u. útvonalon járnak majd.
Június 16-án, vasárnap egész napra 
lezárják a Dózsa György út – Vár körút 
(Mátyás k. krt. – Rákóczi u. közötti szaka-
sza) – Szekfű Gyula utca (Mátyás k. krt. 
– Benyák B. u. közötti szakasza) – Ányos 
Pál utca – Mátyás király krt. (Ybl M. u. – 
Szekfű Gy. u. közötti szakasza) területet, 
így azt valamennyi autóbuszjárat elkerüli!
A szervezők mindenki megértését 
és türelmét kérik, valamint azt, hogy 
mindenki tájékozódjon a forgalomkorlá-
tozásokról és a buszterelésekről, mielőtt 
útnak indul!

névsora – mintegy háromnegyed órán 
keresztül sorolták a neveket. Tizenegykor 
folytatódott a koszorúzási rend, ahová 
mintegy hetven szervezet iratkozott fel. 
Fél egykor egy percre megállt az élet, és 
országszerte megszólaltak a harangok.

A hatodik koporsó

A megemlékezésen ezt követően Nagy Imre 
harcostársai és a koncepciós perek túlélői 
nevében is beszéltek a szónokok. Felszólalt 
Vásárhelyi Miklós, Rácz Sándor, Mécs Imre, 
Zimányi Tibor, Király Béla és Orbán Viktor. 
„Valójában akkor, 1956-ban vette el tőlünk – mai 
fiataloktól – a jövőnket a Magyar Szocialista 
Munkáspárt. Ezért a hatodik koporsóban 
nem csupán egy legyilkolt fiatal, hanem a mi 
elkövetkező húsz vagy ki tudja hány évünk is 
ott fekszik.” – fogalmazott az akkor ellenzéki 
Fiatal Demokraták Szövetsége politikusa. 
Orbán volt az, aki először követelte az or-
szágos nyilvánosság előtt a szovjet csapatok 
kivonását, s ekkor hangzott el nyilvánosan 
először az is, hogy az ország sorsának 
alakulásáért a Magyar Szocialista Munkás-
párt a felelős. Mintegy öt órán keresztül 
helyezték el az emberek a kegyelet virágait 

a ravatalnál, majd a koporsókat gyászkocsik- 
ra helyezték és elindultak a gyászolók a 
rákoskeresztúri temetőbe, ott fejeződött be 
a szertartás. Az egyházak papjai és lelkészei 
megáldották a mártírok koporsóit, s végső 
nyughelyükre helyezték azokat.
A Fehérvár Televízió stábja jelen volt a 
fővárosi megemlékezésen, de országszerte 
jártak forgatásokra az akkori kollégák. Nagy 
Zoltán Péter operatőrként dolgozott a Hősök 
terén: „Többen feltették a kérdést, hogy mit érzé-
keltünk mi, akik jelen voltunk. Murányi Ottóval, 
a Fehérvár Televízió akkori szerkesztőjével is 
beszéltünk erről. Emlékszem, a Hősök terén volt 
egy idős ember, akitől Ottó megkérdezte, mire 
számít, mi lesz. Az idős bácsi nem mondott sem-
mit, belenézett a kamerába és folytak a könnyei. 
Nyugodtan ki lehet mondani, hogy a magyarok 
csak a legvégső esetben nyúlnak fegyverhez, elő-
ször a dal és az ima születik meg, és ha nagyon 
muszáj, utána fognak fegyvert! 1989. június 16-a 
feltette a pontot az i-re. Maga a rendszerváltozás 
folyamata már jóval korábban megkezdődött. 
Emlékszem arra, ami talán 1987-ben itt, Székes-
fehérváron történt: Butola Zoltán megkopogtatta 
a mikrofont egy gyűlés előtt, és azt mondta: 
mikrofonpróba egy, kettő, három, negyvennyolc, 
ötvenhat, hatvannyolc…”
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Fridel Marianna kapta a Székesfehérvár Ifjúságáért díjat

Fridel Mariannának a diákok elismerése a 
legnagyobb kitüntetés

Gáspár péter

Köszöntötték a tanulmányi versenyeken sikeres diákokat

Fejlesztések a Zsolt utcában Megújult a Csitáry utca

A beruházás több mint negyvenegymillió forintból valósult meg
Nem egészen két hónap alatt készült el az 
útfelújítás

Gáspár péter

Bácskai GerGeLy Bácskai GerGeLy

Az idei évben Fridel Marianna, a Tóparti 
Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 
tanára vehette át a Székesfehérvár Ifjúságáért 
díjat, aki a kezdetek óta lelkes támogatója a 
Székesfehérvári Diáktanács tevékenységének. 
A gimnáziumban három éve segíti a diákok 
munkáját, előtte a Németh László Általános 
Iskolában látta el ugyanezt a feladatot.

Fridel Marianna a díj átvétele 
után elmondta: mindig fontos volt 
számára, hogy egy közösségben 
gyökeret verjen és megtalálja 
identitását. Nagy megtiszteltetés-
nek nevezte, hogy átvehette a díjat, 
mely évtizedek óta folytatott mun-
káját koronázza meg. Elmondta, 
hogy számára a diákok elismerése 
a legnagyobb kitüntetés. 
„Ma egy olyan pedagógust díjazunk, 
aki példát mutat abban, hogyan érde-
mes a fiatalokat segíteni, támogatni, 
képviselni, szeretni és megadni nekik 
mindazt, amit csak egy felnőtt, egy 
tanár tud megadni a saját diákjainak.” 
– fogalmazott Cser-Palkovics And-
rás polgármester, aki köszönetet 
mondott mindenkinek, aki segítet-
te a fehérvári fiatalokat ebben az 
esztendőben.
A Tóparti Gimnázium ünnepi 
műsorában elsőként Lovasi Gergő 
zongorajátékát hallhattuk, majd 
Dékány Dávid Jetlag című művét 
adta elő Roa Zamora Dorothy Car-
men. Ezt követően Gyuris Eszter 

Szép fehérvári hagyomány, hogy évről évre köszöntik a sikere-
ket elért diákokat. Székesfehérvár polgármestere a Városháza 
Dísztermébe hívta keddre a különféle országos tudományos 
tanulmányi versenyeken sikeresen szerepelt középiskolás 
diákokat valamint felkészítő tanáraikat.

Az önkormányzat és a város közössége nevében 
a Városháza Dísztermében köszöntötték azokat 
a középiskolás diákokat és felkészítő tanáraikat, 
akik a most záruló tanév során eredményesen 
szerepeltek a különféle országos tanulmá-
nyi, szakmai és tudományos versenyeken: öt 
intézmény összesen huszonhét diákját és húsz 

Mintegy negyvenötmillió forintos beruházás-
sal újították fel a Zsolt utca felső szakaszát, 
a Kadocsa utcától egészen a Karinthy térig. 
A Zsolt és a Géza utca csomópontjában pedig 
egy új gyalogos-átkelőhelyet alakítottak ki 
közvilágítással, illetve a Papagájtelep melletti 
járdát is felújították. 

A beruházás a Városgondnokság 
ÚT 2017-19. programjának kereté-
ben valósult meg. A munkaterüle-
tet április 18-án adták át, és nem 
egészen két hónap alatt készült el 
az útfelújítás. 
Deák Lajosné, a városrész önkor-
mányzati képviselője elmondta, 
hogy nagyon fontos volt a gyalogos- 

A Móri út és a Virág Benedek utca közötti 
szakaszon készült el a Csitáry G. Emil utca 
útburkolatának, parkolóinak és járdáinak teljes 
felújítása.

A munkaterületet még áprilisban 
adták át, a kivitelezés a napokban 
fejeződött be. A felújítás keretében 
szegélyépítést és szegélykorrekciót 
végeztek, megtörtént az aknafed-
lapok cseréje és szintre emelése, 
megújult az út- és járdaburkolat 
aszfalt- illetve térkőburkolata 
valamint újrafestették a burko-
lati jeleket is. Az utca felújítása 
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Negyvenéves a kígyós iskola

A jubileumi év zárórendezvényére került sor szerdán a negyvenéves Németh László Általános 
Iskolában, ahol kihirdették a városismereti verseny eredményét is. A nyári szünet előtt a diá-
kokat édes meglepetés is várta egy kígyót formázó torta alakjában.                                         G. P.
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

pedagógusát. A fiatalok az Országos Középis-
kolai Tanulmányi Versenyen, a Szakma Kiváló 
Tanulója Versenyen, az Ágazati és Ágazaton  
Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Verse-
nyén valamint az Országos Szakmai Tanulmá-
nyi Versenyen értek el szép sikereket.
„Sokat beszélünk az oktatás, a köznevelés és a 
szakképzés fontosságáról, amihez hozzátartozik, 
hogy a diákok eredményeit is elismerjük. Ezek olyan 
sikerek, amik túlmutatnak a fehérvári közösségen és 
országos jelentőségűek. Érdekes, hogy amikor meg- 
nézi az ember a diákok sikeres eredményeinek 
listáját, nagyon sok hiányszakma jelenik meg, 
amiben szép sikereket értek el a fehérvári diákok.” – 
mondta Cser-Palkovics András.

növénytelepítéssel is jár, amit a 
Városgondnokság parkfenntartó 
szakemberei végeznek majd el, 
amint ősszel ezt az időjárás lehető-
vé teszi.
Kovács Béla Sándor, a város-
rész önkormányzati képviselője 
elmondta: ütemezetten zajlanak az 
útfelújítások, a III. Béla király tér 
nemrég befejezett rekonstrukciója 
után ezért is került sor a Csitáry G. 
Emil utcára. Kiemelte azt is, hogy 
a forduló ívét a mostani felújítás 
során kiszélesítették, így a nagyobb 
autóknak sem kell a zöldfelületre 
illetve az útpadkára hajtaniuk 
kanyarodáskor.

átkelőhely építése, hiszen a busz-
megállóból számos gyermek és 
idős közlekedik a Papagájtelep felé. 
Mint kiemelte: többször hívták az 
utcában lakók, hogy a kivitelező 
nagyon konstruktívan állt a kisebb 
egyedi kérések elé: „Remélem, 
mindenkinek a megelégedésére szolgál 
a felújítás! Szeretném felhívni az 
autósok figyelmét, hogy a Zsolt utca 
és Tolsztoj utca sarkán egy játszótér is 
található: közlekedjenek körültekintő-
en, a sebességhatárok betartásával a 
megújult utcában!”

szólaltatta meg John Legend All 
of me című művét fuvolán, majd 
Pőcze Bence mutatott be kalota- 
szegi legényest. A produkciót olyan 
jelenetek zárták egy osztály életé-
ből, melyek „természetesen nem a 
Tópartiban, sőt nem is Székes- 
fehérváron történtek...”
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Hely a világban A jövő munkavállalói

Futódélután zenével

Helyünk a világban címmel rendezték meg szerdán az Esélynapot, mely idén új helyszínen, 
a Zichy liget fái alatt várta a látogatókat. Mivel a 2019-es év a fogyatékos munkavállalók 
integrációjának éve, így a szervezők fő célja az volt, hogy megmutassák: a fogyatékkal élő 
munkavállalók értékes tagjai, szerves részei a munka világának, társadalmunknak.             K. T.

„Ez nem verseny, hanem közösségi futás!” – hangsúlyozták a szervezők többször a pünkösd-
hétfői Hajrá, Zenemanók! közösségi futóversenyen, ahol nem az eredmény, hanem a mozgás, a 
zene és az együttlét öröme volt a fontos.                                                                                                  L. B.

Gáspár péter

Az Edutus Egyetem hatodik alkalommal rendezi meg a World 
Robot Olympiad legórobot-építési és -programozási tanul-
mányi versenyt. A regionális elődöntőre Székesfehérváron, 
a Kertész Csárdában került sor kedden. A verseny célja, hogy 
a gyermekeket és fiatalokat közelebb hozza a természettu-
dományos ismeretekhez, tantárgyakhoz, valamint ösztönöz-
ze őket a mérnöki, informatikai szakma választására.

A versenyre idén százhetvenhat csapat jelentke-
zett, a székesfehérvári fordulóban harmincegy 
csapat versenyzett hét megyéből.
A diákok négy korosztályban mérték össze tudásu-
kat a regionális elődöntőben. A győztesek a tatabá-
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A Fehérvár Televízió műsora június 15-től 21-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 6. 15. 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:	Antal	István
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szikora	János	
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Botos	József
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Závodszky	Noémi
14:20 Egészségünkre! 29-

30.	rész	–	ismétlés	
14:35 Honvéd7 – ismétlés 
14:45	 Fehérvári	beszélgetések	–	ism.	
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Sinka	Jenő	(12)	

15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
17:00	 Szent	László	nyomában	

Erdélyben
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Bobory	
Zoltán,	téma:	tisztújítás	a	
Vörösmarty	Társaságban

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
19:50	 Thornton	Wilder:	A	mi	kis	

városunk – beszélgetés
20:20	 Thornton	Wilder:	A	mi	kis	

városunk – a Fejér Holló 
Diákszínpad	előadása

22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése	

2019. 6. 16. VASárnAp 2019. 6. 17. Hétfő 2019. 6. 18. Kedd 2019. 6. 19. SZerdA 2019. 6. 20. CSüTörTöK 2019. 6. 21. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Bobory	Zoltán

10:45	 Szárnyakat	a	magasba!	
–	ismeretterjesztő	film

11:15 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Antal	István

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Szikora	János	
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
16:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Botos	József
16:30	 Napi	színes	–	ismétlés
16:40	 Mits	Jazz	Band
17:20	 Nagy	Imre	újratemetése	

–	A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Lukácsy	
József,	téma:	30	éve	történt	
Nagy	Imre	újratemetése

18:40	 Kegyeleti	felvonulás		–	
A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Enthroners – Weinviertel 

Spartans	–	amerikaifutball-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről	

22:20	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor	A	hét	hírei	ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden	egész	órakor	A	
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 A	szomszéd	vár	–	

turisztikai magazin
11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Lukácsy	József

16:40	 A	szomszéd	vár	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Nagy	Judit,	
téma:	Bonis	Bona	–	A	
nemzet tehetségeiért díj

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Együtt	magazin	és	Hírek

20:20	 Rendhagyó	tárlatvezetés	a	
Trianon	kiállításon	1.	rész

	 Beszélgetőtárs:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Jankovics	Marcell	
rajzfilmrendező,	grafikus

21:25	 „A	Csikidam	örök	és	
megbonthatatlan!” 
– R-GO-koncert az 
Agárdi	Popstrandon

22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
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	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Nagy	Judit

17:00	 Együtt	magazin	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila	elnök,	
Virágos	Magyarország	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:20	 Sudár	Annamária	–	Arany	
János-est	2.	rész

21:10	 Portrék	a	Királykúton	2017
	 Műsorvezető:	Bakonyi	István.	

Vendég:	Czigány	Ildikó	
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
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Csemez	Attila	

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kelemen	
István	színművész,	
Vörösmarty	Színház	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Egészségünkre!	31-32.	
rész,	Honvéd7	és	Hírek

20:20	 Rendhagyó	tárlatvezetés	a	
Trianon	kiállításon	2.	rész	

	 Beszélgetőtárs:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Szakály	Sándor,	
a	Veritas	Történetkutató	
Intézet	főigazgatója	

21:20	 A	meghódított	
Kárpát-medence – 
ismeretterjesztő	film	

22:15 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:00 Képes hírek 

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! 31-
32.	rész	–	ismétlés	

11:00 Honvéd7 – ismétlés 
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kelemen	István	

17:00 Egészségünkre! 31-
32.	rész	–	ismétlés	

17:15 Honvéd7 – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Rovó	
Tamás	művészeti	vezető,	
Megadance	Táncegyüttes

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Bajnokok városa és Hírek

20:20	 Szárnyakat	a	magasba!	
–	ismeretterjesztő	film

20:45	 Óvatlan	fejvadászok	–	
amerikai	akciófilm	(12)

22:10 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 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
08:00	 Élő	közvetítés	Székesfehérvár	

Megyei	Jogú	Város	
közgyűléséről	

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Rovó	Tamás

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	4.	rész	(12)

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Köztér,	
Agrárinfó	és	Hírek

20:40	 Rendhagyó	tárlatvezetés	a	
Trianon	kiállításon	3.	rész

	 Beszélgetőtárs:	Vakler	
Lajos.	Vendégek:	Bicskei	
Zoltán	grafikus,	filmrendező,	
kultúrszervező;	Csonka	
Ákos	közösségi	szervező,	
tanár;	Erfán	Ferenc	
festőművész	és	Molnár	
Miklós,	a	Nemzetstratégiai	
Kutatóintézet elnöki 
kabinetjének	vezetője

21:45	 Sárosd	–	dokumentumfilm
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

Kiemelt ajánlatunk: június 16. 17:20-19:00 Harminc éve volt Nagy Imre újratemetése – a Fehérvár TV visszaemlékezése 

nyai nemzeti döntőre kvalifikálják magukat, onnan 
pedig a győri novemberi világdöntőre mehetnek 
tovább a legjobbak. A robotokat a diákoknak szét-
szerelt állapotban kellett elhozniuk a versenyre. Az 
első feladat az volt, hogy építsék össze és a pályán 
teszteljék az éles versenykörök előtt.
A verseny megnyitóján Molnár Tamás ifjúsági 
tanácsnok a diákokhoz szólva elmondta, hogy 
Székesfehérváron mintegy ötezer robot működik 
a gyárakban, hogy előállítsák a multinacionális 
cégek termékeit.
„Ez azt jelenti, hogy azzal a tudással, amit ma bemutat-
tok és azokkal az ismeretekkel, amiket megszereztetek, 
ti vagytok a jövő munkavállalói!” – fogalmazott 
Molnár Tamás.
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A Vörösmarty Rádió műsora június 15-től 21-ig

FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

   
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: Bóna Éva

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: 
Gemeiner Lajos

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

18.10 tt 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: 
Szőllösi Attila

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

2019. 6. 16. Vasárnap 2019. 6. 17. Hétfő 2019. 6. 18. Kedd 2019. 6. 19. szerda 2019. 6. 20. CsütörtöK 2019. 6. 21. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ 
Műsorvezető: Kiss 
György Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika Témák: 
műsorajánló, naptár, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltán

10.10 Horgász – vadász 
magazin Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

13.00  Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos 
Témák: aktualitások, 
érdekességek

17.10 Programok a Szent 
István Hitoktatási és 
Művelődési házban. 
Vendég: Jakubek 
Tiborné és Béres Miklós 

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 
az ASKA Menhely 
lakóinak Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 A család Vendég: Pap 
Csilla és Tornyai Gábor

12.10 Emlékműsor: Nagy 
Imre újratemetése – 
1989. június 16.

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. 15. szOMBat

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: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divat magazin Vendég: 

Kernya Mariann
15. 10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllősi Attila

18.10 Nyelvstúdió Vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19.10 Pénzügyi percek 
Vendég: Potolák Gábor

20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
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 Hírszerkesztő: 
Szőllösi Attila

10.10 Mesterségem címere
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Praktiker-Barkács 

Vendég: Gábori Márton
15.10 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: 
Germán Márton

20.10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék 
hírek és információk 
Hírszerkesztő: 
Germán Márton

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: 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: 
Ficsóri Erika

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: Bóna Éva

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 
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla 
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Utazási magazin
19.10 Lapszemle
20.10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szőllösi Attila

Cél a fogvatartottak reintegrációja

A programban azok vehetnek részt, akik öt éven belül szabadulnak az intézetekből

kiss-dáVid renáta

Fogvatartottak reintegrációja – ezzel a címmel 
indította el a BVOP a Belügyminisztériummal 
közösen szervezett projektjét, mely 2020-ig tart. 
Cél, hogy a bűnelkövetők piacképes szakmát 
szerezzenek és könnyebben visszailleszkedjenek 
a társadalomba. A programban megvalósított 
képzések által elért eredményeket mutatták be 
Székesfehérváron pénteken. A fehérvári intézet-
ből most tizenketten szereztek szakmát. 

Egy négyszáznyolcvan órás képzés 
keretében sajátíthatták el a fogva-
tartottak a szobafestő szakmát. A 
fehérvári intézetben tizenketten 
vettek részt a programban. Az ok-
tatás februárban kezdődött és múlt 
pénteken zárult: sikeres vizsgát 
tettek a rabok. 
Kurusa János, a székesfehérvári 
büntetés-végrehajtó intézet szak-
mai vezetője lapunknak elmond-
ta: a fogvatartottak nagy részét 
érdekelte a lehetőség. A képzés az 
elítéltek és letartóztatottak reinteg-
rációját segíti elő, valamint csök-
kenti a bűnismétlési kockázatot.
Sinkó Csaba, a projekt vezetője, a 
BVOP megbízott főosztályvezetője 
arról tájékoztatott, hogy komoly 
eredményt várnak a szakmai 
képzéstől. A középpontba a rabok 
jövője kerül, cél, hogy a munkaerő-
piacon el tudjanak majd helyezked-
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ni a szabadulást követően.
A projekt teljes ideje alatt a rabok 
több mint egynegyedét, azaz 
négyezer-hatszáz főt vontak be 
hazánkban. Közülük ezeregyszáz fő 

piacképes szakmát tanulhat. A szé-
kesfehérvári intézetben lapunknak 
az egyik fogvatartott is nyilatko-
zott, aki szerint az oktatás nagyon 
fontos és értékes lehet számukra, 

hiszen hasznosnak érzik magukat 
illetve az idő is gyorsabban telik: 
mindig valami újat tanulhatnak, és 
remélhetőleg hamar találnak mun-
kát a szabadulást követően. 



6 2019.06.13.fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

LászLó-takács krisztina

Fókuszban a választókerületek – 13. rész
13. választókerület – Öreghegy, Kisfalud

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

Az Aszalvölgyi-ároktól felfelé található Fehérvár 
egyik legkedveltebb és egyben legsűrűbben la-
kott kertvárosi övezete, Öreghegy. A terület két 
választókerültre van bontva, ezek határvonalát 
a Zsolnai és a Pozsonyi út adja. Innen egészen a 
Budai útig tart az a terület, amely a 13. válasz-
tókerületet teszi ki. Felső határa a Nagyszombati 
út, de része a kerületnek Kisfalud is.

Nem látványos, de elkerülhetetlen

Annak ellenére, hogy Öreghegyet a 
város Rózsadombjának tartják, az 
utóbbi években a körzetben nem 
történtek látványos változások. 
Ennek oka, hogy Fehérváron ez volt 
az utolsó helyszín, ahol a szennyvíz- 
és csapadékelvezetést meg kellett 
oldani. Mivel a szennyvízteleptől 
ez a terület esik a legmesszebb, ezt 
kapcsolták be legkésőbb a csatorna- 
hálózatba. A munkálatok ugyan 
már évekkel ezelőtt befejeződtek, 
de a csapadékvíz-elvezetés kérdését 
is meg kell oldani.
 „Öreghegy sajátossága, hogy évszá-
zadokig itt voltak a fehérvári szőlő-
birtokok, s csak a hatvanas-hetvenes 
évektől kezdve, a város nagy iparoso-
dási időszakával egyidőben kezdődött 
meg a városrész beépítése.” – meséli 
Horváth Miklós Csaba, aki 1994 óta 
önkormányzati képviselő. Az utak 
és a telkek azonban a szőlőhegy 
struktúráját őrizték, s ez a mai na-
pig megmaradt, vagyis a régi, szűk 
dűlőutakból kellett és kell ma is 
autóval járható aszfaltozott, korsze-
rű úthálózatot építeni. – „Az eredeti 
utak két-három, maximum négy méter 
szélesek voltak, a telkek tulajdonosai 
pedig nem szívesen mondtak le kertjeik 
egy darabkájáról, hogy szélesebb utakat 
lehessen kialakítani. Évek alatt végül 
sikerült kompromisszumokat kötni és 
valamivel szélesebb utakat létrehozni, 
most pedig eljutottunk oda, hogy min-
den közmű be van vezetve, csak nor-
mális csapadékvíz-elvezetés és járdás 
utcák nincsenek mindenhol. A Fiskális 
úttal párhuzamos Aszalvölgyi-árok az 
egyik csapadékvíz-befogadó, a másik 
a Nagyszombati úti árokrendszer, a 

Csutiné Schleer Erzsébet építész-
mérnök, műemléki szakmérnök:

Fehérváron nem sokan tudják, 
hogy nemcsak az ezeréves belvá-
ros számít történelmi értéknek, 
hanem a mai Öreghegy területe 
is legalább olyan múlttal rendel-
kezik, hiszen fontos része volt a 
városnak. A legelső hiteles térkép- 
ábrázolása 1826 és 1828 között 
készült, ami annyira pontos, hogy 
ma is használható. Lekövethe-
tők rajta azok a szűk dűlőutak, 
melyekből mára lakóutcák váltak. 
Vagyis Öreghegy utcaszerkezete 
nagy részben megmaradt, ahogy 
az a hatalmas pincerendszer 
is, amely az akkori szőlőtermő 
vidéket jellemezte. A Máriavölgy 
például tele van ilyen pincékkel, 
szinte minden telek alatt van pin-
ce. Amikor az 1900-as évek elején 
Bory Jenő megvette azt a területet, 
ahová a várát építette, még csak 
egy présház állt ott. Alatta most 
is ott van a pince, mely mélyen 
benyúlik a föld alá, amit maga 
Bory is tovább vájt, és az abból 
kinyert homokos talajt használta 
fel épületének falazásához. Ha ma 
valaki építkezik az Öreghegyen, 
érdemes utánanézni, van-e pince a 
talajban, hogy ne érje meglepetés! 
A Városi Levéltárban a pincék 
elhelyezkedéséről pontos adatok 
vannak. Nagyon sok gyönyörű 

pince van ezen a területen, amiket 
érdemes megmenteni! A Pozsonyi 
úton voltak akkora pincék is, aho-
vá szekérrel lehetetett lemenni! A 
szőlőművelés tragédiáját az 1870-
es években kezdődő filoxérajár-
vány okozta, ekkor szinte minden 
kipusztult, s mivel ez a betegség a 
gyökerekben, a talajban kezdődik, 
utána sem lehetett szőlőt telepí-
teni Öreghegyre. A szőlő komoly 
jövedelemforrás volt, és amikor 
kipusztult, gyümölcsössel pótol-
ták, és nyaralóövezet lett a terület. 
Én is itt lakom Öreghegyen, a mi 
telkünkön is van egy présház, ami 
Áron Nagy Lajoséké volt. Ötven 
éve itt lakunk. S bár az élet elment 
ezek fölött a pincék fölött, azért 
még itt vannak, és talán lehet eze-
ket valahogyan hasznosítani!

Horváth Miklós Csaba, a 13. választókerület 
önkormányzati képviselője

A Millenniumi emlékmű környéke is megújulás előtt áll
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harmadik pedig a Budai úttal párhuza-
mos árokrendszer.” Ezek a befogadók 
elkészültek, a Budai út alatt pedig 
egy átvezetés készül még a Krasznai 
út folytatásaként. 
A 13. választókörzetben hetven-
öt utca van, ezek közül két évvel 
ezelőtt ötvenkettővel volt csapadék- 
elvezetési és útminőségi probléma. 
„Tavaly megegyeztünk a polgármester 
úrral, hogy készül egy ütemterv, és 
ahogy az említett befogadók elké-
szülnek, be tudjuk csatlakoztatni a 
mellékutakat is. Az útfelújításoknak 
pedig akkor van értelme, ha a felszíni 
csapadékvízelvezetés már megoldott.” – 
mondja a képviselő. 
A másik probléma az útfelület 
szélessége, ami adott, így az ut-
cákban – ahogy a most következő 
pénteken a Poprádi és a Homonnai 
utcákban – a lakók véleményét ki 
kell kérni arról, hogyan történjen 
meg a kivitelezés, mert a lakosság 
megosztott a járdakérdésben. Ezek-
ben az utcákban például vannak, 
akiknek beljebb kéne vinniük a 
kerítést, hogy a járdát ki tudják 
alakítani. A következő öt évben 
ilyen munkálatok várnak az egész 
választókörzetre, ahol továbbra is 
számítanak a lakók véleményére. A 
képviselő elképzelése az is, hogy az 
egész körzetet lakó-pihenő öve-

zetté nyilvánítsák, és egyenrangú 
kereszteződéseket hozzanak létre, 
remélve, hogy ezzel biztonságosabb 
lesz a közlekedés. „Erről csak akkor 
lehet szó, ha a lakók többsége támogat-
ja. Emellett ehhez szemléletformálásra 
is szükség van, remélem, az öreghegyi-
ek ebben partnerek lesznek, mint ahogy 
az útépítéshez is kell türelem.”

Kamerarendszer, kisebb buszok, 
sűrűbb járatok

Biztonsági szempontból kiemelt 
terület Öreghegynek ez a része, hi-
szen Budai úti határával közel esik 
a bejövő forgalomhoz, akárcsak 
Kisfalud, ami szintén Horváth Mik-
lós Csaba képviselői területe. „Bár 
a közbiztonság elfogadható, kiépítjük 
a kamerarendszert a Nagyszombati 
úton és Kisfaludon is, hiszen az M7-es 
közelsége miatt a nem kívánt látogatók 
itt próbálkoznak először. Ahogy az 
optikai szálat kiépítik, vagyis megvaló-
sul a feltétele a kamerák üzemeltetésé-
nek, felszereltetjük azokat.” – mondja 
Horváth Miklós Csaba.
A közösségi közlekedésben is 
várhatók fejlesztések, hiszen az 
utóbbi harminc évben rengete-
get fejlődött a városrész, egyre 
sűrűbben lakott, sok a nyugdíjas 
és rengeteg gyermekes család él 
itt, ráadásul a gépkocsik száma is 
megugrott. Húsz-harminc éve azon-
ban a lakóknak nem volt komoly 
igénye arra, hogy a buszközlekedés 

szempontjai szerint alakítsanak 
ki egy-egy mellékutat – például 
a Zobori utcát – így most hiába 
merült fel, hogy több autóbuszvo-
nalat kéne kialakítani a területen, 
hagyományos megoldással ez nem 
kivitelezhető – véli a képviselő, aki 
a jövő tömegközlekedését a kisebb, 
elektromos buszokban látja és a 
sűrűbb járatokban.

Látványos változások 2022-ig

„Annak ellenére, hogy ez egy csendes, 
nyugodt környék, szeretném, ha nem 
alvó városrész lenne, hanem itt is 
lennének közösségi terek, kulturális 
programok, és legyen helye a hagyo-
mányőrzésnek is.” – mondja Horváth 
Miklós Csaba.
Három fő helyszín van, amit ennek 
érdekében fejleszteni fognak: az 
Aranybulla-emlékmű és és kör-
nyéke, a Millenniumi emlékmű, 
közismert nevén a Háromágú a kö-
rülötte lévő parkkal és a valamikori 
Almási-pince a mellette kialakított 
Tündérkerttel: „A Csúcsos-hegyen 
az Aranybulla-emlékmű felújítása már 
elkezdődött, és szeretnénk, ha az itt 
kialakított pihenőövezet bekapcsolód-
na az országos kerékpárút-hálózatba. 
Ez turisztikai szempontból lenne na-
gyon előnyös, hiszen növelni fogja az 
Aranybulla-emlékmű látogatottságát.” 
Az új Budapest-Balaton kerékpárút 
koncepciójában szerepel a Kisfalu-
don átmenő bicikliút korszerűsítése 
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Séllei Erzsébet ügyvéd, lapunk 
Történelem rovatának szerzője:

A Vereckei utcában lakom 
az Öreghegyen. Egyszer csak 
megjelent Branczeiz Zsuzsanna 
képeskönyve A székesfehérvári 
királyi bazilika, a Szűz Mária-pré-
postság és temploma, Középkori 
romkert címmel. Minden fehérvá-
rinak el kellene olvasnia! Ennek a 
könyvnek az előszavában Forster 
Gyula tolla nyomán az olvasható, 
hogy „Árpád vezér a krónikák 
szerint serege élén Fehérvár szőlő-
hegyén ütötte fel sátorát, midőn 
a Dunántúl meghódítására indult 
és a mai Fejér megye területéből 
foglalt magának családi birtokot, 
amelynek központjává, tartózko-
dásának egyik székhelyévé éppen 
a mai Fehérvár területét választ-
hatta annál inkább, mert itt már a 
barbároknak és a rómaiaknak is 
volt telepítvényük.” Szent István 
király – Árpád leszármazott-
ja – ragaszkodását Fehérvárhoz 
a családi örökség tiszteletében 
kereshetjük. Ezért emelte ép-
pen Fehérvárt a magyar állam 
központjává. Forster Gyula az 
elveszett korábbi krónikákból és 
a szájhagyományból egyaránt me-
rítő Anonymusra támaszkodott.  
Anonymus Fehérvárt és a mellette 
magasló Noé-hegyet – mai nevén 
Csúcsos-hegyet – határozta meg 
Árpád táborverésének helyéül. 
A nemrég elhunyt Siklósi Gyu-
la régész szerint a Noé-hegyet 
kiterjesztően, az egész Szőlőhegy-
re kellett érteni. Biczó Piroska, 
e nagy jelentőségű kiadvány 
régész szakértője megerősítette az 
Anonymus által lejegyzett történe-
tet. Igen, a mi Szőlőhegyünknél, 
Csúcsos-hegyünknél telepedett le 

Árpád vezér, ezt tekintette családi 
birtokának, és leszármazói családi 
örökségüknek. Ezért építette 
Fehérváron az egyik leszármazó, 
Géza fejedelem a négykaréjos 
templomát és fia, István az ország 
koronázótemplomát. A város 
története tehát nem Géza fejede-
lemnél, hanem Árpádnál kezdő-
dik. Árpád fia Zolta, annak fia 
Taksony, annak fia Géza, annak 
fia István. Ebből következően a 
Szőlőhegyen letelepedett Árpád 
leszármazói is itt élhettek Gézát 
megelőzően is. Cser-Palkovics 
András polgármester úr a 2012. 
október 15-én kelt levelében arról 
tájékoztatta az Árpád-emlékpark 
létesítését sürgető hozzá forduló-
kat, hogy a „területi képviselőkkel 
történt egyeztetés alapján, a köz-
gyűlés egyetértése esetén a Millen-
niumi emlékműhöz vezető lépcső 
elnevezése Árpád-lépcső lesz, 
mely terület rendezése és kivilágí-
tása a tervek között szerepel”. Az 
Árpád-emlékmű elhelyezésének 
gondolata is felmerült már több 
alkalommal. Az Árpád-ház-prog-
ram keretében helye és ideje lenne 
az emlékhelynek, emlékműnek!

Török őrtornyok is voltak itt

Az öreghegyi Donát-kápolnát egy régi török őrtorony köveiből 
építették 1734-ben. Minden évben augusztus hetedikén tartották a 
Donát-napi búcsút, amikor a Belvárosból és Felsővárosból is indult 
körmenet a kápolnába, ahol búcsúi mise és vásári forgatag várta a 
zarándokokat. Az utolsó misét 1944 decemberében tartották a kápol-
nában. A következő év elején a toronyban tárolt lőszer felrobbant és 
az épület teljesen megsemmisült. A következő évtizedekben csak egy 
kőkereszt és egy harang nélküli harangláb jelezte a helyét. 1993-ban 
Schultz István tervei alapján emeltek ide egy új kápolnát, amit a követ-
kező évben Szent Donát ünnepén szenteltek fel.

A biztonságos közlekedést több helyen segíti a kereszteződésben elhelyezett tükör. Ebben is jól 
látszik, hogy a szűk mellékutcákban kihívás lesz járdát építeni.

keretein belül az Aranybulla kibocsá-
tásának nyolcszázadik évfordulójára, 
2022-re biztosan elkészül.” – teszi 
hozzá a képviselő.
A Háromágú környéke még tervezés 
alatt van, az elképzelés a lépcső és a 
park rendbetétele illetve egy kilátó 
építése, mely a fák fölé magasodva 
az eddiginél is különlegesebb rálá-
tást nyújtana a városra. A beruhá-
zás egyelőre a Városgondnokság 
tervezőasztalán van, de 2022-ig a 
Háromágúnak is meg kell újulnia. 
Ez a dátum ugyanis nem csupán 
az Aranybulla jubileuma, hanem a 
város alapításának ezerötvenedik 
évfordulója is. Az ezeréves évfor-
dulóról a most felújítandó 1972-es 
Millenniumi emlékmű tanúskodik.

Legyen piac Öreghegyen!

Ugyancsak fontos fejlesztés lesz 
a Krasznai úton jelenleg omlado-

zó állapotban lévő Almási-pince 
épületének felújítása és haszno-
sítása. Az épület alatt egy óriási 
pincerendszer van, vagyis megvan 
a lehetőség rá, hogy a meglévő 
védendő présházban piacteret 
alakítsanak ki. A rendelkezésre 
álló pincerendszer felújításával 
pedig kialakítható egy úgynevezett 
„borbank” valamint egy borozó is. 
Termelői piacra nagy igény van, 
hiszen kisebb boltok nincsenek 
a környéken, vásárolni csak a 
nagyáruházakban lehet. A cél 
az, hogy az épületegyüttes minél 
jobban kihasználható legyen: a 
piaci szolgáltatás mellett ezért más 
szolgáltatói funkciókat is elhe-
lyeznének itt, például éttermet, 
borozót, bortárolót. Ilyen feltéte-
lekkel az Almási-pince közösségi 
rendezvények helyszíne is lehet a 
jövőben. Ehhez azonban még több 
feltételnek teljesülnie kell.

és nyomvonalának megváltoztatása, 
hogy ne közvetlenül a lakóházak 
előtt menjenek keresztül a kerékpá-
rosok, hanem a túloldalon, elkerülve 
ezzel a balesetveszélyt. A Nagyszom-
bati és a Budai út kereszteződésébe 
tervezett mutifunkcionális csarnok 

útcsatlakozásához van tervezve a 
bicikliút, amit majd innen lehet 
befordítani a Csúcsos-hegy felé.
„Ezek a fejlesztések tehát egymásba 
kapcsolódnak, ezért a munkálatokat 
össze kell hangolni. A Csúcsos-hegy 
környéke az Árpád-ház-program 
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Egy nap a patikában

Fontos lenne, hogy elegendő számú szakember álljon rendelkezésre

koVács szilVia 

Kinyíltak a József Attila utcai gyógyszer-
tár kapui – bárki bepillanthatott szerdán 
a kulisszák mögé. Minden év júniusának 
első szerdája ünnepnap a patikákban, 
ebből az alkalomból idén tizenhatodik 
alkalommal szervezték meg az országos 
patikanapot.

Milyen munkafolyamatok van-
nak egy gyógyszertárban, hogy 
történik a különböző készítmé-
nyek előállítása, milyen lehe-
tőségek vannak a szakmában? 
Ezekre a kérdésekre kaphattak 
választ azok, akik a József úti 
patikában szerdán megfordul-
tak. Ezen a napon bárki bele-
kóstolhatott a háttérben folyó 
munkába. 
„Székesfehérvári gimnáziumok-
nak, középiskoláknak küldünk 
meghívót, ők körbejárhatják, 
megnézhetik ilyenkor a munkát, de 
egy rövid előadással is készülünk 
nekik arról, hogy gyógyszerészként 
milyen elhelyezkedési lehetősé-
gek vannak, és hogy mi ennek a 
pályának a szépsége. De bárki, akit 
érdekel a gyógyszertár működése, 
körülnézhet ilyenkor nálunk!” – 
mondta Schneider Attila, a Ma-
gyar Gyógyszerészkamara Fejér 
Megyei Szervezetének elnöke. 
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„A patikanap jó alkalom arra is, 
hogy megköszönjük a dolgozók 
munkáját.” – ezt már Östör 
Annamária, az önkormányzat 
egészségügyi és sporttanács-
noka mondta az ünnepélyes 
megnyitón. Kiemelte: „Téves 
azt gondolni, hogy ez a munka a 
pult mögött véget ér. Ez abszolút 

nem így van! Rettenetes nagy a 
tudásuk, ismerik a gyógyszer-köl-
csönhatásokat, talán néha még az 
orvosnál is jobban. Nagy munka 
folyik a háttérben, bent a labora-
tóriumokban, és mi erről keveset 
tudunk. Azért is tartom fontos-
nak, hogy ezen a napon beszéljünk 
róluk, és végre megköszönjük azt a 

munkát, amit értünk végeznek!” 
Az 1977 óta működő József 
úti gyógyszertár megnyitása 
óta tartja a városi ügyeletet is. 
Mindezt tizenhat fő összehan-
golt munkájának köszönhetik a 
városlakók. 
„Öten vagyunk gyógyszerészek, 
van nyolc szakasszisztens kolléga, 
magisztrális kolléga és kisegítő 
asszisztens kolléga is. Elég nagy 
teher az ügyeletek ellátása, az 
éjszakára való beosztás is. Mivel 
elég sok magisztrális készítményt 
készítünk és nagy portfóliával 
rendelkezik a gyógyszertár, még 
több kézre lenne szükségünk!” 
– mondta el lapunknak Mészá-
rosné Nagy Márta, a PatikaPlus 
Gyógyszertár vezetője. 
Jelenleg gyógyszerészhiány van, 
így aki ezt a pályát választja, 
nagy valószínűséggel el is tud 
majd helyezkedni a szakmában. 
Hazánkban Szegeden, Pécsen, 
Debrecenben illetve Budapes-
ten lehet tanulni a szakmát. 
A patikanap folyamán a 
gyógyszertár-látogatás mellett 
szűrővizsgálatokkal, újraélesz-
tési bemutatóval is várták az 
érdeklődőket, hogy a szakem-
berek minél jobban elősegítsék 
a betegekkel való együttműkö-
dést.
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A vetőmaghoz termőtalaj is kell!

„Ő gyújtott világosságot szívünkben” Egyházmegyei nap pünkösdhétfőn

Az eszközöket és a vetőmagot a Karitász adja, az viszont már a családon múlik, hogy lesz-e termés

A csókakői család az adományból az egész éves zöldségszükségletét megtermelheti

A szépen gondozott kertet a Karitász munkatársai és Spányi Antal megyés püspök is megcsodálta

Fáklyák fénye és Istent dicsőítő énekek törték meg a belváros csendjét szombat este. Az evan-
gélikus egyházközösség a baptista, a református és a katolikus hívekkel közösen fáklyás sétán 
egységben ünnepelte az anyaszentegyház születését.                                                                          N.B.

Az Egyházmegyei napon, a szentlélek kiáradásának ünnepén Spányi Antal megyés püspök 
celebrálta a szentmisét                                                                                                                               V. L.

szabó Miklós bence, lászló-takács krisztina

Vetőmaggal és kerti eszközökkel is támogat-
ja a Katolikus Karitász és az egyházmegye 
a rászorulókat. A Szép Otthon Program 
keretében országszerte több mint száz család 
mindennapjait igyekeznek megkönnyíteni. 
Ezúttal egy csókakői családon volt a sor. Az 
öngondoskodó program utolsó szakaszában 
nemcsak a kertet, de a házat is segítenek 
majd megszépíteni a svájci frankos hitel miatt 
eladósodott család portáján.

„2006 augusztusa óta élünk itt a há-
rom lányommal és a férjemmel. Svájci 
frankos jelzáloghitellel vettük a házat, 
amit azóta is fizetünk. A Katolikus 
Karitásszal tíz éve van kapcsolatunk, 
mert amikor egyszer elmentünk hoz-
zájuk, szeretettel fogadtak, a vetőmag-
programban évek óta benne vagyunk 
és a Szép Otthon Programban is, 
hiszen nincs arra anyagi forrásunk, 
hogy rendbetegyük a házat.” – meséli 
Bágyáné Rádli Mara. A több mint 
százéves házban a falak penésze-
sek, a tetőszerkezet deszkái né-
hány helyen be vannak szakadva, 
a cserepek meg vannak repedezve, 
amikor esik az eső, beázik a ház. 
– „Nagyon nagy segítség ez, hiszen 
saját pénzből nem tudnánk megol-
dani. Szerencsére a férjem kőműves, 
így a szakmunkát meg tudja csinálni. 
A nagylányom Mórra jár iskolába, 
kertésznek tanul, így a vetőmagado-
mányból kialakított kert művelésében 
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Négyezer család kapott támogatást
A Karitász Öngondoskodó háztartások – Zöldellő kertek programjához mind a tizenhat 
egyházmegye kapcsolódott. Négyezer egységcsomagot osztottak ki tizenhárommillió 
forint értékben országszerte, kettőszázhuszonkilenc településen. A családok húszféle 
vetőmagot kaptak, ezek felhasználásával akár az egész éves zöldségkészletüket is 
megtermelhetik. A karitász munkatársai a Szép Otthon Program első lépéseként kör-
nyezettanulmányt folytatnak, és a kérelem kitöltése után megkötik a családokkal a 
támogatási szerződést. Miután az első munkafázis elkészült, megkaphatják a követ-
kező eszközcsomagot az otthonteremtéshez, amely tisztítószereket tartalmaz, majd 
a ház kifestéséhez szükséges eszközök és anyagok következnek. A csókakői család 
házát hamarosan egy, a karitász által megbízott építész vizsgálja meg, és a szakértői 
jelentés után az egyéni felhasználásra szánt támogatás lehetőségét igényelhetik 
majd. A székesfehérvári egyházmegyei karitászközpont száz családot vont be a Zöl-
dellő kertek programba, de a Szép Otthon-segélyakciójuk is elindulhatott Tabajdon, 
Kulcson, Kőszárhegyen, Budakeszin és Kápolnásnyéken, tíz család részvételével.

is sokat segít. Mind az öten kivesszük 
a részünket a munkából.”
Nem is lehetne másképpen, hiszen 
a Karitász programja a családok 
aktivitására épít: a lényeg az, hogy 
ők maguk tegyék jobbá a körül-
ményeiket, ehhez ad muníciót a 
szervezet. 
„Amikor a család nekiáll a megállapí-
tott feladatoknak, eszközöket kapnak 
a Karitásztól, melyek segítenek nekik 
ezt kivitelezni. Ha a feladatot ellátták, 
akkor tudunk továbblépni a követke-
zőre.” – tudtuk meg Sinkovicsné 
Máté Hortenziától, az Egyházme-
gyei Karitász igazgatóhelyettesétől.
A következő tennivaló kitakarí-

tani a portát, rendezni az udvart, 
elszállítani a hulladékot. Egy-egy 

ilyen akció csúcspontja pedig az, 
amikor magát a telken található 
házat is felújítják. A hasonló anya-
gi helyzetben lévő családoknak e 
program nélkül erre nem lenne 
lehetősége.
„Azt reméljük, hogy az egész élethely-
zetüket tudjuk javítani, az életszem-
léletüket is meg tudjuk változtatni. 
Nem azt várják, hogy valaki jöjjön 
és segítsen, hanem öngondoskodó 
családokká válnak, akik felismerik, 
hogy van tennivalójuk, és önmaguk is 
felelősek magukért.” – hangsúlyozta 
Spányi Antal megyés püspök, a 
Karitász elnöke.
Az öngondoskodó programmal 
harmadik éve segítik a rászoruló 
családokat. A projekt részletei-
ről a Karitász Központon és az 
önkénteseken keresztül kaphatnak 
tájékoztatást az érintettek.
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Horoszkóp
június 13. – június 19.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nehezére esik rendet tennie az életében. Egy kisebb káosz 
van most Ön körül. Összecsaptak a felhők a feje felett, több 
probléma is előtérbe került, ráadásul rengeteg feladattal is 
meg kell birkóznia. Sokszor fogja azt érezni, hogy bármelyik 
pillanatban megzuhanhat, mert nem bírja tovább. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Konfliktusok tarkítják a hetét. Több emberrel sikerül összekapnia. 
Ne aggódjon, a legtöbbel utána ki is békül és mindkettőjük számára 
tanulságosak lehetnek a nézeteltérések. Ám ezenkívül lesz más 
probléma is, aminek a megoldása miatt aggódni fog, de teljesen 
felesleges, mert a napokban szinte minden gond megoldódik. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Kedvesével mostanában jobban egymásra vannak 
hangolódva, szinte kitalálják egymás gondolatait. Többet 
és bensőségesebben beszélgetnek, aminek köszönhetően 
számottevően javulhat a kapcsolatuk, pláne azért, mert 
képesek higgadtan beszélni a problémáikról. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Csodálatosan indul a hete. Új élmények várnak 
Önre. Lehetősége adódhat arra, hogy utazzon, új 
dolgokat próbáljon ki. Szinte minden napra jut 
majd valamiféle új élmény. Barátaitól és szeretteitől 
rengeteg szeretetet és megértés kap.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A napokban valaki sarokba szoríthatja a munkahelyén. Olyat vár vagy 
kér Öntől, amit nem szeretne megtenni, viszont lehetőséget sem ad 
arra, hogy nemet mondjon vagy kibújjon alóla. Ez komoly dilemmát 
okoz Önnek, hogy szembe menjen-e az illetővel vagy nyelje le a békát, 
tegye meg, amit akar, legfeljebb szenvedni fog közben vagy utána.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Azok, akiknek vizsgázniuk kell, szerencsések lesznek a napokban, 
akárcsak azok, akik előléptetésért folyamodnak. Másoknak 
lehetőségük nyílik arra, hogy továbbtanuljanak, amit ajánlatos is 
lenne kihasználniuk. Sok új ajtó nyílik meg a napokban a Szüzek 
számára, ezért érthető módon a bőség zavarával küzdhetnek.

Virágpompával indult a nyár

Különleges virágok borították be a belváros épületeit és szobrait

A virágkompozíciók látványos fotóhátteret biztosítottak

Nemcsak a kapukra, a hajba is jutott a virágból

A közönségszavazás győztese az Országalma díszítése lett

Mozgalmas programok színesítették a hétvégét

koVács V. orsolya

A Pünkösdi Virágálom idején látványos díszbe öltö-
zött belvárosra idén is tömegek voltak kíváncsiak. A 
közönségszavazáson a legtöbb voksot az Országalma 
díszítése kapta.

Épületek és szobrok sokasága borult 
díszbe a Pünkösdi Virágálom tiszte-
letére június első hétvégéjén. A város 
hagyományos rendezvénye színes 
programokkal várta a belvárosba 
özönlő, nyarat köszöntő fehérváriakat. 
A Pünkösdi Virágálom zárónapján 
Molnár Tamás civil- és ifjúsági tanács-
nok adta át a virágos verseny díjait. 
Elsőként a Cser-Palkovics András pol-
gármester által felajánlott különdíjat 
nyújtotta át az Arany János Óvoda, Ál-
talános Iskola, Speciális Szakiskola és 
EGYMI képviselőinek. Az intézmény 
tanulói a Virágvár Tanoda közreműkö-
désével a Városháza kapujában látható 
kocka kompozíciót készítették.
Utánuk a Kisinasok versenyének 
győzteseit, a Tóparti Gimnázium 
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és Művészeti Szakgimnázium 11.d 
osztályának egyik csapatát szólították 
a színpadra. A Facebook-szavazásban 
a legtöbb voksot az általuk feldíszített 
pad – a közönség által csak „tubusos-
nak” becézett kompozíció – kapta. 
Az alkotást Forczek Bianka, Hornung 
Eszter, Igaz Rebeka, Molnár Jázmin és 
Müller Éva állították össze, felkészítő-
jük Schrenk Rita Anna volt. A másik 
két versenyző csapat képviselői – a 
Tóparti 11.d másik csapata és ciszter-
cis diákok – oklevelet vehettek át a 
kompozíciókért.
A Pünkösdi Virágálom közönségszava-
zásában a legtöbb voksot az Országal-
ma díszítése kapta, készítője a Budai 
út 66. szám alatti Virág-Ajándék üzlet 
volt. Második helyen végzett a Tip-Top 
Cipőáruház bejárata előtt látható vi-
rágképkeretes alkotás, ezt a Hortenzia 
Virágszalon munkatársai készítették. 
A képzeletbeli dobogó harmadik foká-
ra az Anemone Fleur gárdája állhatott 
fel, ők a Fekete Sas Patikamúzeum 
előtti viráglugast építették fel.

A Virágos Magyarországért zsűrije is itt járt
Június 12-én, szerdán zajlott Székesfehérváron a 26. 
alkalommal meghirdetett Virágos Magyarországért 
Környezetszépítő Verseny zsűrizése. Az országban 
háromszáznegyvennél is több, a Fejér, Komárom 
és Veszprém megyét érintő régióból pedig hetven 
település jelentkezett a népszerű kezdeményezésre.

A szakemberekből álló testület 
tagjaiként a várost Csikor Julianna, 
a Magyar Díszkertészek Szövetségé-
nek főtitkára, Megyesi Éva kertész-
mérnök, a Kertészet és Szőlészet 

újságírója, Bukta Zsuzsa, Siófok 
főkertésze, a verseny egyik régióveze-
tője, Pistár Péterné, a siófoki önkor-
mányzat városfejlesztési és üzemel-
tetési osztályvezetője járták végig. A 
szakemberek a virágos körforgalmak 
érintésével érkeztek a Sóstóra. A nap 
folyamán sétát tettek még a belvá-
rosban, útba ejtették többek között a 
Zichy ligetet, az Országzászló teret, 
a Kossuth-udvart, és ellátogattak a 
Jávor Ottó térre és a Bregyóba is.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A munkahelyén kerülnie kellene a véleménynyilvánítást. Ha ez 
nehezére esik, akkor legalább csak annak mondja, akire tarto-
zik. Kellemetlen helyzetbe kerülhet, ha nyíltan veszekedik vagy 
hangoztatja az igazságát. Mindenképpen a békés megoldásokra 
kellene törekednie, nem pedig a nyílt összetűzésekre.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nagyon elővigyázatosnak kell lennie a héten, ha titkol 
valamit. Minden esélye megvan annak, hogy kiderül az 
a bizonyos titok, de az sincs kizárva, hogy Ön lesz az, 
aki rájön valamiféle titokra. Ez esetben kezelje bizalma-
san, és legfeljebb azzal tárgyaljon róla, akire tartozik. 

 Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A párban élőkre izgalmas napok várnak, mert olyan 
nagy volumenű dolgokba vághatnak bele, mint a 
lakásvásárlás, költözés, utazás vagy éppen család- 
alapítás. Az egyedülállók inkább kalandozásra 
adják a fejüket, és forró kalandokban lehet részük. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egy kissé azt érzi, hogy eltávolodtak egymástól a kedve-
sével. Még nem kell kétségbeesnie, lehet ezen segíteni. 
Ám a változásokat mindkettejüknek akarnia kell. Erről 
kellene megbizonyosodnia, hogy vajon a partnere is 
hajlandó-e tenni a pozitív változásokért.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Bár nem fog neki örülni, de úgysem tehet egyebet, türelmesnek 
kell lennie, ugyanis egy kissé lelassulnak Ön körül a dolgok. 
Bőven lesz ideje, hogy átgondolja, mit szeretne, merre haladjon 
tovább. Ettől még nem lesznek egyhangúak, unalmasak a napjai, 
csak átláthatóbbak, nyugodtabbak, könnyebben megtervezhetőek. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Rengeteg munka szakad a nyakába, de lazán megbirkózik velük. 
Ráadásul egyre sikeresebb és népszerűbb lesz. Ön lehet az, aki 
mindenkinek jó tanácsokat ad, és aki képes csapatként összefogni a 
többieket. Azért legyen óvatos, ha ezt a szerepet magára kívánja öl-
teni, mert nagy felelősséggel jár és rejt magában némi kockázatot!

Megvannak a panelkert-szépségverseny legjobbjai!

Az első helyezett Budai úti kert

A második helyezett Fáy András-lakótelepi kert Az egyik harmadik helyezett a Fáy András-lakótelepen A másik harmadik helyezett a Szedreskerti lakónegyedben

A díjátadón közreműködött a Virágzó Közösségek – Communities in Bloom – Collectivités en 
fleurs nemzetközi verseny két zsűritagja, a kanadai John Lohuis és az amerikai Alex Pearl

koVács V. orsolya

Huszonnégy gyönyörűen gondozott társas- 
házi kertről érkezett fényképes nevezés a 
Fehérvár Médiacentrum által most először 
meghirdetett szépségversenyre. A zsűri 
döntött, mutatjuk, kik vitték el a pálmát!

Székesfehérvár legkülönfélébb 
területeiről is érkeztek be 
szebbnél szebb fotók a Fehér-
vár Médiacentrum által május 
közepén meghirdetett panel-
kert-szépségversenyre. 
A megadott határidőig, május 
31-én, pénteken éjfélig összesen 
huszonnégy kertet neveztek 
lelkes gondozóik. Június első 
napjaiban a háromtagú zsűri – 
Steigerwald Tibor, a Depónia 
Nonprofit Kft. ügyvezetője, 
Németh László kertészmérnök, 
a Kenderzsineg Mezőgazdasági 
Bolt tulajdonosa és Regős Dóra, 
a Fehérvár Televízió vezetője – 
felkereste a napfényben fürdő, 
szebbnél szebb növényekkel 
pompázó kerteket, pontozott és 
döntött. 
„Szempont volt a zsűrizés során 
az összkép, és hogy a látványon 
kívül megjelenik-e valamilyen egyéb 
funkció – akár madáretető vagy kis 
közösségi tér – valamint hogy meny-
nyire gondozott a kert, vannak-e 
benne egész évben virágzó, zöldellő 
növények.” – foglalta össze Steiger- 
wald Tibor.  – „Arra biztatom a 
fehérváriakat, hogy minél többen 
vágjanak bele a társasházak körüli 
területeken a kertészkedésbe! Nem 
baj, ha nincsenek nagy szakértelem 
birtokában, az majd menet közben 
megjön hozzá!”
„Minden évben hasonlóan néz ki a 
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Íme, a 2019-es panelkert- 
szépségverseny győztesei:

Első helyezett lett a Budai út 74-78-as számú 
társasház kertje, Sípos Éva és Sípos Jenő 
gondozásában. Nyereményük a Városgond-
nokság által felajánlott huszonötezer forintos 
növénycsomag, a Depónia Nonprofit Kft. aján-
dékcsomagja és a Saveur Kávézó és Cukrászda 
által felajánlott családi fagyizás. 
Második helyezett lett a Fáy András-lakótelep 
2-es számú házának kertje, Bors Józsefné gon-
dozásában. Nyereményük  a Depónia Nonprofit 
Kft. valamit a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt 
ajándékcsomagja. 
Harmadik lett holtversenyben a Szedreskerti 
lakónegyed 45-46-47-es számú társasház 
kertje Varga Ilona és több lakótárs gondozá-
sában valamint a Fáy András-lakótelep 10/A. 
számú társasház kertje Kirschner Ferencné 
gondozásában. Nyereményük a Depónia 
Nonprofit Kft. és a Fehérvár Médiacentrum 
ajándékcsomagja.

kert, mindig kapunk a Városgond-
nokságtól is virágokat és a lakók is 
szívesen áldoznak erre. Ami most 
a különlegessége, az a férjem keze 
munkája: a téli hónapokban a pincében 
saját kezűleg fabrikálta a kis szekeret, 
a talicskát, asztalt, széket, más dekorá-
ciós elemeket. A lakók nagyon szívesen 
kiülnek ide délutánonként, és sokan 
megállnak megcsodálni a kertet. Egyéb-
ként ez egy csendes kis zug itt a lakóte-
lepen, nagyon kellemes itt eltölteni az 
időt.” – büszkélkedett a nyertes kert 
egyik gazdája, Sípos Éva. 
A díjazottak június hetedikén, a 
kora esti órákban a Szent István 
Király Múzeum díszudvarán rende-
zett ünnepség keretében vehették 
át nyereményeiket és az elismerő 
okleveleket.
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Táborok és koncertek
Programok június 14-től 23-ig

szaBó petra

A Barátság mozi műsora

Fehérvári Kultkocsma-estek

Június 14.
Ribillió Slam Poetry
20 óra, Ribillió 
Slam poetry-est a műfaj legfiatalabb 
tehetségeivel. Fellép: Bánóczi Beáta, 
Munding Márton, Pintér Kristóf 
Signo, Szén Benjámin.

Június 15.
19 óra, Paraba
Badár Tamás interaktív bűvész meg- 
lepetésekkel teli, szórakoztató műso-
ra, amiből a közönség sem maradhat 
ki. Badár Tamás a műfaj „hagyomá-
nyos” vonalától erősen, és persze jó 
értelemben elszakadva bizonyítja be, 
hogy van izgalom a cilinderen és a 
benne rejlő nyúlon túl. 

Gyerektáborok 
június 17-től

XVI. TŰZZEL-VASSAL FESZTIVáL
Késesek, Kovácsok és Fegyverművesek Országos Találkozója

2019. június 22. szombat 10–18 óráig
Székesfehérvár, Rác utca Skanzen • www.tuzzelvassal.hu

a Fehérvári Kézművesek Egyesületének szervezésében
www.fehervarikezmuvesek.hu • A rendezvény látogatása ingyenes!

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Fehérvári Civil Központ 

(Volt Technika Háza) Székesfehérvár, Rákóczi út 25. 
Ideje: június 15-én szombaton 11-18 óráig, 

június 16-án vasárnap 9-17 óráig.
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény, 

12 havi kamatmentes részlet. 
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

Zöldbogyóka Játszókuckó és Családi 
Bölcsőde
A gyerekek megismerkedhetnek az 
újrahasznosítással, a műanyag- és 
hulladékmentes élettel. A 4-10 éves 
korosztályt várják. Információ: zold- 
bogyoka@gmail.com, 30 578 6213.

Nyári úszótábor
Csitáry G. Emil Uszoda és Strand
Napi több úszás vagy edzés várja a 
gyerkőcöket szabadtéri játékokkal. 
Információ: delfinsportegyesület@
t-online.hu, 30 939 3138.

Rajztábor – jobb agyféltekés módszer
VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
A táborban bárki megtanulhat rajzolni. 
Információ: www.muveszrajz.com, 
muveszrajz@gmail.com.

Múltunk érték, a hagyomány kötelez – 
napközis tábor
Mesterségek Háza
Kézműves és hagyományőrző tábor 
8–12 éves korú gyerekeknek. Tudniva-
lók és információ: www.terepjarokdse.
hu.

Múzeumtábor
Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri kiállítótere
Azokat a 8-10 éveseket várják, akiket 
érdekel a történelem, a régészet. Öt 
nap alatt öt kiállítóhelyet járnak majd 
be és öt korszakot ismerhetnek meg. 
Érdeklődni és jelentkezni az alábbi 
elérhetőségeken lehet: parej.gabriella@
szikm.hu, 70 338 6169.

Június 14.
Stadiontúra
16 óra, sóstói stadion
A Sóstó-látogatóközpont szakvezetői 
által az érdeklődők betekinthet-
nek 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!

Alzheimer Cafe
17 óra, Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Ház
Júniusban az előadó Csirmaz Szilvia 
szenior örömtáncreferens, témája: 
tánccal az Alzheimer-kór ellen.

Író-olvasó találkozó
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Vendég: Pungor András. Az íróval 
Krug Emília beszélget a Hetedik nap 
a pápáé című könyvéről.

Helló, nyár!
19.30, Zichy Színpad
A nagy, közös tanévzáró mulatság 
ajándék a városban tanuló általános 
és középiskolásoknak a tanév végén, 
hogy kipihenjék fáradalmakat és 

jókedvűen indítsák vakációjukat.
Program:
19.30: DjErnôPiaf
20 óra: Margaret Island
21.30: DjErnôPiaf

Június 15.
Nyárváró
10 óra, Palotavárosi Skanzen
Színes, zenés családi program közös 
alkotással és zenéléssel.

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

Június 17.
18 óra: Manta Ray
20 óra: Fájdalom és dicsőség

Június 18.
18 óra: Három egyforma idegen
20 óra: Tied a világ

Június 19.
18 óra: Csajos est
A filmvetítéssel egybekötött 
beszélgetés ezúttal a család és a 
karrier, a nők önmegvalósításának 
témáját járja körbe. A meghívott 
előadók Gedő Ágnes szakpszicho-
lógus és Bornemissza Katalin pszi-
chológus. A 18 órakor kezdődő 
beszélgetés után a Dumplin’ – Így 
kerek az élet című amerikai zenés 
vígjátékot, életrajzi drámát vetítik.

Június 20.
18 óra: Csillagok határán
20 óra: Fájdalom és dicsőség

Június 21.
18 óra: Rocketman
20 óra: Casanova – Az utolsó 
szerelem

Június 22.
10 óra: Manu,a legsirályabb fecske
16 óra: Egy kutya négy útja
18 óra: Dumplin’ – Így kerek az 
élet
20 óra: Rocketman
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Látogatható kiállítások

Múzeumok éjszakája

Június 22-én nemcsak a csatlakozó 
intézmények kiállításait nézhetik meg 
az érdeklődők, hanem rengeteg külön-
leges, csak erre az alkalomra meghir-
detett programon vehetnek részt. 
Közel száz program közül lehet majd 
választani Fehérváron belül és a 
környező településeken. Gorsium, 
a szabadbattyáni Kula-torony és a 
Pákozdi Katonai Emlékpark is várja 
az érdeklődőket, de idén Herendre is 
indul busz Fehérvárról. A karszalagokat 
szinte az összes helyszínen ki lehet 
váltani, a szervezők minimum kétszáz 
forintos adományt kérnek cserébe. 
A befolyt összegből idén is rászoruló 
gyerekek jöhetnek Székesfehérvárra 
múzeumot látogatni.

Ingyenes spinning a Zichy ligetben

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

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

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 10.00-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van 

eggyel nagyobb méret 
az uraknak!

Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
nyári térd-és 
hosszú nadrágok (62-86)

Június 16-a, vasárnap a kerékpárról szól a Királyok Városában, ahol már nagy a 
készülődés a Tour de Hongrie befutójára. A Városi Strandon és a Haleszban is 
hatalmas, negyvenöt méter hosszú #SZEKESFEHERVAR felirat készült. Ez utób-
biban többek között a polgármester, a Széna Téri Általános Iskola ötödikesei és 
hatodikasai is segítettek a Városgondnokság szakembereinek. 
Vasárnap az érdeklődők ingyenes spinningórákon vehetnek részt a Zichy ligetben. 
A vállalkozó szelleműek a Tour de Hongrie Kecskemét és Székesfehérvár közötti 
befutószakaszán spinning-kerékpáron tekerve követhetik élőben a kivetítőn a 
mezőnyt. 
Később a fehérvári táncegyesületek is közösen köszöntik a sportolókat. A célterü-
leten százötven gyerek formál szív alakot, miközben táncolnak. A futam fehérvári 
ideje alatt 13.30 és 14 óra között a Haleszban a #SZEKESFEHERVAR felirat mellett 
a Salsa Jam Rueda együttes élőképet alkot, melynek keretében két bringakereket 
formáznak majd a táncosok.                                                                                  K. T.

Jótékonysági előadás – A padlás
15 és 19 óra, sóstói stadion
Műfaj: félig mese, félig musical. 
Előadják az Imre Sándor  
Szeretetszínház ép és sérült 
művészei.

Tibiton Retróklub
16 óra, VOKE Művelődési Ház és 
Könyvtár
Vendég: Sláger Tibó. Fellépnek: 
Vanyus Szilvi, Hosszú Marika, Oléh 
Kati.

Június 16.
Pici piac
9 óra, sóstói stadion
Baba-mama-gyermek dizájner vásár.

Apák napja
14 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Családi és sportnap.

A Step And Style Táncstúdió évzáró 
táncgálája
16 óra, Vörösmarty Színház
Fellép a stúdió több mint száz tanít-
ványa.

Körtevirágok
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Június 18.
Népi játszóház
14 óra, Mesterségek Háza
Pünkösdi király és királyné válasz-
tása. A programot a Terepjárók DSE 
vezeti. Információ:
Pintérné Palkovics Gabriella (20 269 
0096, terepjarodse@gmail.com).

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bene Gábor közjogász: Trianon 
stációi – 1.  rész: Trianon az én holo-
kausztom című előadása.

Hold on
18 óra, Study könyvesbolt
Egressy Zoltán könyvbemutatója.

Június 19.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és 
édesanyáknak Pintérné Markovich 
Marcella vezetésével.

Vásáry André operett- és musical- 
estje
20 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Élő zenekarral és táncosok közremű-
ködésével.

Június 21.
Apostol-koncert
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Június 22.
Tűzzel-vassal fesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egye-
sülete alkotóháza
Az érdeklődők találkozhatnak az 
ország késes, kovács, fegyverműves 
mesterembereivel, sőt vásárolhatnak 
is a termékeikből. Emellett bemu-
tatók, előadások is várják a szakma 
szerelmeseit.

Origami és paverpol – alkotás és újra-
hasznosítás
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasó- 
terme
Horváth Hella alkotóművész tárlata. 
Megtekinthető június 15-ig.

Teremt
Pelikán Galéria
Paczona Márta képzőművész tárlata a 
Pelikán Galériában. Megtekinthető júni-
us 21-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Ember a Marson
Öreghegyi Közösségi Ház
Szolnoki Szabolcs festőművész kiállítása. 
Megtekinthető június 21-ig.

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

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

Textiljáték-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Megtekinthető július 5-ig.

Gyermekrajz-kiállítás
Európa Klub
Megtekinthető július 13-ig.

Ikarus – A busz
Szent István Király Múzeum Ország- 
zászló tér 3. alatti kiállítóhelye
Az 1960-as évekre a világ legnagyobb 
autóbuszgyárává előlépő vállalat históri-
ája fotók, plakátok, filmek, relikviák és 
makettek segítségével elevenedik meg. A 
kiállítás megtekinthető július 21-ig, kedd-
től 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 kiál-
lítása
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 szep-
tember 22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 
18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a 
babapatika, mely egy nagymúltú vajda- 
hunyadi 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.Fo
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Hasznos tudnivalók

A rendezvényeket idén is karszalaggal lehet lá-
togatni, amik minden helyszínen belépőként, a 
KNYKK helyi buszjáratain pedig menetjegyként 
használhatók június 22-én 16 órától. A kar-
szalagokat június 12-től elővételben a Tour-
inform Irodában (Városház tér, Hiemer-ház) 
lehet megvásárolni, június 22-én 15 és 23 óra 
között pedig a Városház téren a Tourinform 
faházában és a programok helyszínén. A 
hatéves kor fölött kötelező karszalagokból 
befolyó bevételt jótékonysági céllal, ado-
mányként gyűjtik idén is, az ajánlott minimális 
hozzájárulás összege kétszáz forint. A befolyt 
összeggel hátrányos helyzetű Fejér megyei 
gyerekek múzeumpedagógiai foglalkozásait 
támogathatják a rendezvény látogatói.

Erőműbejárás szakvezetéssel

A SZÉPHŐ Zrt. idén ünnepli fennállásának 
hetvenedik évfordulóját. Ebből az alka-
lomból a cég csatlakozott a Múzeumok 
éjszakája rendezvénysorozathoz, megnyitva 
a székesfehérvári Király sori fűtőerőmű 
kapuit a távhőszolgáltatás történelme iránt 
érdeklődők számára. A látogatók egy-másfél 
órás, vezetett program keretében tekinthetik 
meg a telephelyet. Mivel a csoportok létszáma 
korlátozott – maximum harminc fő – a bejárás 
előzetes regisztrációhoz kötött, ennek mi-
kéntjéről a cég honlapján, a szepho.hu oldalon 
lehet tájékozódni. A hat órakor induló túra már 
betelt, de este tízre lapzártánkkor még várják 
a jelentkezőket! A regisztráció határideje 
június 14., péntek.

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 18.00 órai időpontra az összes hely betelt, így már csak a 22.00 órakor kezdődő bejárásra 

tudunk jelentkezéseket fogadni!”
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.

Éjszaka a múzeumban

A részletes program a fehervariprogram.hu/event/muzeumok-ejszakaja-2019 oldalon megtalálható

Bácskai GerGeLy

Detektívjáték, rendhagyó tárlatvezetések és koncertek 
– idén is több fehérvári és vidéki szervezet fog össze, 
hogy a látogatók minőségi kulturális élményt szerez-
hessenek a Múzeumok éjszakáján Székesfehérváron.

Székesfehérváron és a környéken a 
Múzeumok éjszakája programjai nem-
csak a múltat és a jelent hozzák közel 
egymáshoz, hanem közös gondolkodás-
ra, összefogásra ösztönzik az egyházi 
és világi kulturális intézményeket, a 
helyi művészeti és tudományos életet. 
Az összefogás a partnerek között 
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Szerelmes táncok

A Boleróban a szerelem érzése a tetőfokára hág

Gáspár péter

Szerelemmel átszőtt, látványos és dinamikus 
produkcióit hozza el a Feketehegy-szárazréti 
Közösségi Központ szabadtéri színpadára a 
Székesfehérvári Balettszínház június 28-án, 
pénteken 20.30-kor a Szerelmes táncok című 
est keretében.

A Székesfehérvári Balettszínház 
június 28-i előadásában Egerházi 
Attila rendező-koreográfus több 
oldalról is megközelíti a szerelem 
érzését. Az estet indító Blablabla 
című táncműben humorba cso-
magolja, a Zárt függönyökben 
a sejtelmességét mutatja meg, a 
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azt is eredményezi, hogy Fehérvár 
Szabadbattyánnal, Táccal, Pákozddal 
és Herenddel is együttműködik a Múze-
umok éjszakáján. 
„Sokszor jogos vita folyik arról, hogy egy-
egy fesztivál mit üzen és milyen értékekkel 
bír, amiből sok esetben érdemes is tanulni. 
Azonban ha van rendezvény, aminél ilyen 
vita nincs, az a Múzeumok éjszakája, ami 
arról szól, hogy mire is lehetünk büsz-
kék.” – Székesfehérvár polgármestere 
kiemelte, hogy június 22-én 18 órakor 

adják át a bazilika körül megújult Szent 
II. János Pál Pápa teret, ami nemcsak 
Fehérvár, hanem a magyarság történel-
me szempontjából is fontos hely. 
„2019-ben a Múzeumok éjszakája prog-
ramsorozat országos, központi témája 
a digitalizáció és az utazás. Mindkét 
fogalom hatalmas lehetőségeket, de egyben 
kihívásokat is jelent. Bölcsen járunk el, ha 
a technikai eszközök rohamos fejlődésének 
ünneplése mellett észben tartjuk, hogy az 
emberi lélek változatlan. Lelkünk éppoly 

érzékeny és törékeny valóság, mint az embe-
riség történetében bármikor. Vigyázzunk rá, 
ne hagyjuk, hogy világunk visszavonhatat-
lan nyomot hagyjon rajta!” – hangsúlyozta 
Spányi Antal.
Smohai András, az Egyházmegyei 
Múzeum igazgatója elmondta: rengeteg 
háttérmunka és egyeztetés szükséges 
ahhoz, hogy létrejöhessenek a prog-
ramok az év leghosszabb éjszakáján. 
Nagyon sok olyan programot szer-
veznek ilyenkor, amik nincsenek év 
közben, de a legnépszerűbbek mégis a 
tárlatvezetések.

Boleróban pedig – Ravel elemen-
táris zenei megnyilvánulásainak 
segítségével – az érzés már a 
tetőfokára hág.
„Nagyon fontos számunkra, hogy 
mindaz a színpadon megjeleníthető 
kulturális érték, ami Székesfehér-
váron van, bemutatható legyen a 
Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ színpadán. Ahhoz, hogy 
gyökeret eresszenek a városban a 
balett művészei, minden lehetőséget 
meg kell ragadniuk annak érdekében, 
hogy a közönség minél szélesebb 
rétegéhez jussanak el.” – tette hozzá 
Szigli István, Feketehegy-Szárazrét 
önkormányzati képviselője.



15Közéleti hetilap Kultúra
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Valóság-Ok

Tízéves a Megadance 

Középpontban a természettudományok

A megnyitón Burján Zsigmond, a Fehérvár Médiacentrum munkatársa köszöntötte az alkotót 

A születésnapos Megadance Táncegyüttes fergeteges estével ajándékozta meg a kortárs tánc 
barátait a Vörösmarty Színházban                                                                                                           V. L.

Vakler lajos

lugosi balázs

A Szabadművelődés Házában mutatták be Soproni 
Kiss Sándor Valóság-Ok című kiállítását. A tár-
laton a művész – folytatva alkotói hagyományait 
– egyedi szemléletmóddal mutatja be világunkat, 
azt a világot, amelyet változásaival, markáns 
kiszámíthatatlanságával is otthonának tekint. 

A Szabadművelődés Háza kivételes 
lehetőséget nyújtott a művész ismételt 
bemutatkozására, aki egyedi for-
manyelvével már bizonyította, miért is 
tartják a kortárs festőművészet egyik 
kimagasló tehetségű alkotójának. 

A pályázati forrásból létrehozott Titkok Háza természet-
tudományos élményközpont foglalkozásain huszonhat 
iskola csaknem négyezer diákja vett részt a februári 
nyitás óta. A nyárra természettudományos és csillagá-
szati táborral készülnek.

Borján Péter, a Titkok Háza igazgatója 
elmondta: jelenleg tizenegy program fut 
a Titkok Házában. Többek között van 
Bűnügyi labor, Csillagászati szakkör, 
Drónok világa, Energia világa, Játék és 
tudomány a virtuális valóságban.
Cser-Palkovics András polgármester elmond-
ta, hogy élménypedagógiai központként 
működik a Titkok Háza. Jelentősen külön-
bözik a hagyományos iskolai környezettől és 
színes, modern technológiával felszerelt. 
„Ha elindítunk egy fejlesztést, beruházást, 
szolgáltatást, akkor tovább kell működtet-
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Ezúton köszönjük, hogy figyelemmel kísérték és olvasták a hetvenéves 
SZÉPHŐ Zrt. hat részből álló történetét, illetve velünk játszottak a 

megjelent kvízjátékunkkal.

Kedves Olvasóink!

A kérdésekre adott helyes megfejtések a következők:

1.b;  2.b; 3.b;  
4.b; 5.a; 6.a;  
7.b;  8.b; 9.b; 10.c

A hibátlanul kitöltött kvízkérdéssorokat beküldők közül kisorsolt 
szerencsés nyertes:

Cseh József
Nyereménye egy négyszemélyes vacsorára szóló utalvány 

a Diófa Étterembe.

Gratulálunk a nyertesnek!
 

SZÉPHŐ Zrt.

Soproni Kis Sándor műveinek 
fókuszában továbbra is az ember 
emlékei állnak, amiket köznapi 
kincsként jelenít meg. Alkotói 
missziója, hogy érdeklődésének 
origóját, emberi létünk eredetét, 
gyökereit fókuszba állítva egyfaj-
ta figyelemfelhívással forduljon 
felénk. Szemléletmódja, gondolko-
dásra sarkalló, harmóniát hirdető 
egyedi képi megoldásai azt sugall-
ják: érdemes nyitott szemmel járni 
a hétköznapok világában, szem-
lélődni és meg-megállni egy-egy 
pillanatra!

Somorjai Ferencre emlékeztek

Munkatársai, barátai, tanítványai is tisztelgetek Somorjai Ferenc emléke előtt

Vakler lajos

Megemlékezést tartottak Somorjai Ferenc zene- 
tanár, karnagy halálának tizedik évfordulója 
alkalmából a Hermann László Zeneiskola falán 
elhelyezett emléktábla előtt. Az eseményen 
Brájer Éva alpolgármester, a Primavera Kórus, 
a város zenei életét hosszú évtizedeken át 
meghatározó zenetanár gyermeke és unokái 
helyezték el az emlékezés virágait. 

Az egykori zenetanár és karnagy, 
Somorjai Ferenc emléke előtt tisz-
telgett Székesfehérvár önkormány-
zata valamint a város komolyzenei 
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egykori tanítványai, barátai. Nagy 
Edit szobrászművész öt évvel ez-
előtt felavatott alkotása előtt Percze 
Ilona, a megemlékezés szervezője 
barátként búcsúzott attól az ember-
től, aki 1963 óta haláláig évtize-
deken át Székesfehérvár zenei 
életének meghatározó egyénisége 
volt. Munkatársai, a zeneiskola 
pedagógusai olyan útravalót kaptak 
az elkötelezett, hivatástudattal, 
alázattal végzett munkája nyomán, 
mely máig hat a mindennapjaik-
ban.

nünk a támogatási időszak befejezése után 
is. Így volt a lakossági szolgáltató irodákkal 
(LISZI) is, amelyek a 2010-es évek elején 
indultak és ma is működnek.” – tette hozzá 
Domokos Tamás. Az Echo Network 
vezérigazgatója hangsúlyozta, hogy az 
elmúlt hónapokban komoly erőfeszí-
téseket tettek annak érdekében, hogy 
elkezdjék megalapozni a Titkok Háza 
fenntarthatóságát.
Ősszel számos újabb, érdekes témával 
jelentkezik a Titkok Háza. Lesz Krip-
tográfia szakkör, 3D-nyomtatás és -ter-
vezés, emelt szintű érettségire felkészítő 
kémia, fizika és biológia foglalkozások, 
meteorológia kicsit másképp, archi-
caching, a műholdak világa. A nyárra 
készülve két napközis tábort hirdet meg 
a Titkok Háza: az egyik a csillagászat, 
a másik a természettudományok és a 
robotika köré épül.
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300 db új játszóezköz és 11 db új játszótér létesítése

1.773.190 kg
közterületen

összegyűjtött
hulladék

útburkolatjavítása során5.795 dbkátyújavítás

Városi karbantartás

EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!
EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!

több, mint

2.100 közterületi

pad javítása,

felújítása

1.950 db

közterületi

lámpatest

cseréje

„Az élmény által szerzett tudás az igazi!”

Ági nénitől a mostani és a régi tanítványai énekszóval búcsúztak

Gáspár péter

Titokban szervezett meglepetésünnepség 
keretében köszöntötték az egykori és jelenlegi 
tanítványok, kórustagok Auth Ágnest, a Teleki 
gimnázium énektanárát és karnagyát nyugdíj-
ba vonulása alkalmából. Ági néni meghatódva 
mesélt arról, hogy az ünnepség után úgy érezte 
magát, mintha egyszerre kapta volna meg a 
Kossuth- és az Oscar-díjat.

Huszonöt évvel ezelőtt érkezett a 
Telekibe. Hogy emlékszik vissza a 
kezdetekre?
Amikor a Telekibe kerültem az 
1994/95-ös tanévben, nagyon meg 
voltam ijedve a feladattól. Koráb-
ban első munkahelyemen, a Zentai 
iskolában tanítottam tizenöt évig, 
és nagyon szerettem. Három év 
GYES után kezdtem dolgozni a Te-
lekiben. Nagyon féltem, hogy meg 
tudok-e felelni. Németh Gábor 
volt az elődöm, korábban pedig 
olyan zenepedagógus egyéniségek 
tanítottak ott, mint Mohai Judit 
vagy Somorjai Ferenc. Nagy meg-
tiszteltetés volt idejönni, és hogy itt 
taníthattam huszonöt évet!
Az elmúlt negyed évtizedben rengeteg 
hazai és nemzetközi sikert arattak a 
Teleki kórusai.
Amikor idekerültem, még termé-
szetesnek számított, hogy min-
den iskolának van kórusa, nem 
volt kérdés, hogy a Telekiben is 
csinálok kórust. Itt működött már 
a vegyeskar akkor, de azt gondol-
tam, hogy a hetedikes, nyolcadikos 
és kilencedikes gyerekekből szer-
vezek egy úgynevezett „egynemű” 
kart is, amiben fiúk és lányok 
is énekelnek, de gyerekhangon, 
szoprán, mezzó és alt hangfekvés-
ben. Ezzel a két kórussal indul-
tunk, azután szépen menet közben 
egy-egy produkcióra a fiúkkal 
külön készültünk, ebből lett azu-
tán egy önálló fiúkar is. 2009-ben 
már Az év kórusa lett a fiúkar. 
Már sok éve három kórust vezény-
lek, hétfőn, kedden és pénteken 
próbálunk.
Hogy sikerült elérni, hogy ilyen iskolai 
terhelés mellett időt szakítsanak a 
gyerekek a kórusra is?
Ahogy látom ezeket a gyerekeket, 
hogy milyen teher alatt vannak, 
összeteszem a két kezem, hogy 
eljártak kórusra, hiszen sok min-
dent feladnak olyankor, amikor 
érettségire, nyelvvizsgára, jogosít-
ványra vagy OKTV-re készülnek. 
Nem azért jönnek, mert kötelező, 
hanem mert jól érzik magukat. A 
fiúkarban most tizenheten van-
nak, közülük ketten már tavaly 
leérettségiztek, van, aki Győrből 
jár vissza a pénteki próbákra. 
Köszönet illeti Szarka Andreát 
is, aki barátom, kollégám, társam 
a zenében, és az első pillanattól 
kezdve a kórus zongorakísérője. 
Mindig számíthattunk rá, még egy 
orgonát is vásárolt, hogy ne kelljen 
kölcsönkérni hangszert a zene-  
iskolától.
Hogyan viszonyulnak a mai diákok a 
zenei neveléshez?
Abból indultam ki, amikor ide-
kerültem a Telekibe, hogy okos, 
értelmes gyerekekről van szó, 

Fo
tó

: f
ac

eb
oo

k/
Au

th
 Á

gn
es

akik egyetemre készülnek, és aki 
gimnáziumba jön, fel kell, hogy 
szedjen bizonyos műveltséget 
még zenéből is. Számukra ugyan 
fontosabb a matek, a történelem 
meg amiből érettségiznek, felvé-
teliznek, de komolyan veszem 
a számonkérést. Tudom, hogy a 
nagy részét elfelejtik majd, de egy 
kicsi biztosan megmarad bennük! 
A zene hallgatása is fontos része 
az óráknak, hiszen az élmény által 
szerzett tudás az igazi! Végiggon-
doltam, hogy tudnám a tanítást 
úgy csinálni, hogy mindenkinek 
legyen feladata, még a zeneiskolás 
diákoknak is. A zenetörténetben 
például mindenki fel tud zárkózni, 
és egyformán lehet jó vagy rossz. 
Viszem őket operába – még a jövő 
évet is megszerveztem – elmesé-
lem, mit fogunk látni, hallani, és 
elmondok mindent a zeneszerző-
ről és a műről is. 
Úgy tudom, titokban szervezett meg-
lepetésünnepség keretében köszönték 
meg a volt és jelenlegi diákok, kórusta-
gok az elmúlt évek élményeit.
Az első emelet tele volt, mindenki 
énekelt, és felköszöntöttek peda-
gógusnap alkalmából. Este pedig 
a fiam „csalt el” kutyasétáltatás 
ürügyén a Teleki felé. Megláttam, 
hogy a gimnázium falán kották 
vannak kiragasztva. Az épület-
ben ott vártak már a kórustagok, 
volt tanítványok, akik az ország 
különböző részéből érkeztek haza, 
de kollégák, szülők is eljöttek, 
sőt a két lányom is Pécsről. Úgy 
énekeltek nekem, hogy akármelyik 
kórus megirigyelte volna: én aznap 
megkaptam a Kossuth-díjat és az 
Oscart egyben! Ennél többet egy 
tanár nem kaphat, mint amit én 
kaptam tőlük! 
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Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

En
g.s

z.: 
U-0

012
48

ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855
www.abctravel.hu
Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

2019 NYÁR

Az összes, megbízható utazás-
szervező ajánlata egy helyen!

TENGERPARTI NYARALÁSOK
repülővel, autóbusszal vagy egyénileg
LAST MINUTE AJÁNLATOK,

AKCIÓK

KÖRUTAZÁSOK, TÁRSASUTAK,
VÁROSLÁTOGATÁSOK,
EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK,
HAJÓUTAK,
SZÁLLÁS ÉS REPÜLŐJEGY-FOGLALÁS

Hová mennek nyaralni a fehérváriak? 

Az olasz strandok is népszerűek a fehérvári családok körében

A Balaton a mi tengerünk

Görögországba autóbusszal és repülővel is eljuthatunk

dienes petra, papp brigitta

Továbbra is a vízparti nyaralóhelyek a legnép-
szerűbb úti célok a magyarok, így a fehérváriak 
körében.

Napfény, homok és pálmafák. Ha 
nyaralásról van szó, a magyarok, 
így a székesfehérváriak is a nyári 
szabadság jellemzően egy-két hetes 
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pihenőjét leginkább a vízparton 
szeretnék eltölteni. Az eddigi ada-
tok alapján továbbra is a horvát, 
a görög és a török nyaralóhelyek 
a legnépszerűbbek a külföldi 
vakációt tervezők körében, ezzel 
együtt újra növekszik az egyiptomi 
utazásra befizetők száma is.
A tengerparti utazás átlagos tömeg-
piaca a 150-250 ezer forintos ársáv-

ban mozog, és egyre népszerűbb az 
all inclusive ellátás is, amit sokan 
vesznek igénybe. Emellett jellemző 
a belföldi nyaralás is, sokan vá-
lasztják a balatoni szállodákat.
„Lehet egyénileg, autóbusszal illetve 
repülővel is eljutni a különböző üdülő-
helyekre.” – ismertette a lehetősége-
ket Viniczainé Csákvári Tünde, az 
egyik székesfehérvári utazási iroda 
irodavezetője. – „A repülős úti célok 
közül még mindig a görög szigetek 
a legnépszerűbbek, illetve a török 
riviéra. Egyiptom és Tunézia is újra 
kedveltek a kínálatban, illetve vannak 
különlegesebb úti célok is, mint Mont-
enegró vagy Albánia.”
Az utazási irodák adatai szerint 
egyre népszerűbb Bulgária is, és 
még mindig keresik az olasz és 
spanyol tengerpartokat – akár 
autóval is.
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A városban elérhető táborozási 
lehetőségekről részletes is-
mertetőt olvashatnak az fmc.hu 
oldalon megjelent Nyári táborok 
Székesfehérváron 2019-ben című 
írásunkban.

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

betanított gépkezelő, operátor
munkatársat keres

Feladatok:
• a beállított CNC gépek biztonságos 

kezelése, működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása
Elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• pontos, igényes munkavégzés
• 2 vagy 3 műszak vállalása

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

Kft.
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

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

CNC gépkezelő munkatársat keres
Feladatok:
• a beállított CNC gépek biztonságos 

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

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

Kft.
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Röviden a programról
Az Erasmus Fiatal Vállalkozók program egy fiatal vállalkozóknak indított európai uniós finanszírozású 
tudáscsere program, amely lehetőséget biztosít a pályázóknak arra, hogy európai uniós tagállamban működő, 
tapasztalt vállalkozó mellett dolgozzanak, ezáltal fejlesztve a vállalkozáshoz szükséges készségeiket. A külföldi 
tartózkodás időtartama 1-től 4 hónapig terjedhet.
A program az Európai Unió különböző országaiban működő helyi kapcsolattartó pontok hálózatán keresztül 
valósul meg. A székesfehérvári Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség 2010 óta minden évben 
sikerrel vett részt ebben a kezdeményezésben, mint hazai közvetítőszervezet. A KDRIÜ a 2019/2022-es 
években is aktív közreműködője a programnak.
Az ügynökség célkitűzése az, hogy a lehető legtöbb fiatal vállalkozónak megadják a lehetőséget arra, hogy 
külföldön szerezzenek tapasztalatot és hazatérésüket követően gyümölcsöző vállalkozást építsenek. 

Miért érdemes részt venni a programban?
• Jövőbeli vagy nemrég a pályán lévő vállalkozóként fontos döntések előtt állhat. Ezek meghozatalához ajánlatos 

első kézből iránymutatást kapni. 
• Egy tapasztalt vállalkozó mellett eltöltött munkahelyi gyakorlat segíteni fogja abban, hogy választ kapjon 

kérdéseire, és felkészíti saját vállalkozásának sikeres irányítására.
• Lehetősége nyílik arra, hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen ki, sikeres üzletemberekkel találkozzon, rálátást 

szerezzen egy másik európai piacra és különböző üzleti módszerekre.

Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program keretében támogatásban részesülhet, ha:
• Vállalkozni kíván és komoly vállalkozásindítási tervekkel rendelkezik vagy olyan vállalkozó, aki vállalkozását az 

utóbbi 3 éven belül indította be
• Állandó lakhellyel rendelkezik egy Európai Uniós országban
• Üzleti tervben foglalt, konkrét üzleti terve vagy vállalkozói elképzelése van
• Kész arra, hogy a fogadó vállalkozással vagy új vállalkozóval együttműködés keretében fejlesszék egymás 

tudását

Erasmus Fiatal Vállalkozók – a gyakorlatban:
A program az Európai Unió különböző országaiban működő közvetítő szervezetek hálózatán keresztül valósul 
meg. Ha az online regisztrációt követően elfogadják pályázatát és bekerül a programba, az Ön által választott 
hazai közvetítő szervezet segítséget fog nyújtani Önnek a fogadó vállalkozás kiválasztásában. 

A jelentkezés lépései:
1. Készítse el önéletrajzát és üzleti tervét
2. Nyújtsa be jelentkezését a www.erasmus-entrepreneurs.eu oldalon
3. Válassza ki a hazai közvetítő szervezetét: KDRIÜ Nonprofit Kft., 

kapcsolattartó: Tóth Milán vezető tanácsadó, milan.toth@kdriu.hu, 06 20 336 6926

ERASMUS – Az európai csereprogram
fiatal vállalkozók számára

Saját vállalkozás alapításán gondolkodik, vagy nemrég indult el a vállalkozói pályán? Vagy 
már sikeres vállalkozást működtet, és szeretné azt további piacokra kiterjeszteni, illetve új 
ötletekre van szüksége? Az Erasmus Fiatal Vállalkozóknak program Önnek szól!

Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Tel.:22/514-111, Fax:22/514-112,
www.kdriu.hu

Pénzkereset!
otthoni csomagolás, elérhetőségei stb.

Érd: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 

06-209104517)

Gyerekek a munkahelyen?

Új gyereksarok a Fehérvár Médiacentrum szerkesztőségében

papp brigitta, koVács V. orsolya

Táborok, nagymama, ügyeletes óvoda 
– hova tegyük a gyereket a nyáron? A 
családbarát munkahelyekre akár magunkkal 
is vihetjük!

Beköszöntött a nyári szünet. Úgy 
tűnik, hogy 2019-re sem oldódott 
meg az egyetemes szabadságok 
kérdése, hogy a vakáció réme ne 
egységes szülői gyomorgörccsel 
és a „hová tegyük a gyereket a 
következő hetekben?” kérdéssel 
érkezzen. Úgyhogy nincs más 
megoldás, ha már leszerveztük 
a nagymamák idejét és kivettük 
az összes szabadságunkat, mint 
a maradék röpke másfél hónapra 
táborba küldeni csemeténket.
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A Közép-dunántúli Országos
Bv. Intézet felvételt hirdet

hivatásos és közalkalmazotti
jogviszonyú beosztások betöltésére:

FELÜGYELŐ
SZAKÁPOLÓ

(OKJ54 és OKJ55 ápoló/asszisztensi végzettség)

GÉPJÁRMŰVEZETŐ
(„D” kategóriás jogosítvány)

Munkavégzés helye:
Székesfehérvár, Baracska vagy 

Martonvásár.

Érdeklődni az intézet 
személyzeti osztályán lehet. 

Tel.: 22/454-023
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.

Ha azonban a gyerek még kicsi 
a táborozáshoz, marad az óvodai 
ügyelet és a nagymama. Ötéves kor 
alatt a pedagógusok nem nagyon 
javasolják még a napközis tábort 
sem, a csemete számára ismeret-
len felnőttek, gyerekek és adott 

esetben teljesen idegen környezet 
miatt.
A fehérvári intézményekbe járó 
gyerekek szülei bizonyos szem-
pontból szerencsés helyzetben 
vannak: a bölcsődei, óvodai 
ellátás biztosított nyáron is, 
ügyeleti csoportokkal, helyette-
sítő intézményekkel.
A kicsiknek is kell azonban a 

kikapcsolódás! A közösséghez, 
a szabályokhoz való alkalmaz-
kodás minden életkorú gyermek 
idegrendszerét leterheli, nem 
csak a már iskolába járó tanuló-
két. A vakáció, a mindennapok-
ból való kiszakadás, a kötetle-
nebbül, változatosan telő napok 
igenis kellenek a nyár folyamán! 
Ha elfogynak a kivehető 
szabadságok hetei, és nincs 
a közelben mindig bevethető 
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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!

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!

RAKTÁRAK,
M Ű H E LY E K
22 / 500-153

Egységek már 200 m2
-től

kurucz tünde

Nyári munkázás

„Anya, még mennyit kell 
aludnom a nyári szünet-
hez?” – kérdezte a lassan 
ötéves nagyfiam. Hiába 
találtak ki az oviban jobbnál 
jobb programokat, júniusban 
napról napra egyre nehe-
zebb meggyőzni. A kétéves 
öccse két fokkal nehezebb 
eset: ő már április óta úgy 
kel fel: ugye ma nem kell 
mennem a bölcsibe? Pedig 
előtte még hétvégente is 
ment volna! Innentől kezdve 
indul a sírás: hangosan 
végigzokogja az utat, majd 
úgy kell a gondozónő kezébe 
adnom, miután egyenként 
lefejtettem az ujjacskáit a 
vállamról. A bátyja közben 
megpróbálja minimális lel-
kesedéssel kötelességtudatra 
tanítani: „Nekem is kell 
oviba mennem, pedig nem 
akarok!” Amint kilépünk a 
testvérével az ajtón, per-
sze megnyugszik. A dráma 
nekem szól. Azt jelenti: 
elfáradt. A közelemben, 
lehetőleg látótávolságban 
akar játéktraktort szerelni. 

Az ötévesen is látom, hogy 
szívesebben építene várost 
valahol a laptopzsinór és 
a telefontöltő között, és 
egyébként megnézné, hogy 
kint van-e még a tévés szer-
kesztőség falán a „Magas 
fűbe lépni tilos!” tábla. Mint 
tavaly nyáron. Akkor is 
rengetegszer jöttek velem, 
ha éppen nem volt kéznél 
hadrafogható nagyszülő. 
Ráadásul most már a cégnél 
nemcsak rajzolgatni meg 
fidorkázni lehet, hanem a 
játszósarokban bandázni is. 
Cirkuszi sátor, színes asztal 
várja azokat a gyerekeket, 
akik az ovi, bölcsi vagy isko-
lai ügyelet helyett inkább a 
szüleikkel mennek dolgozni. 
Itt legalább viszonylag nyu-
galomban elvannak, amíg 
anya vagy apa rögzíti dik-
tafonra a telefonos interjút 
vagy felmondja a felkonfját. 
Olykor megesik, hogy pont 
a legnagyobb munka köze-
pette jut eszükbe: éhesek, 
félnek a sarokban repkedő 
légytől meg amúgy is pisilni-
ük kell. Ilyenkor nem kell 
kétségbeesni, némi humor-
ral – na meg jófej kollégák-
kal – a legvadabb szituáció 
is megoldható! És azon se 
lepődjünk meg, ha szemünk 
fénye szeptemberben azzal 
kezdi: anyuval, apuval vol-
tam ám nyáron munkázni!

nagyszülő vagy más rokon, egy-
re többen tudnak élni azzal a 
lehetőséggel is, hogy magukkal 
viszik a kisgyereket a munka- 
helyükre. Természetesen ez 
nem minden típusú foglalkoz-
tatónál lehetséges. Amennyi-
ben azonban a körülmények 
engedik, a gyerekek számára 
nagy kaland lehet a szüleikkel 
tartani a munkába. Ahol megte-
hetik, akár gyermekfelügyeletet 
is biztosíthatnak a munkavég-
zés idejére, de egy praktikusan, 
szinte fillérekből kialakított 
gyereksarok is órákra lefoglal-
hatja a kicsiket.

Tippek a gyereksarok kialakításához

Ha nincs gyermekfelügyelet, olyan 
helyen legyen, ahol szemmel tud-
juk tartani az apróságokat.
Lehetőleg olyan játékokat, eszkö-
zöket válogassunk össze, amikhez 
a gyerekeknek nincs szükségük 
segítségre, egyedül is tudják hasz-
nálni őket.
Alakítsunk ki kuckót! A gyerekek 
szeretnek bunkert építeni plédekből, 
székekből, asztalokból búvóhelyet 
készíteni. Egy vidám kis sátor jó 
választás lehet a munkahelyi gye-
reksarokba, a „bekuckózós móka” 
biztosan sok kicsi kedvence lesz!
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Legutóbbi rejtvényünk első feladványa az az ismert személy volt, aki a 
Fehérvári Ünnepi Könyvnapok megnyitóján a program díszvendégeként 
köszöntötte az irodalombarát közönséget. A jó megfejtés: Lackfi János költő.
A rejtvény második megfejtése egy olyan kirándulóhely volt, amit a közel-
múltban újítottak meg, a városban található, és ahol szombatonként vezetett 
túrákat szerveznek a természetszerető látogatóknak: Sóstó Természetvédel-
mi Terület.
Végül Halmay Tivadar legújabb festményére hívtuk fel a figyelmet, mely egy 
híres fehérvári várkapitánynak állít emléket, miközben hiteles történelmi 

forrásokra támaszkodva hiánypótló munka a város vizuális megjeleníté-
seinek sorában. Mi látható a most kiállított festményen? A helyes válasz: 
Székesfehérvár látképe az ezerötszáznegyvenes évek elején.
E heti rejtvényünk a 13. választókörzet híres épületéhez, a Donát-kápolná-
hoz kapcsolódik. Az első megoldásból kiderül, miből építették. 
A második megfejtés arra keresi a választ, hogy milyen stílus jegyében 
készült a kápolna. 
A harmadik megoldásból kiderül, mi okozta az eredeti épület pusztulását a 
második világháborúban.
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A célban egy boldog csapat – Vincze Ferenc győzött idén Fehérváron

A szombati Superspeciálon rengetegen voltak kint, ekkor még Hadikékkal is minden rendben 
volt, vezették a versenyt

Vincze Ferenc nyerte a Székesfehérvár Rallye-t

Jung József-emléktorna

kaiser taMás

Vakler lajos

Szinte végig a bajnoki címvédő, Hadik András 
vezetett a Székesfehérvár Rallye-n, a fordos 
pilóta azonban a tizenegyedik gyorsaságin 
defektet kapott, így a folyamatosan a nyakán 
loholó, bajnoki éllovas Vincze Ferenc győzött. 

Vincze Ferenc sikerét hozta a 
Székesfehérvár Rallye, a škodás 
pilóta Bacigal Igorral az oldalán 
nagy csatát vívott Hadik And-
rással, és végül kellett egy kis 
szerencse is ahhoz, hogy 2019-
ben immár zsinórban a harma-
dik bajnoki forduló végén is 
győztesként érkezzen a célcere-
móniához.
„Nagyon nagy csatát vívtunk a 
többiekkel, Hadik András is visz-
szatért két kiesés után, és nagyon 
gyors volt.” – kezdte Vincze 
Ferenc. – „Mondhatjuk, hogy meg 
is érdemelte volna a győzelmet, de 
az utolsó gyorson defektet kapott! 
Tényleg nagy meccs volt köztünk, 
de nagyon boldog vagyok, hogy 
nyertem, és háromból három győ-
zelemmel állunk! Magasan vezetjük 
a bajnokságot, szóval boldogságom 
határtalan.”
Hadik András a másodiktól a ti-
zenegyedik gyorsaságiig vezette 
a Székesfehérvár Rallye-t, előnye 
több mint hat másodperc volt, 
amikor defektet kapott a Ford 
Fiesta, így végül összetettben 4,8 
másodperccel maradt el Vinczé-

Jung József, a 2016-ban elhunyt, országosan 
elismert labdarúgóedző tiszteletére vasárnap 
újra emléktornát rendeznek Szabadbattyánban.

Jung József, a Dunaferr korábbi 
NB I-es együttesének vezetőedzője 
Szabadbattyánban kezdte edzői 
pályafutását, ezt követően Székes-
fehérváron, a MÁV Előre, majd a 
Videoton serdülő és ifjúsági együt-
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Válts életmódot
a Cutler Életmódprogrammal!
Részletek a Cutler Facebook-oldalán.

teseinél pallérozódott, 1997-ben 
az országos ifjúsági bajnokságon 
a dobogó legfelső fokáig jutott. 
Ezt követően tizenegy sikeres évet 
tudhatott magáénak a dunaújvárosi 
labdarúgásban, pályáját a sport-  
iskolánál fejezte be.  
Az emléktorna megnyitója a sza-
badbattyáni klub pályáján vasár-
nap fél tízkor lesz. Délelőtt lesz az 
utánpótlástorna, 14 órától pedig az 
öregfiúké lesz a zöld gyep.

éktől. A bajnoki címvédő érthe-
tően nem volt boldog a célban: 
„A végén kaptunk egy defektet, így 
visszacsúsztunk a második helyre. 

Nagyon sajnálom, mert a második 
gyorsaságitól vezettünk. Végig 
koordináltuk, kézben tartottuk a 
versenyt. Sajnos ez van, pedig alap-
vetően egy jó versenyen vagyunk 
túl, remek pályákon mehettünk, 
tehát lehet, hogy örülnünk kéne, 
mégsem tudunk...”
A két éllovas mögött szorosan 
szinte végig ott volt Velenczei 
Ádám, aki harmadik versenyét 
teljesítette a Citroënnel, így 
pedig elégedetten és optimistán 
nyilatkozott a sóstói stadionnál 
felállított célkapuban: „Nagyon 
jó eredmény, hogy ilyen hamar 
dobogóra kerültünk! Közel voltunk 
az elejéhez, a verseny háromne-
gyedénél is tíz másodpercen belül 

voltunk az elsőtől. Erre lehet építe-
ni, szeretnénk gyorsulni, hogy ez a 
hátrány egy idő után előny legyen!”
Az idei Székesfehérvár Rally 
céljában Vincze, Hadik és Ve-
lenczei mellett Balogh János és 
Német László pezsgőzhetett, ők 
fértek még be az ORB abszolút 
legjobb öt versenyzője közé. 
A fehérvári nézők pedig ahogy 
a korábbi években, így idén 
is kaphattak egy kis ízelítőt a 
raliból: aki nem jutott ki gyor-
saságira, az a szombati, Palotai 
úton megrendezett Superspeci-
álon élvezhette az első osztály 
élményautózását. Több ezren 
voltak kíváncsiak a hagyomá-
nyos városi száguldásra.
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Ha nem is életet mentett, de nélkülözhetetlen volt a folyadékpótlás – kívül-belül egyaránt a 
tikkasztó hőségben

A Depónia-futás hagyományosan lehet akár séta is, lényeg, hogy kicsik és nagyok demonst-
rálják a környezetvédelem fontosságát

Amatőrök és profi sportolók együtt vágtak neki a választott távnak. Az első rajtnál az egyéni 
indulók és a kétféle csapatverseny nevezői is ott voltak.

Van, aki forrón szereti...
soMos zoltán

Olyan hőségben rendezték a 8. TESZ-futást a 
Várkörúton, hogy az egyetlen kört vállalók is 
komoly kihívás elé néztek. Ehhez képest sokan 
voltak, akik a leghosszabb, tizenegy kilométeres 
távot is teljesítették.

Tiszta, Egészséges Székesfehér-
várért – ezt takarja a TESZ rövidí-
tés, a környezetvédelmi világnaphoz 
kapcsolódóan létrejött futóesemény 
elnevezése. 2012 óta rendezik meg 
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Visszaszereznék az aranyat! Beindult az evezősszezon

Bondár Anna idén aranyat nyerne a Kiskúttal
A szeptemberben esedékes Velencei-tavi Masters Világbajnokság felrázta a hazai veterán 
evezősöket, így a VVSI több versenyzője is rajthoz állt a Vidékbajnokságon

kaiser taMás néMeth krisztián

Vasárnap az MTK ellen kezd a női Szuper- 
ligában a Fehérvár Kiskút Teniszklub. Így 
az elmúlt két év győztesei már az első 
fordulóban összecsapnak egymással, az 
eredmény pedig döntő lehet!

2017-ben a Kiskút Teniszklub 
letaszította a trónról a hosszú 
évek óta egyeduralkodó MTK-t, 
de tavaly újra a fővárosiak 
győztek a női Szuperligában. 
A csapatbajnokság pedig idén 
akár rögtön az első, vasárnapi 
fordulóban eldőlhet, hiszen 
idén is a Kiskút és az MTK 
a favorit, a két gárda pedig 
egymás ellen kezd Székes- 
fehérváron. 
A két élcsapat komoly név-
sorral vág neki az egyhetes 
sorozatnak: fehérvári oldalon a 
nevezettek között lesz a világ-
rnaglista 108. helyén álló Ba-
csinszky Tímea, a 194. Bondár 
Anna illetve a 343. Udvardy 
Panna. A kék-fehérek előzete-
sen nevezték Jani Rékát, Gálfi 
Dalmát és Arn Grétát is, ez 
pedig azt jelenti, hogy a Babos 
Tímea mögötti – nevezzük így 
– krém ott lesz a vasárnap 11 
órakor kezdődő rangadón. 
A Szuperligában összesen öt 
fodulót rendeznek, az utolsót 
23-án vasárnap. A Kiskút az 
MTK mellett hétfőn a Száz-
halombatta együttese ellen 
játszik hazai pályán, Pécsre, 
Győrbe és Budaörse pedig Ud-
vardy Pannáék utaznak majd.

Előbb a nemzetközi Olimpiai Reménységek 
Versenyének, majd a Vidékbajnokságnak adott 
otthont a velencei-tavi evezőspálya. Mindkét 
megmérettetésen indultak a VVSI versenyzői.

A szegedi pálya felújítása miatt idén 
a Velencei-tavon rendezik a kiemelt 
evezősversenyeket. Az ugyancsak 
modernizálás alatt álló sukorói pá-
lyán múlt pénteken a régió kiemelt 
serdülőversenyére, az ORV-re került 
sor, ahol egy számban volt érdekelt 
a VVSI: Smolkó Zsuzsanna négypár- 
evezősben a negyedik helyen zárt.
Azonban a Vidékbajnokságon már 
bronzérmet szerzett: egypárban 
állhatott dobogóra! Ifi kettesben 
Hajdú Zsófia és Bíró Lili gyara-
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pította a VVSI érmeinek számát, 
és az ezüst után az aranyérem is 
megérkezett a felnőtt mezőnyben 
rajthoz álló U23-as férfi könnyűsú-
lyú dubló, azaz Turi Péter és Kovács 
Dániel Achilles révén. Az időjárás 
miatt keveset tudtak készülni nyílt 
vízen a velencei-taviak, de így is 
odaértek az egyesületi pontverseny 
kilencedik helyére.
Júliusban az utánpótlás és veterán 
Országos bajnokságot is a velen-
cei-tavi pályán rendezik, a meg-
mérettetés egyben a szeptemberi 
Masters Világbajnokság tesztverse-
nye lesz. A sportág veteránjainak 
legjelentősebb seregszemléjére 
várhatóan négy-öt ezer versenyző 
érkezik majd, a szervezők összesen 
nyolc-tíz ezer főt várnak.

június elején, néhány éve pünkösd 
hétfőjén. Az időpont a hirtelen 
jött nyárban egyben kánikulát is 
jelentett, de ettől függetlenül több 
százan futottak. Egy, három vagy 
hét kört lehetett letudni a belváros-
ban, egyéniben vagy családi, mun-
kahelyi csapatban. A záró számként 
rendezett Depónia-futáson pedig 
egy összelapított PET-palackkal 
nevezhettek a cserébe ajándék pólót 
kapó fehérváriak, akik így zöldbe 
borították a Vár körutat.
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2019. JÚNIUS 28.
PÉNTEK 21 ÓRA  |  ESŐNAP: JÚNIUS 29. 21 ÓRA

VÁROSHÁZ TÉR
SZÉKESFEHÉRVÁR

Olasz nyáresti koncert a belvárosban

Az  ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR bemutatja:

GIORGIO CASCIARRI – tenor, DOMENICO MENINI – tenor, 
ALESSANDRO GOLDONI – tenor, DENIS BIANCUCCI – zongoraművész  
CRISTIANO ALBERGHINI – zeneszerző , ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Vezényel:
DUBÓCZKY GERGELY
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moreParlamid ’ Parlamid ’
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Jegyár: 1500 Ft  |  VIP jegyár: 2500 Ft  |  Jegyek kaphatók a www.arso.hu 
oldalon, a Fehérvári Jegyirodában és a Vörösmarty Színházban a zenekar 

jegypénztárában:  Székesfehérvár, Fő utca 8.  |  +36 70 509 8805
Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

„G.Borgatti” 
Színház AlapítványSZÉKESFEHÉRVÁR


