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Így űzzük el a vérszívókat!
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„Alázattal győzni, 
méltósággal veszíteni”

Legyen belső kényszer 
az aktív életmód!

Sporttörténelmet írt 
Fehérvár!

VT Metal Kft.
Szeretnél kiemelt bérezésért dolgozni? Ha szorgalmas és kitartó vagy, akkor jelentkezz most tesztírás nélkül tradicionális, megbízható és sikeres csapatunkba, 

akár azonnali kezdéssel az alábbi pozíciókba!

GÉPKEZELŐ • VEGYSZER ELŐKÉSZÍTŐ-ANYAGMOZGATÓ • VÍZGÉPÉSZ 
AMIT KÍNÁLUNK ÚJ KOLLÉGÁINKNAK:

• Versenyképes fizetés (alapbér+törvény által előírtnál magasabb műszakpótlék, prémium, mozgóbér) • Határozatlan idejű munkaszerződés 
• Munkatárs ajánlási bónusz: nettó 80.000 Ft • Munkába járás támogatása (szerződéses járatok, ill. helyi buszbérlet) és még számos kedvezmény.
Jelentkezés, pozíció megjelöléssel a vtmetalhr@metal.videoton.hu címen, illetve a 22/533-647-es és 22/533-651-es telefonon vagy akár személyesen Székesfehérvár, Berényi út 72-100. 16-os épületben a HR osztályon.
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Szeptembertől benépesül a Corvinus új épülete
Vakler lajos 

Választókerületi
programok

Elkészült a Székesfehérvári Campus B épületének 
felújítása a Corvinus Egyetemen. A közel kétezer 
négyzetméteres épület öt előadóteremnek, több 
konferenciateremnek és a könyvtárnak is helyet 
ad a jövőben.

Bemutatták a Budapesti Corvinus 
Egyetem Székesfehérvári Campusa 
másfél milliárd forintos beruházás-
sal megújult B épületét. A beruházás 
az épület teljes gépészeti és esz-
tétikai rekonstrukcióját magában 

Indul a választáson a Szövetségben Fehérvárért Egyesület Fókuszban a közlekedés és az egészségügy

Horváth-Tancsa Ágnes elmondta: az önkormányzati választásokra készülve a Szövetségben 
Fehérvárért Egyesület már készíti programját, melyben a problémákra kínál megoldási lehető-
ségeket. Ezekhez új ötleteket vár a lakosság részéről. Ráczné Földi Judit az ellenzék közös jelöltjeként tervezi indulását az önkormányzati választáson

rába Henrietta szabó Petra

Elindul a 2019-es önkormányzati választáson 
a Szövetségben Fehérvárért Egyesület. A 
civilszervezet az összes egyéni körzetben indít 
jelöltet, és polgármesterjelöltjük is lesz.

Horváth-Tancsa Ágnes, a Szövetség-
ben Fehérvárért Egyesület tagja be-
szélt arról, hogy a szervezet az őszi 
önkormányzati választáson meg-
méretteti magát mind a tizennégy 
egyéni körzetben, és polgármester- 
jelöltet is állít. A szervezet nem 

A belvárosiakat képviselné Ráczné Földi Judit 
a következő önkormányzati testületben –  
jelentette be szombaton reggel a székesfehér-
vári ellenzék. A DK, az MSZP, a Momentum és 
a Jobbik az összefogás mellett döntött, így az 
1. számú választókerületben a Demokratikus 
Koalíció elnökségi tagja, jelenlegi önkormány-
zati képviselője indul az őszi önkormányzati 
választáson.

A közlekedés és az egészségügy 
fejlesztése a célja Ráczné Föl-
di Juditnak. A képviselőjelölt 
elmondta: tervezik a Vár körút, a 
Kégl György és a Távírda utca át-

Ké
p:

 Ta
r K

ár
ol

y

Ké
p:

 K
ör

tv
él

ye
s T

iv
ad

ar

Az új épület az oktatáshoz hasonlóan európai színvonalú
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alakítását illetve egy egészségügyi 
diagnosztikai központ építését a 
fűtőerőmű területén. A képviselő-
jelölt lapunknak elmondta, hogy 
személyesen is igyekszik találkoz-
ni a városrészben élőkkel, és az 
esetlegesen felmerülő igényeket 
meghallgatni: „Indítottunk egy 
kérdőívet. Arra voltunk kíváncsiak, 
hogy miként lehet a belvárosban és 
környékén élőknek a mindennap-
jait megkönnyíteni. Az első számú 
problémaként a közlekedést jelölték 
meg. A Kégl György és a Távírda 
utca felújítása kapcsán merült fel pár 
olyan probléma, amit szeretnének 
megoldani, például a kis szigeteket.”

foglalta. Az általános oktatási célú 
tantermeken kívül egy százhatvan 
fős, két nyolcvanfős előadótermet, 
több konferenciatermet és konzul-
tációs szobát alakítottak ki, illetve 
a tetőtér ad majd otthont a campus 
könyvtárának. 
Cser-Palkovics András polgármester 
örömének adott hangot, hogy az 
együttműködés eredményeképpen 
a város és az egyetem ilyen kivételes 
beruházással gazdagodott: „A város 
felsőoktatásának történetét tekintve ez 
az egyik legnagyobb fejlesztés, mely 

meghatározza Székesfehérvár következő 
évtizedeinek fejlődését is.” 
Lánczi András rektor úgy fogalma-
zott: az egyetem megújulása elen-
gedhetetlen része, egyben jelentős 
eleme a várossal való együttmű-
ködésnek, a gazdaság szereplőivel 
kialakított duális képzéseknek. 
A pályázattól pénzügyileg függetlenül, 
de azzal stratégiailag összhangban 
Székesfehérvár önkormányzata vállalta 
a campus zöldterületeinek rendezését, 
felújítását illetve egy nyolcvan autóra 
tervezett parkoló megépítését is.

Lakossági fórum

Maroshegy 

Lakossági fórumot tart június 
25-én, kedden fél hatkor a Ma-
roshegyen élőknek a Gárdonyi 
Géza Művelődési Házban Brájer 
Éva, a körzet önkormányza-
ti képviselője. A városrész 
aktuális kérdéseiről, a jelenleg 
zajló fejlesztésekről szóló fóru-
mon részt vesz Cser-Palkovics 
András polgármester, Bozai 
István városgondnok, Nagy 
Zsolt, a Polgármesteri Hivatal 
Közlekedési Irodájának vezetője 
valamint Kovács Zsolt városi 
rendőrkapitány is.

egyedül indul: „Lesz partnerünk mind 
politikai oldalról, tehát pártok oldalá-
ról, mind a civilszektorból. Egyesületek, 
alapítványok és olyan magánemberek, 
akik szakmai segítséget nyújtanak a 
programunk megírásához. A pártok 
részéről pedig kimondottan jobboldali 
pártokkal kötünk szövetséget.”
Horváth-Tancsa Ágnes úgy gondol-
ja, a jobboldali szövetségkötésnek 
eljött az ideje. A Szövetségben Fe-
hérvárért Egyesület új alternatívát 
jelent. Az együttműködő pártok, 
szervezetek még nem ismertek.
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Kerti parti udvaravatóval Új körforgalom a Pozsonyi úton

Még egy ütem hátra van

Táncos-dalos műsorral készültek a maroshegyi ovisok az udvaravatóra A körforgalom kialakításával a balesetveszélyt szeretnék csökkeneteni

látrányi Viktória GásPár Péter

Ének, tánc és új játszóeszközök várták a 
vendégeket a Maroshegyi Óvodában pénteken. 
A nyárköszöntő kerti parti idei különlegessége, 
hogy most adták át a felújított udvart, ami 
rengeteg szórakozást nyújt az apróságoknak.

Már hagyomány a júniusi kerti par-
ti a Maroshegyi Óvodában, ilyenkor 
összegyűlnek a családok, hogy a 
gyerekek a testvérekkel, szülőkkel 
és nagyszülőkkel együtt köszöntsék 
a nyarat. Ezt kötötték össze idén 
a megújult óvodaudvar hivatalos 
átadásával. Sok az új játék, a régiek 
közül többet elbontottak, másokat 
felújítottak. Új rugós autók, hinták, 

A tervek szerint a nyáron szeretnének egy 
ideiglenes körforgalmat építeni a Pozsonyi 
út és a Zsolnai út kereszteződésébe, majd ezt 
követően a tapasztalatok ismeretében épülhet 
meg a végleges körforgalom.

Östör Annamária önkormányzati 
képviselő elmondta, hogy amióta 
megnövekedett az autók szá-
ma, egyre balesetveszélyesebb a 
Pozsonyi út és a Zsolnai út keresz-
teződése: „Az autók nagy sebességgel 
közlekednek, a kanyar beláthatatlan, és 
a jelenlegi kialakítás mellett zebrát sem 
lehet felfesteni, így más megoldást kel-
lett találni. A körforgalom javaslatával 
személyesen jártam végig a környéket, 
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Új járdák a Köfém-lakótelepenŐsszel kezdődnek Víziváros legnagyobb fejlesztései

Már biztonságosan megközelíthető az orvosi rendelő

Az új cél egy méltó közösségi tér kialakítása a Vízivárosi Általános Iskola udvarán: még idén 
lebontják a kerítést és az udvart leszűkítik az iskola igényeinek megfelelően, az így felszaba-
dult területen pedig egy univerzális, színes burkolattal ellátott grund épül labdafogóhálóval

neücHel balázs

HaGyánek andrea

Több mint négyszáz méter járdát adtak át 
kedden a Köfém-lakótelepen. A lakóházakat és 
a belső utat összekötő új burkolatok mellett az 
orvosi rendelőhöz vezető járda is megújult.

Hat új járdaszakaszt adtak át a Kö-
fém-lakótelepen. A Városgondnokság 
Út-Híd 2017-2019. programja kere-
tében a körzetet érintő utolsó előtti 
ütem fejeződött be: a Köfém-lakótelep 
18-20., 21-23. és 36-39. közötti szaka-
szok, az orvosi rendelőhöz vezető jár-
da valamint a Köfém-lakótelepi belső 
úton a Budai út 163. előtti szakasz 
büszkélkedhet új járófelülettel. 
A városrész önkormányzati kép-
viselője, Dienesné Fluck Györgyi 

Lakossági fórumot tartott Horváth Miklós-
né önkormányzati képviselő hétfőn este a 
Vízivárosi Általános Iskolában. Kiemelte 
az önkormányzat programjai közül a Saára 
Gyula-programot és az Ybl Miklós Intézmény-
felújítási Programot, melyekre idén is jelentős 
összeget fordít a város.

Nemrég átadták a Király sori járdá-
kat, támfalat, lépcsőket. Jövő héten 
kész lesz ugyanitt egy parkoló, és 
egy nagy útátalakítás is kezdődik. 
Emellett a Sarló utca 4., 10/B. és 
12. előtt a járda és a házak bejárata 
közötti járófelületet is felújítják, de 
megújul a Vízivárosi Óvoda előtti 
gyalogút is. 
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mintegy kétszázötven háztartásban 
fordultam meg, ahol elsöprő többséggel 
támogatták ezt a megoldást. A körfor-
galom kialakítását nemcsak a közvetlen 
környéken lakók támogatják, hanem 
szinte mindenki, akivel beszéltem, és 
használja ezt az útszakaszt.”
Hozzátette, hogy a költségvetésben 
biztosítva van a körforgalom kialakí-
tásának fedezete. A hónap végéig le-
zárulnak a műszaki egyeztetések, és 
június végén részletes tájékoztatást 
adnak arról, hogyan alakul át a for-
galmi rend. A nyáron szeretnének 
egy ideiglenes körforgalmat megépí-
teni, így az autósok megszokhatják 
az új rendet, és ha kedvezőek a 
tapasztalatok, kialakítják a végleges 
körforgalmi csomópontot.

lóherék, forgó-pörgő játékok, fedett 
homokozó, kiülők valamint egy 
műfüves focipálya is helyet kapott 
az udvaron. 
Brájer Éva, Maroshegy önkor-
mányzati képviselője az udvar 
átadásakor elmondta, hogy további 
fejlesztéseket terveznek: saját 
öntözőrendszert alakítanának ki 
az udvaron, hogy szép maradjon az 
óvodai gyep. 
Az udvar több mint huszonhét- 
millió forintból újult meg. Az intéz-
mény fejlesztéseit több éve kezdték 
el a két csoportszobás bővítéssel, 
majd parkolót építettek, aszfaltot 
javítottak, és megújították a nap- 
ernyőket is.

szerint a lakótelepnek már nagy 
szüksége volt erre a felújításra: „Ezek 
a házak az 1960-as években kezdtek el 
épülni, akkor készültek hozzá a kiszol-
gáló járdák is. Már nem voltak jó álla-
potban, egyes sorházak előtt egyenesen 
életveszélyesek voltak. Néhány helyen 
nem is volt járda, hanem a fűben vagy 
az úttesten kellett haladni a gyalogosok-
nak, ami szintén nem biztonságos.” 
Már javában zajlik a kivitelezés 
utolsó üteme is, aminek keretében 
a sétány teljes hosszában megújul. 
A tönkrement aszfalt helyére térkő 
kerül. A kivitelezés határideje szep-
tember harmincadika, de ha sem-
milyen problémába nem ütközik az 
építés, akkor már nyáron birtokba 
vehetik a környék lakói a sétányt.

A Coop áruház előtti teret par-
kosítani szeretnék, és a mögötte 
lévő utat és parkolót is felújítják. 
A városrészben mostanra meg-
duplázódott a parkolók száma. A 
fejlesztések tovább folytatódnak: 
ősszel kezdődnek az év legnagyobb 
munkálatai, a Vízivárosi Általános 
Iskola udvarának átalakítása száz-
millió forint értékben, ezzel egy 
újabb zöldterület szolgálja majd a 
városrészt. 
A fórumon Cser-Palkovics András 
polgármester köszönetet mondott 
azért, hogy a városvezetés a vízivá-
rosiaktól is mindig megkapta azt a 
lehetőséget, hogy összefogással és tü-
relemmel szebb, korszerűbb környe-
zetet alakítsanak ki a városrészben.
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A borsóról dióhéjban

A Borsófesztivál alapötlete Szöllősi István-
nétól, a Székesfehérvári Kertbarát Egyesület 
alelnökétől származik, aki 2014-ben gondolt 
először egy ilyen esemény létrehozására.  
A közkedvelt kertnövény már évszázadokkal 
ezelőtt is fontos szerepet töltött be az étkezés 
történetében. Egy 1696-os feljegyzés szerint 
a divatos hölgyek a nagy lakomák végén, 
titokban csipegették. A zöldborsó gyógyhatása 
is jelentős, hiszen cukor-, fehérje- és vitamin-
tartalma is magas.

Borsóból fesztivált!

Kertiparti-hangulat borsóval teli bográccsal

Készül a borsókrémes rántott tojás

lászló-takács krisztina

A borsó szinte mindenben megtalálja a helyét, ennek 
ékes bizonyítéka volt az idei szárazréti Borsófesztivál. 
A közösségi központ gasztroudvarán minden főzőhely 
foglalt volt, a baráti hangulatot az sem árnyékolta 
be, hogy szinte minden csapat az első díjra hajtott. 
Lássuk, milyen ételekkel készültek a résztvevők!

Raguba is jól illik

Kész Éváék borsóragut főztek: „Ennek 
alapja a hagyma, azon pirítunk sertéscom-
bot, rengeteg paradicsommal, paprikával 
főzzük össze, és persze borsóval. A para-
dicsomtól és a paprikától lecsós ízvilágot 
kap a ragu, a zöldborsó pedig frissességet 
kölcsönöz neki.”

Borsókrémes palacsinta

Évek óta főz itt a Fürgelábak tánc-  
csoport, akik egy különleges recepttel 
készültek: borsóval töltött palacsin-
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Elismerés a közszolgáknak Újra itt a fehérvári nyár!

Veretlen bajnokcsapat a Városházán

Az alapítvány várja a székesfehérvári jelöléseket

Cser-Palkovics András polgármester a Városházán fogadta a MOL Vidi FC győztes női csapatá-
nak játékosait és edzőit. A csapat óriási különbséggel menetelt végig a tavaszi mérkőzéseken, 
de sajnos a rájátszás, majd az osztályozó nem sikerült, így a következő idényt is az NB II-ben 
kezdik. A fiatal együttes sokat fejlődött csapatjátékban, és a következő évek további fejlődési 
lehetőséget jelentenek a női futball számára.                                                                        Forrás: ÖKK

Vakler lajos dienes Petra

Idén is elismerő okleveleket adományoz az 
Alapítvány a Székesfehérvári Fogyasztóvéde-
lemért Székesfehérváron. Az elismerést olyan 
magánszemély kaphatja, aki legalább öt éve 
dolgozik állami, önkormányzati intézménynél, 
szervezetnél vagy többségi önkormányzati 
tulajdonú vállalkozásnál a megyeszékhelyen. 

A sajtótájékoztatón Róth Péter 
alpolgármester hangsúlyozta: a 
közszolgáltatásban dolgozók sze-
mélyes elköteleződése, támogató 
hozzáállása nélkül a civilszektor 
programjai, szolgáltatásai, ren-
dezvényei nehezebben tudnának 
megvalósulni. 

2018-hoz hasonlóan idén is újdonságokkal kezdi meg Székes-
fehérvár a nyári turisztikai szezont. A kabrió buszozás mellett 
egyedi szabadulós játékkal és modern idegenvezetéssel is 
tölthetik az idejüket a városba látogatók.

Hosszú utat jártunk be, mire Fehérvár felke-
rült Magyarország turisztikai térképére, de 
ennek köszönhetően ez a régió már az egyik 
legnépszerűbb belföldi úti céllá vált – hang-
súlyozta a turisztikai szezonnyitó tájékozta-
tón Brájer Éva alpolgármester. A látogatókat 
nemcsak a város, de a megye látnivalói és 
gasztronómiája is vonzza. 
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Németh László, az alapítvány elnö-
ke és Domokos Tamás kuratóriumi 
tag kiemelte, hogy a helyi közössé-
gért elkötelezett civilszervezetként 
az Alapítvány a Székesfehérvári 
Fogyasztóvédelemért erős hiányát 
érezte annak, hogy a civiltársada-
lom elismerje a közszolgáltatások-
ban dolgozók civilekért végzett 
munkáját. 
Évente maximum három fő részére 
adományozható az oklevél. Javasla-
tot bárki tehet az alapítvány e-mail- 
címén (fogyvedalap@gmail.com) 
augusztus 20-ig. Az okleveleket 
szeptemberben, a Székesfehérvári 
Civilnapon adják át a jutalmazot-
taknak.

tát hoztak. „Sós palacsintát sütöttem, a 
borsót úgy főztük meg, mintha pörköltet 
készítenénk, de a hagyma mellé sárgarépát 
is főztünk bele. Sóval, borssal fűszereztük. 
Amikor megfőtt, ütöttünk bele egy tojást, 
hogy kissé összeálljon. Ezzel töltöttük meg 
a palacsintát, majd az egészet bepaníroz-
tuk, kirántottuk.” – részletezi a receptet 
Újházi Mária és Khaut Magdolna.

Pörköltet húsgombóccal

A Fortuna névre hallgató csapat 
is különlegességgel készült. A 
zsűri asztalára egy húsgombócos 
borsópörköltet tettek, köretként 
szélesmetéltet tálaltak. „A borsóból 
ugyanúgy kell pörköltet készíteni, mint 
a húsból. Nem hiányzik ebből sem a fi-
nomra vágott és olajon üvegesre pirított 
hagyma, de a pirospaprika sem. Ebbe 
főzzük bele a húsgombócot, aminek 
alapja a darált hús. Ezt nem rizzsel, 
hanem zsemlével gyúrjuk össze, és ízlés 
szerint fűszerezzük.” – tudtuk meg 
Skuba Antalnétól. A Fortuna csapa-
ta negyedszer főzött a Borsófesztivá-
lon, tavaly másodikok lettek. 

Babgulyás helyett is jó

Pusztaszabolcsról is érkezett csapat, 
ők borsógulyást főztek. „Olyan ez, 
mint a babgulyás, csak éppen borsóval.” 
– summázta a receptet egyszerűen 
Sztupa Gergely. A marhalábszárral 
készült gulyást házi csipetkével bélel-
ték, és fáradozásuk meg is hozta az 
eredményt: ők nyerték a főzőversenyt!

Mert mindenhez passzol

A Szívegyesület tagjai is szívesen 
vesznek részt közösségi főzéseken. 
Idén raguval és vaddisznópörkölttel 
készültek. „Mindegyik borsós lesz, mert 
szerintünk nincs olyan étel, amihez ne il-
lene a borsó!” – mondta a csapat egyik 
szakácsa, Komjáthy György.

És amire nem számítottunk

Idén először debütált Szárazréten a 
rántott tojás, és nem is akárhogyan! 
„Megfőzzük a tojást, félbevágjuk, a 
sárgáját kikaparjuk, a fehérjét bepa-
nírozzuk, kirántjuk. A sárgáját ösz-
szeturmixoljuk a megfőzött, pürésített 
borsóval, majd mindezt petrezselyem-
mel és egyéb zöldfűszerekkel ízesítjük. 
Teszünk bele majonézt, mustárt, de 

még savanyú uborka is van a krém-
ben!” – árulták el a Borsószemek 
csapatának hölgy tagjai. Amikor 
a rántott tojás és a zöldborsókrém 
is elkészült, a krémet töltelékként 
tornyozták a tojás tetejére, és ízlé-
sesen díszítették.

Az igények kiszolgálására azonban folyamatos 
fejlesztés szükséges. Ilyen Fehérváron a tavaly 
debütált panoráma busz, mely idén is forgalom-
ban lesz, július és augusztus hétvégéin, szombat 
délutánokon pedig különböző tematikus kirán-
dulásokat szerveznek a Velencei-tóhoz. 
„Aki idén nyáron Fehérvárra érkezik, az állandó prog-
ramlehetőségek, az időszakos kiállítások és a nagy ren-
dezvények mellett ezzel a turisztikai kínálattal biztos 
nem fog csalódni!” – mondta F. Szegő Krisztina, a 
Székesfehérvári Turisztikai Kft. ügyvezetője.
Ha valaki pedig a nagy melegben inkább hűsöl-
ne, kipróbálhatja a Hiemer-házban létrehozott 
történelmi szabadulószobát is, ami visszavezet 
minket a török ostrom idejére.
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Egységek már 200 m2
-től

Hurrá, vakáció!

A zenekar számai hamar slágerekké váltak

A diákok visszafogott tombolással kezdték a nyarat

A kisebbek is örültek a vakációnak

A Lábas Viki, Törőcsik Kristóf és Füstös Bálint alapította Margaret Island az egyik legkedveltebb 
zenekar a hazai könnyűzenei palettán 

Nincs koncert szívek nélkül

kurucz tünde

Viszlát, matekdoga, nulladik óra és leckeírás szünetben – június második hétvégéjével kitört a 
vakáció! A város ajándékaként idén a Margaret Island és DjErnôPiaf érkezett Fehérvárra. A Zichy 
színpad előtt több ezren voltak a június 14-i ingyenes koncerten. 
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Apák napja nagycsaládban

Június harmadik vasárnapja az édesapáké. Ennek közös megünneplésére a Nagycsaládosok 
Országos Egyesületének Székesfehérvári Csoportja vidám családi délutánt szervezett az Öreg-
hegyi Közösségi Házban. Ugrálóvár, festékpörgetés, foci, előadás a házi sörfőzésről és közös 
játék várta a programhoz csatlakozókat.                                                                                             S. Zs.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



6 2019.06.20.fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

kurucz tünde

Fókuszban a választókerületek – 14. rész
14. választókerület – Köfém-lakótelep, Ráchegy, Búrtelep és Börgöndpuszta

Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogattuk meg, most elérkeztünk az utolsóhoz. Arra voltunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és 
milyen terveket szőnek a városrészek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdeztük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejártuk szűkebb pátriájukat. 

A fehérvári választókerületeket bemutató so-
rozatunk utolsó részéhez érkeztünk. A 14-es 
körzet nemcsak hatalmas, hanem rendkívül 
színes választókerület: van itt lakótelep, 
családi házas övezet, ipari zóna. Minden, 
ami a modern értelemben véve része egy 
huszonegyedik századi nagyvárosnak.

Dienesné Fluck Györgyit 2006-
ban választották meg először 
a 14. választókerület, vagyis a 
Köfém-lakótelep, Börgöndpusz-
ta és Ráchegy képviselőjének. 
Később, 2010-ben változtak a 
határok: Búrteleppel egészült ki 
a körzet. De kezdjük az elején!

Börgönd, Fehérvár gyöngyszeme 

A képviselő, amikor életében 
először látogatott el Börgöndre, 
egy gyönyörű fekvésű pusztában 
érezte magát, amit poros, kátyús 
utakon lehetett megközelíteni: 
„Soha nem felejtem el, letettem a 
kocsimat a település szélén. Izgatott 
voltam, hiszen képviselőként először 
jártam ott. Aztán elkezdtem sétálni. A 
távolban megpillantottam a pákozdi 
dombokat és a dinnyési lápost. Ősz 
volt, szálltak a vadludak a nap- 
lementében. Már-már giccsbe illett az 
egész, de mégis magával ragadott a 
pillanat. Akkor elhatároztam, rendbe 
teszem ezt a városrészt, mert az itt 
élők fehérváriak, még akkor is, ha 
majd tizenkét kilométerre laknak a 
városközponttól.” 
A következő években kiépítették 
Börgöndön a szennyvízcsatornát. 
Az utcák tisztességes aszfalt-
burkolatot kaptak. A bekötőutat 
2010-ben felújították.
„A bekötőút állami kézben volt, ezért 
csak úgy nem lehetett nekiesni! 
Miután átvette a város, gyönyörűen 
megcsináltuk. Csakhogy a szép, új 
aszfalton az autók meglehetősen gyor-
san száguldoztak. Ekkor jött az az 
ötlet, hogy ki kéne világítani. A Vá-
rosgondnokság a beruházással László 
István cégét bízta meg, aki a munká-
ért csak az anyagköltséget kérte el, a 

Dienesné Fluck Györgyi 2006 óta a választó- 
kerület képviselője

A Köfém-lakótelep játszóterére szívesen járnak a gyerekek, de a környéken lenne igény további 
játszótérre is, csak hely nem nagyon van hozzá
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Endrődi Gábor

„A kápolna melletti területen, ahol 
most a közösségi kemence, a beke-
rített focipálya és kiülők állnak, tíz 
évvel ezelőtt még kukorica termett. 
De szükség is volt a közösségi térre, 
mert ezalatt az idő alatt több százan 
költöztek ki Börgöndre! Szerintem 
régebben jobban összetartottak az itt 
élők, de azért egy kis időráfordítással 
és energiabefektetéssel sok embert 
meg lehet mozdítani! Itt, a kemen-
cénél szoktuk tartani a falunapot, 
disznóvágást, de néha csak a fedett 
kiülő alatti kivetítőn közösen nézzük 
a meccset. Most például a Tour de 
Hongrie befutóját szurkoltuk végig!”

László István

„1993-ban költöztem Börgöndre, ahol 
akkoriban kétszáznegyvenketten 
laktak. Nemcsak nevében, hanem 
igazándiból is puszta volt. Egy poros 
cselédút vezetett ki az S-kanyarhoz. 
A közművek hiányoztak. Én például 
télen tartályos gázzal fűtöttem. Aztán 
szépen sorban minden be lett vezet-
ve. Rengeteget fejlődtünk! Nagyon 
sokat köszönhetünk a képviselő- 
asszonynak! Például a közösségi 
kemencét, a focipályát, a 42-es buszt. 
Lett szép, új bekötőutunk, amely 
este LED-fénnyel van kivilágítva. 
Már csak egy közösségi házra lenne 
szükségünk!”

Meccsnézés a kemence mellett „Rengeteget fejlődtünk!”

Fo
tó

: G
ás

pá
r P

ét
er

több millió forintos munkaköltséget 
teljes egészében átvállalta. Csak utó-
lag derült ki, miért: ő is börgöndi, és a 
börgöndiek összetartanak!”
A helyiek és a képviselő össze-
fogásának eredménye a Szent 
Antal-kápolna melletti közösségi 
tér is, a kemence, a fedett kiülők, 
ahol közösen lehet a kivetítőn 
szurkolni például a magyar csapat-
nak. Most már csak egy közösségi 
házra lenne szükségük! Az ezzel 
kapcsolatos tervek már elkészül-
tek, de túl drága lett volna a kivite-
lezés, ezért átdolgozzák őket.
„A gomb már megvan! Megépült a 
parkoló és a járda, ami a bekötőúttól 
egészen a leendő közösségi házig vezet, 
hogy bárki biztonságosan meg tudja 
gyalogosan is közelíteni. Most már 
csak a kabátra várunk. Előreláthatólag 
2020-ban a közösségi ház is elkészül.” – 
bizakodik Dienesné Fluck Györgyi.

Köfém: takaros járdák és 
korszerű rendelő

A Köfém-lakótelep 1964-ben 
épült. Ennek megfelelő állapotban 
voltak az utak és a járdák.

„Az orvosi rendelőhöz egy olyan jár-
da vezetett, ahol bárki könnyűszerrel 
ki tudta ficamítani a bokáját. A régi 
rendelőben is borzalmas állapotok 
uralkodtak: a szomszédos hajlékta-
lanszálló lakói a várótermet például 
nappali melegedőként használták. 
Ráadásul, ha ha kint esett, akkor 
bent alig lehetett lépni a vödröktől, 
tálaktól, kiskádtól, melyek felfogták 
a plafonról csöpögő vizet. Ezek a 
problémák az épület felújításával 
megszűntek. Lett lift, megszépültek 
a belső terek, sőt most már gyerek-
orvosunk, védőnőnk is van. Erre 
nagy szükség volt, mert a Köfémen 
szerencsére sok a gyerek!” – mondja 
Dienesné Fluck Györgyi.
A házak előtti járdákat korszerű-
sítették, sőt az összekötő sétány 
is megszépül, mely a Budai úti 
toronyházaktól lemegy majdnem 
a Verseci útig. Ide és az itt lévő 
játszótérre is új padokat helyez-
nek ki, hogy a lakók igényes 
környezetben tudjanak akár csak 
pár percre is megpihenni. 
A legnagyobb problémát a lakó-
telepen a parkolás jelenti: „Az 
Arconic és a Hydro terjeszkedik, 
aminek nagyon örülünk, mert egyre 

több embernek adnak munkát. A 
dolgozók autói a régi parkolókban 
nem férnek el, így ott állnak meg, 
ahol tudnak. A Köfém egy részén 
ezért lett lakossági kérésre fizetős 
a parkolás, ami valamennyire or-
vosolta a problémát. Ugyanakkor a 
környékbeli utcákban is sokszor ott-
hagyják a munkavállalók az autót. 
Csakhogy ezek az utcák keskenyek, 
és a nagyobb járművek – például a 
kukásautók – sokszor nem férnek el 
tőlük.”
Nyolcszáz-ezer új férőhelyre 
lenne szükség. A közeljövőben a 
környéken felépülő multifunkci-
onális csarnok parkolóját többek 
között az itt dolgozók is használ-
hatnák, hiszen nagy rendezvé-
nyeket nem tartanak minden- 
nap. Addig is a képviselő- 
asszony bízik benne, hogy a 
polgármesterrel és a cégekkel 
közösen találnak a helyzetre 
megoldást.

Ráchegy: keskeny utak, nagy 
forgalom 

Ráchegy keskeny utcáit sem 
a mai, megnövekedett autós 
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A Halesz egy igazi szabadtéri sportközpont

Börgöndi nyugalom

Nyögéri Jánosné

„Nagyon örültem, amikor a Zombori 
utat felújították, mert óriási rajta a 
forgalom. Az Arconicban rengetegen 
dolgoznak, ők mind erre járnak. A 
parkolás is miattuk lett fizetős, mert 
különben mi, akik itt élünk, nem 
tudnánk az autóinkat sehol sem 
hagyni. A játszótér, a rendelő és a 
házak előtti járdák is megszépültek. A 
képviselőasszony napi szinten tartja 
a közös képviselőkkel a kapcsolatot 
és amiben tud, segít. Például a mi 
házunkban a lakók kérésére zárható-
vá tette a kukákat, így más senki sem 
turkál a szemetünkben.”

Békési Ferencné

„A Mártírok útja rendkívül korszerű 
lett a bicikliúttal, lassító- és kanyarodó-  
sávokkal. Ez óriási segítség volt! El-
készült a Kinizsi és a Lánczos Kornél 
utca. A Zrínyi út is nagyon szép lett. 
A mi területünkön a kórház miatt 
a parkolás kérdése még megoldásra 
vár. Bízom benne, hogy az új parkoló, 
amit a közeljövőben alakítanak ki, 
rendezi ezt a helyzetet. Az Erzsébet 
úton a páratlan oldalon a csatorna 
miatt szűk a hely, és nincs járda. 
Az ott élők a kapuból közvetlenül 
az úttestre lépnek ki, ami rendkívül 
veszélyes. Nemsokára lesz egy utca- 
fórum, ahol remélem, sikerül erre 
megoldást találni!”

Zárható kukák és fizetős parkolás

Utcafórumon keresik a megoldást

Medi bácsi almása és a búr háborúk
A Ráchegyen, vagyis a Seregélyesi út és a Budai út közötti területen 
a fehérvári rácoknak volt a szőlője. Emiatt a kő- és murvabányán is 
rajtaragadt a Rácbánya elnevezés.
Demeter Zsófia várostörténész elmondta, hogy a Zentai út végén a két 
világháború között a ciszerciek többek között almát és szőlőt termesz- 
tettek. A fehérváriak egymás között ezt a részt a fő gyümölcskerté-
szükről, Námessy Medárdról Medi bácsi almásának hívták.
„Az utcában a második világháborúban súlyos harcok dúltak. Volt olyan ház, 
amelynek egyik szobája az egyik, a másik szobája a másik fronthoz tartozott, 
amit egymástól csak egy futóárok választott el.”
A háború után az egész területet újjá kellett építeni. Az almás egy ré-
szét a Zentai Úti Általános Iskola területéhez csatolták, a többin pedig 
Kádár-kockák épültek.
A Köfém területe 1941 előtt a város legértékesebb mezőgazdasági 
területe volt, ahol kiváló búzát és kukoricát lehetett termeszteni. „Az 
Alumium Félkész Árugyár helyét 1941-ben a vasút közelsége miatt itt jelölték 
ki, hiszen az alumínium a repülőgépgyártáshoz kulcsfontosságú alapanyag 
volt.”
A Búrtelepet a vasút mellett eredetileg a vasutasoknak és a MÁV 
üzemeiben dolgozó munkásoknak építették. A házak jellemzően kis 
udvarral rendelkeztek és egymáshoz közel, telepszerűen helyezkedtek 
el. A városrész a legenda szerint onnan kapta a nevét, hogy az első 
telkeket a búr háborúk idején mérték ki.
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forgalomra tervezték, ami a 
burkolatok állapotán meg is lát-
szik, ezért folyamatosan újítják 
fel őket. 2015-ben készült el az 
Apatini, utána az Eszéki, a Me-
lencei, tavaly az Adonyi zsákutca 
szakasza és a Szabadkai utca 
burkolatcseréje. A Zombori utat 
pedig idén adták át. A beruházás 
keretében a teljes pályaszerkezet 
megújult, kicserélték a csapadék- 

elvezető csatornát, a vízvezetéket 
és a szegélyeket, valamint mind-
két oldalon megszépült a járda. 
„A Zentai, a Topolyai és a Verseci 
utca felújítása is tervben van. Ez 
utóbbi régen egy kis csendes utca 
volt. Ma már nem az! Rengetegen 
használják, mert az Adonyi úton 
keresztül gyorsan ki lehet jutni a 
Mártírok útjára, ahol nincs lámpa, 
így a belváros percek alatt elérhető.”

Dienesné Fluck Györgyi szerint 
Ráchegyről hiányzik a játszó-
tér. Ugyan egy kicsit messzebb 
van egy a Rácbányánál, egy a 
Köfémen, de a közösségnek 
igénye lenne még egyre. Azon-
ban mivel ez egy sűrűn beépített 
rész, nincs szabad terület: „A 
Rácbányát néhány éve az Alcoa 
segítségével szépen rendbe tettük. 
Most pedig egy pályázat keretében 
egy kis fitneszparkot alakítunk ki, 
melynek kivitelezése hamarosan 
elindul. A lakók, köztük az időseb-
bek is, már nagyon várják, hiszen 
sokan rájöttek arra, hogy egy kis 
mozgással a szervezetet karban 
lehet tartani.”

Búrtelep: új parkolók a kórháznál

Dienesné Fluck Györgyi szerint 
a Búrtelep egyik legnagyobb 

problémája a kórház környéki 
parkolás.
„Mindenkit meg kell érteni. A bete-
gek és a hozzátartozók nem férnek el 
a nagy parkolóban. A fizetős, magán-
kézben lévő is sokszor tele van, így 
sokszor a környező kis, szűk utcák-
ban egymás hegyén-hátán állnak az 
autók. A Madách Imre utca szigetén 
is ez volt, míg ki nem alakítottuk a 
murvás parkolót, azért csak azzal 
és nem térkővel, mert bízom benne, 
hogy ha elkészül a kórházfejlesztési 
projekt részeként az új parkoló, ismét 
be lehet ezt a részt füvesíteni.” 
Az új parkoló a Hunyadi utca 
felől a régi ipari vágány egy 
részén lesz kialakítva, illetve az 
egykori Kikindai úti gyermek- 
otthon udvarában tudják még 
bővíteni a helyeket. Így körülbe-
lül négyszázötven új parkolóhely 
jön létre.
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Hal négyesben

Szervezők és szereplők együtt dolgoznak a nyári színházért

Vakler lajos

A Vörösmarty Színház művészeinek előadá-
sában, a Szabadművelődés Háza szervezé-
sében mutatják be Wolfgang Kohlhase Hal 
négyesben című zenés krimi-komédiáját a 
Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ 
nyári színpadi estéi sorozatában. 

Szigli István, a városrész önkor-
mányzati képviselője örömmel 
üdvözölte, hogy ismét nívós 
színházi előadással gazdagod-
hatnak a székesfehérváriak: „Ez 
már a harmadik alkalom, tehát nem 
újdonság. Az elmúlt két esztendőben 
a Vörösmarty Színház, most pedig a 
Szabadművelődés Háza a házigazda, 
és a Vörösmarty Színház művészei és 
Kozáry Ferenc rendező közreműködé-
sével ezt a darabot kívánják előadni 
négy alkalommal. Már most nagy az 
érdeklődés, megítélésem szerint mind 
a négy alkalom telt házas lesz.” 
A német kortárs drámaíró darab-
ját Kozáry Ferenc rendezi, akinek 
régi álma valósul meg azzal, hogy 
színpadra viheti az ízig-vérig 
játékos komédiát, mely három 
hölgy és inasuk történetét meséli 
el: „Valamikor német színházban 
játszottam, és ott találkoztam ezzel 
a darabbal, egy német rendező 
csinálta meg, és nekem rettenetesen 
tetszett. Olyannyira, hogy aztán 
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Közintézmények felújítása

az ybl programkeretében- Óvodafelújítások
- Bölcsődefelújítások
- Szociális intézményifelújítások- Rendelőfelújításokvalósultak meg

A KÉPES-program

a város

vállalatainak

bevonásával

számos iskola

megújul

EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!
EGYÜTT A SZEBB
FEHÉRVÁRÉRT!

Strand felújítás, élmény elemek építése

Regionális
Atlétika

Központ
a Bregyóban

elvittük Görlitzbe megmutatni illetve 
itthon is ment több mint negyven-
szer. Többek között egy nemzetközi 
társulattal, svájci, osztrák, bolgár 
színészbarátaimmal a „kis” Ma-

dách Színházban is bemutattuk. Ez 
a darab egy felhőtlen, nagyszerű 
válogatás.” 
A darabhoz Wolf Péter és Szenes 
Iván jegyzi a zenét, Tombor Tímea 

a koreográfiát. A három hölgy sze-
repében Závodszky Noémit, Varga 
Lilit és Ballér Biankát köszönt-
hetjük, míg az inas bőrébe Tűzkő 
Sándor bújik.
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Évadzáró a színházban

Padlás a segítés jegyében Királyi Operettnapok júliusban

Az évad színésze elismerést Andrássy Máté vehette át

A darab üzenete: az a fontos, ami közös, ami összeköt bennünket, s nem az, ami szétválaszt
Királyi Operettgála, Bob herceg, Hacsek és Sajó – csak néhány a július 26-a és 28-a közt 
tartandó rendezvény programjai közül

Vakler lajos

Vakler lajos szabó Miklós bence

Évadzáró társulati ülést tartott a Vörösmarty 
Színház.

Szikora János igazgató beszámoló-
jában elhangzott, hogy a 2018-19-es 
évad kiemelkedő sikereket hozott: 
„Jelentősen nőtt az előadások száma, 
minden eddiginél több néző látogatott 
el a színházba, és számos olyan darab 
került színre, melyre méltán kapta fel 
a fejét a magyar színházszerető közön-
ség. Egy évad jó, ha mosolyba zárják: 
mosollyal kezdődik és mosollyal 
fejeződik be. Így volt ez idén is, hiszen 
mosolyogva kezdtük a Chicagóval és 
mosolyogva fejeztük be Eszterházy 
Péterrel. A kettő között pedig olyan 

A sóstói arénában – tekintettel a nagy érdek-
lődésre – két előadáson mutatta be Presser 
Gábor, Sztevanovity Dusán és Horváth Péter 
Padlás című darabját a Baptista Szeretetszol-
gálat Imre Sándor Szeretetszínháza. A kortárs 
mesemusicalt szellemileg sérült és egészséges 
színészek előadásában láthattuk. 

Az előadás teljes bevételét az Ez-
redéves Iskola sérült tanulói és az 
Esélyegyenlőség Alapítvány javára 
ajánlotta fel a társulat illetve a szer-
vező Alba Triatlon SE. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjében hangsúlyozta: 
Székesfehérvár büszke lehet arra, 
hogy az önkormányzat és a civil-

Július 26-a és 28-a között a Feketehegy- 
szárazréti Közösségi Központ színpadán első 
alkalommal rendezik meg a Királyi Operett- 
napokat, ahol minden este láthat a közönség 
nagyszabású operettprodukciókat, de az elő- 
adások előtt koncertet is hallhatnak a műfaj sze-
relmesei, miközben a vacsorájukat fogyasztják. 
A rendezvényt a júliusi szombat estéken közös 
éneklés vezeti fel az Országalmánál.

Idén sem maradnak előadások nél-
kül az operett szerelmesei. Ez évben 
nem egy, hanem rögtön három 
esten keresztül várják a közönséget 
a Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központba. Új rendezvénnyel bővül 
a város nyári kulturális palettája: 
hagyományteremtő szándékkal hív-
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színháztörténetileg is jelentős elő- 
adások születtek, mint a Perelj, uram! 
és az Ember tragédiája, amit négyen 
állítottunk színre.” 
Az évadzárón átadták a társulat 
által megszavazott egyéni elisme-
réseket is. A Vörösmarty-gyűrűket 
színésztársaik döntése alapján 
Tóth Gabriella és Kricsár Kamill 
vehette át, míg az évad színésze 
elismerést Andrássy Máté érdemel-
te ki. 
Szikora János igazgató még el-
mondta, hogy készen áll az új évad 
műsorterve. Olyan előadásokat 
láthat a közönség, melyek a kortárs 
drámák mellett a klasszikus da-
rabokat is újra fókuszba helyezik 
Székesfehérváron.

szervezetek együttműködésével a 
sérült emberek megkapják azt a 
támogatást, ami megkönnyítheti 
mindennapjaikat. 
Az esti előadáson jelen volt Szalay- 
Bobrovniczky Vince, a Miniszter-
elnökség helyettes államtitkára is, 
aki kiemelte: a kormány mindent 
megtesz azért, hogy a hátrányos 
helyzetű fiatalokat minden formá-
ban segítse. 
Az előadást egyben a Cerbona 
Fehérvár Futófesztiválhoz kapcso-
lódó eseményként harangozta be az 
ötletgazda-szervező Alba Triatlon 
SE: a verseny keretében ugyanis sze-
retetfutást is rendeznek, ahol sérült, 
beteg és transzplantált emberek 
futhatnak majd egy kisebb távot.

ták életre a Királyi Operettnapokat.
A többnapos program ötlete már 
évek óta érlelődött a szervezőkben. 
Mint Keller János fogalmazott: 
„Igyekeztem arra törekedni, hogy a 
lehető legszínesebb és legváltozatosabb 
produkciók kerüljenek bemutatásra. Ez 
sikerült is, hiszen az Operettgálától a 
nagy klasszikusokig minden szerepel a 
programban.”
A rendezvény felvezető progra-
mokkal, közös énekléssel indul 
majd a júliusi hétvégéken a 
belvárosban. Így július 13-án és 
20-án is az Országalmánál várják a 
közönséget este hét órától. A július 
végi rendezvényre a Tourinform 
irodában és a Feketehegy-szárazréti 
Közösségi Központban lehet jegyet 
vásárolni.  

Fehérvári Kultkocsmaestek

Lackó Kata kiállítása június végéig látogatható

lászló-takács krisztina

Új fesztiválnak szeretnének hagyományt 
teremteni Székesfehérvár legrégebb óta 
üzemelő, kulturális programokat is rendező 
kocsmái. Négy napon keresztül együtt, közös 
erővel szórakoztatták a városi közönséget a 
Fehérvári Kultkocsmaestek rendezvénysorozata 
keretében.

Teret kaptak a képzőművészek, 
volt slam poetry, bűvészet, de 
könyvbemutatók és koncertek is 
színesítették a találkozókat az új 
fesztivál keretében. Egy elég hosszú 
hétvégére összehangolták program-
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jaikat, így múlt szerdától szombatig 
várták a közönséget a programok.
S bár a négynapos rendezvény már 
elmúlt, maradtak nyomai a város-
ban. Lackó Kata kiállítási anyaga 
például még megtekinthető a 
Museum Caféban. A képzőművész 
korábban Kaposváron, jelenleg 
pedig a Budapesti Metropolitan 
Egyetemen tanul festészetet és 
grafikát. Gyerekkora óta foglalko-
zik intézményi keretek között a 
rajzolással, festéssel. Rendszeresen 
állít ki Budapesten, szülővárosában 
most első alkalommal mutatta be 
munkáit.



Az alábbi munkakörökre várjuk jelentkezésedet:

Székesfehérvári egyedi
lakóautó és lószállító

kamion gyártó üzemünkbe
keresünk új kollégákat!

Tedd meg az első lépést, jelentkezz  hozzánk 
az allas@stephex.com email címen vagy 

a 06-70-708-3520-as telefonszámon!

Ha szeretnél többet tudni keresd fel
a www.stephex.com weboldalunkat

és keress minket STX Horseboxes Kft. néven
Facebookon vagy Instagramon!

• Betanított munkatárs
• Lakatos
• Asztalos
• Raktáros
• Villanyszerelő
• Autófényező Amit kínálunk:

• Határozatlan idejű szerződés
• 1 műszakos munkarend
• Fix alapbér + Teljesítménybér
• Cafeteria már a próbaidő alatt is
• Hiányzásmentességi bónusz
• Munkába járás támogatása

Betanított munka
Székesfehérváron!

Jelentkezni lehet:
betanitottmunka16@gmail.com vagy 
a 06 20 234 6272-es telefonszámon.

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!

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

Jó estét, fehérvár!
19.00

ÓRAADÓ ANGOL 
NYELVTANÁRT KERESÜNK!
 
Elvárások:

• Angol nyelvtanári diploma
• Magas szintű angol nyelvtudás

 
Feladatok:

• Kezdőtől felsőfokig angol nyelv tanítása 
felnőtteknek

• Kommunikációs órák megtartása
• Tanári adminisztráció

Amit kínálunk:
• Havi 80-100 munkaóra
• Versenyképes óradíj
• Vidékieknek munkába járás támogatása

 
Jelentkezz most!

I N F O @ H E LL O E N G L I S H . H U
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Fókuszban a bugylibicska

A tűz és vas dala

szabó Petra

A hétvégén megtelik élettel a Rác utca. Szombaton 
késesek veszik birtokba a skanzent, az érdeklődők több 
mint ötven kiállítóval, színpadi programokkal és bemu-
tatókkal találkozhatnak a XVI. Tűzzel-vassal Fesztiválon.

Idén is felszítják a parazsat a Rác 
utcában. Míves bicskák, kések, ollók, 
borotvák és díszfegyverek készítői mu-
tatkoznak be a Tűzzel-vassal Fesztiválon. 
Lesz kirakodóvásár, gyerekprogramok, 
bemutatók és előadások is: „Például 
tárogatós előadás. Eljön a Kákics együttes, a 
mesemondónk is, és a gyerekeket maga köré 
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gyűjti. Aztán jön a csőszi hagyományőrző 
társaság. A nap folyamán a bátor férfiak 
jöhetnek beretválkozni is!” – mondta 
Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek 
Egyesületének elnöke.
A rendezvény június 22-én szombaton 
délelőtt tíz órakor kezdődik. Nemcsak az 
utcán, az udvarokban is lesznek progra-
mok. A Rác utcában álló szerb-ortodox 
templom pedig késő éjszakáig várja a 
látogatókat – tudtuk meg Viza Attilától, a 
városrész önkormányzati képviselőjétől, 
aki nemcsak a palotavárosiakat, de min-
den fehérvárit arra biztat, hogy látogassa-
nak el a hétvégi fesztiválra.

IV. Béla és Szent Margit a bábok között

A gyerekek három fehérvári iskolából, a Ciszterci gimnáziumból, a Munkácsy és a Zentai Úti 
Általános Iskolából vettek részt a táborban, összesen huszonöten

kiss-dáVid renáta

Már javában zajlik a készülődés az idei Koronázá-
si Ünnepi Játékokra. Múlt hét csütörtökön zárult 
a Fehérvári Programszervező Kft. óriásbábkészítő 
tábora. A fiatalok idén IV. Béla és lánya, Szent 
Margit alakját készítették el, közben megismer-
kedtek a kor történelmi hátterével is.

Ékszereket, kardokat és koroná-
kat is gyártottak a gyerekek. Múlt 
csütörtökön ért véget a Fehérvári 
Programszervező Kft. óriásbáb- 
készítő tábora. A diákok a Táncház-
ban készítették a kellékeket és a 
bábokat Somogyi Győző grafikus 
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A Vörösmarty Rádió műsora június 22-től 28-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: 
Romhányi Anikó

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
10.10 Korzó – városrészek 

története
11.10 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
12.10 Délelőtti körkép
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 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szőllösi Attila

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: 
Bóna Éva

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
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. 23. Vasárnap 2019. 6. 24. Hétfő 2019. 6. 25. Kedd 2019. 6. 26. szerda 2019. 6. 27. CsütörtöK 2019. 6. 28. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.10 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ 

Műsorvezető: Schéda 

Zoltán Hírszerkesztő: 

Szőllösi Attila 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 Szombaton 5-or 

ugyanott – Sasvári 

Csilla műsora

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: 
Szőllösi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – Sasvári 
Csilla műsora Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 Barkács műsor 
Vendég: Veres István

11.40 Negyedóra két 
keréken Vendég: Dr. 
Pásztor László

12.10 Fitness Anyuka Vendég: 
Szabó-Farkas Lilla 

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. 22. 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
11.10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla 
11.10 Munkaügyek Vendég: 

Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
14.10 Divat magazin Vendég: 

Kernya Mariann
15.10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szőllösi 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: 
Romhányi Anikó

08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával 
10.10 Mesterségem címere
11.10 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Praktiker-Barkács 

Vendég: Gábori Márton
15.10 Kézműves műsor
16.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
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: 
Germán Márton

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
10.10 Lánglovagok – 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos 

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15.10 Motorsport Vendég: 

Debreczeni Dávid
16.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
10.10 „107” magazin 
11.10 Műsorvezető: 

Sasvári Csilla
11.10 Lapszemle
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.10 Orvos válaszol
16.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16.10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szőllösi Attila
18.10 Utazási magazin
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

tervei alapján. A fiatalok Majoros 
Gyula bábkészítőmester irányí-
tásával és Ujj Zsuzsa keramikus 
iparművész közreműködésével 
munkálkodtak az idei koronázási 
szertartásjáték két új óriásbábján, 
IV. Bélán és Szent Margiton.
A Székesfehérvári Királyi Napok és 
a Koronázási Ünnepi Játékok legem-
lékezetesebb szereplői azok az óriás-
bábok, melyek egy-egy Árpád-házi 
királyunkat vagy családtagjaikat 
formázzák. A történelmi figurák 
sora minden évben bővül, idén már 
huszonegyre nőtt a történelmi óriás-
bábcsalád létszáma.
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Tűzzel-vassal fesztivál és Kölyökjuniális
Programok június 21-től 30-ig

szabó Petra

Látogatható kiállítások

Múzeumok éjszakája

Június 22-én nemcsak a csatlakozó intézmények kiállításait nézhetik meg az érdeklődők, 
hanem rengeteg különleges, csak erre az alkalomra meghirdetett programon vehetnek részt. 
Közel száz program közül lehet majd választani Fehérváron belül és a környező települé-
seken. 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. 
A programok 18 órakor kezdődnek a Szent István-székesegyház előtti tér avatásával. Ezen az 
éjszakán a polgármesteri széket is elfoglalhatja bárki: 18.30-tól körséta indul Cser-Palkovics 
András polgármesterrel.

Horoszkóp
június 20. – június 26.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten úgy érezheti, hogy nyakába vette az egész világot. 
Önmagában véve is rengeteg dolga van, közben mindenkinek 
segít, megoldja mások problémáit, és szinte folyamatosan te-
vékenykedik. Közben nem jut ideje a magánjellegű dolgaira, 
arra se, hogy pihenjen és foglalkozzon a lelki világával.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ez a hét bizony nem ígér könnyű sikereket. Szinte minde-
nért meg kell majd küzdenie. Komoly erőfeszítéseket kell 
tennie a napokban amellett, hogy rengeteg kihívást is kell 
teljesítenie. Ne dőljön hátra, ne futamodjon meg, hanem 
csinálja, és akkor a hét végére nem marad el a jutalma! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Képes lenne a testi-lelki egészségét is feláldozni a sikerért. 
Érthető, hogy fontos a karrierje, de ne tegyen érte félre mindent. 
Muszáj lenne kikapcsolódnia, pihennie is, hogy ne csak a 
munkából álljon az élete. Ha nem teszi meg ezt, ne csodálkozzon 
azon, hogy egyszer csak kiég, vagy egy nap nem bír majd felkelni. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ezen a héten is meglehetősen gyors tempót diktál magának és 
rengeteg mindent szeretne elérni, megvalósítani. Csakhogy már sem 
az elméje, sem a teste nem képes követni a tempót. Egyre fáradtabb, 
alig bír koncentrálni és emiatt folyton hibázik. Okosabban tenné, ha 
beiktatna egy kis szünetet és lejjebb adna a feladataiból, elvárásaiból.

Rák 6. 22. – 7. 22.

A napokban lehetségessé válik a helyváltoztatás, akár 
munkahelyről, akár lakhelyről legyen szó, ez pedig 
okozhat egy kis bizonytalanságot Önben. Emellett 
találhat egy új életfelfogást, hobbit magának, ami 
teljesen magával ragadja. 

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Hajlamos arra, hogy a héten több mindenbe is belekezdjen, de az 
nem jó ötlet. Inkább válasszon ki magánnak pár feladatot és menjen 
biztosra. Máskülönben megvan annak az esélye, hogy semmivel 
sem fog tudni időben végezni. Arról nem is beszélve, hogy az egész-
sége is egyre kevésbé tolerálja azt a tempót, amit diktál magának.

Gyere el és ismerj meg Bennünket 
a Nyílt napunkon június 26-án, szerdán!

Nyitott pozícióink: szerelő, műanyagüzemi gépkezelő operátor
Amit kínálunk: • 220 000 HUF havi bruttó alapbértől

 • havi 25 000 HUF nettó cafeteria 
  a belépéstől kezdve

 • 100 % -os bejárási támogatás
  szerződéses járattal vagy
  tömegközlekedés esetén
 • Sportolási lehetőség támogatása
 • 2 vagy 3 műszakos munkarend
  hétfőtől péntekig napi 8 órában
 • Családias hangulat
 • Egyedülálló technológia megismerése
  tapasztalt szakemberektől

Szeretnél Te is hétfőtől péntekig napi
8 órában dolgozni egy jó csapatban

multinacionális környezetben?

Találkozzunk június 26-án! 

Nyílt nap regisztráció: hr-hungary@cranecpe.com e-mail címen
vagy az alábbi telefonszámon: 22/513-123 

vagy Viberen: 70/512-1562
Helyszín: Székesfehérvár, Cseh utca 1. (Sóstó Ipari Park)

®

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!

Június 21.
Stadiontúra 
17 óra, sóstói stadion
A Sóstó-látogatóközpont szakvezetői által az 
érdeklődők betekintést nyerhetnek a klub 
életébe, felfedezhetik a komplexumot, majd 
megtekintik a Vidi-múzeumot is, ahol a klub 
múltja is feltárul előttük.

Apostol-koncert
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Június 22.
VII. Fehérvári Egészségpiac
8 óra, Jancsárkert termelői és biopiac
Az egészséges életmódot, a korszerű táplál-
kozást és a sportot népszerűsítő programon 
ezúttal táplálkozási tanácsadással, kalória- és 
tápanyagszámítással, ételkészítési útmutatóval 
és bemutatóval várják az érdeklődőket.

Sóstó Ökotúra
9 óra, Sóstó-látogatóközpont
A másfél órás séta során szakmai vezetéssel 
ismerkedhetnek meg a résztvevők a tanösvény 
állat- és növényvilágával.

Tűzzel-vassal fesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete 
alkotóháza
Az érdeklődők találkozhatnak az ország késes, 
kovács, fegyverműves mesterembereivel, sőt 
vásárolhatnak is a termékeikből. Bemutatók, 
előadások is várják a szakma szerelmeseit.

VII. Emlékparki Nyár megnyitója
16 óra, Pákozd, KEMPP
Az augusztus 10-ig tartó Emlékparki Nyáron 
katonazenekarok adnak ingyenes koncerteket, 
de lesznek képzőművészeti kiállítások és had-
történeti előadások is. A nyitórendezvényen 
átadják a Béke Lángja kitüntető címet.

Június 23.
Úrnapi szentmise és körmenet
9 óra, Szent Imre-templom
Székesfehérvár úrnapi szentmiséjét mutatja 
be Spányi Antal megyés püspök. A Krisztus ti-
tokzatos testének tiszteletére tartott szentmise 
után lesz a körmenet (Városház tér – Fő utca 

– Oskola utca – Városház tér) a belvárosban. 
A virágdíszekkel kirakott ideiglenes oltároknál 
rövid szertartás lesz: evangéliumolvasás, 
éneklés és áldás.

Budapest Cowbells – Fehérvár Enthroners 
HFL-elődöntő 
17 óra, First Field

Június 24.
Szent Iván-éji tűzugrás
20.30, Prohászka liget
Közreműködik a Kákics Együttes és a Táncol-
KODO Táncegyüttes, akik bemutatják a jeles 
naphoz kötődő hagyományokat. A részvétel 
díjtalan.

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

Madarak és fák napja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tag-
könyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor fotókiállí-
tása. Megtekinthető június 29-ig.

Textiljáték-kiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Megtekinthető július 5-ig.

Soproni Kiss Sándor: Valóság-ok
A Szabadművelődés Háza
Festőművészeti kiállítás. Megtekinthető július 
7-ig.

Gyermekrajz-kiállítás
Európa Klub
Megtekinthető július 13-ig.

Ikarus – A busz
Szent István Király Múzeum Országzászló tér 3. 
alatti kiállítóhelye
Az 1960-as évekre a világ legnagyobb autóbusz-
gyárává előlépő vállalat históriája fotók, plakátok, 
filmek, relikviák és makettek segítségével eleve-
nedik meg. A kiállítás megtekinthető július 21-ig, 
keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Híresek és képek – Modern irányzatok a magyar 
fotográfiában
Csók István Képtár
André Kertész, Moholy-Nagy László, Robert 
Capa, Brassaï, Martin Munkacsi és további közel 
húsz különleges magyar fotográfus százötven iz-
galmas alkotása tekinthető meg szeptember 8-ig.

A Kodály iskola képzőművészeti kiállítása
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől vasárna-
pig 10 és 18 óra között.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett állandó 
kiállítás. Megtekinthető szeptember 22-ig, keddtől 
vasárnapig 10-től 18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a babapatika, 
mely egy nagymúltú vajdahunyadi gyógyszer-
tár 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 szep-
tember 31-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
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A Barátság mozi műsora

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

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mostanában azt vette észre, hogy a környezete valóság-
gal lopja magától az energiát. Folyton csak panaszkod-
nak, szívességeket kérnek és gyakran még le is húzzák 
kritikus, gúnyos megjegyzéseikkel. Nem kell mások 
lábtörlőjének lennie, nyugodtan álljon ki magáért!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Nem fog tudni mindent megvalósítani a heti 
célkitűzéseiből. Ezért inkább állítson fontossági 
sorrendet. Arra pedig különösen figyeljen oda, hogy 
kinek, mit mond, mert egyesek visszaélhetnek azzal, 
amit hallanak. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Érdemes odafigyelnie magára, mert a napokban kissé 
házsártos lehet. Szabályosan figyeli, kibe tudna belekötni, 
hogyan tüntethetné fel magát jobb fényben és egyenesen 
utazik arra, hogy kritizáljon másokat. Csúnya viták 
kerekedhetnek ebből, ha nem fogja vissza magát! 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Egész héten azt fogja tapasztalni: kettőt lép előre és 
hármat vissza. Megold egy problémát és lesz helyette 
kettő másik. Folyamatosan nehézségekbe ütközik és 
ahelyett, hogy új lehetőségek nyílnának meg Ön előtt, 
még az ajtókat is magára vágja a sors.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Itt lenne az ideje, hogy rendet tegyen a párkapcso-
latában. Ne halogassák tovább, hogy beszéljenek 
bizonyos problémákról, hanem mielőbb vegyék 
elő őket. Igyekezzen nyitottan állni a kedveséhez és 
legyen vele türelmes! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Meglehetősen zsúfolt hete lesz. Rengeteg feladat szakad a nyakába, már 
csak azért is, mert elvállalta szerettei, barátai megsegítését. Még nem 
késő ezen változtatnia, főleg azért, hogy ne Ön lássa a kárát a sok-sok 
szívességtételnek. Azt viszont mindenképpen kerülje, hogy meggondo-
latlanul költekezzen vagy pénzzel kívánjon bárkit is elbűvölni. 
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Június 25.
Népi játszóház
14 óra, Mesterségek Háza
Levendulabuzogány készítését sajátíthatják el 
az érdeklődők. Telefon: 20 269 0096, e-mail: 
terepjarodse@gmail.com.

Hawaii hula és tahiti táncórák
17 óra, Videoton Oktatási Központ (VOK) 
földszinti tükrös terem
A polinéz szigetvilág két kultúrájának táncai-
val ismerkedhetnek meg a résztvevők: a kecses 
hulával és a vérpezsdítő tahiti tánccal.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Horváth Zoltán György előadása Az itáliai 
Ravenna mozaikcsodái és különleges magyar 
vonatkozásai címmel.

Disputa Szidiropulosz Archimédesszel
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az eseményen bemutatásra kerül a Trianoni 
Szemle új száma Szidiropulosz Archimédesz 
főszerkesztővel. A házigazda Bobory Zoltán, a 
Vörösmarty Társaság elnöke lesz.

Június 26.
Így tedd rá!
18.15, LISZI – Víziváros
Népi játék és néptánc várja a gyerekeket. 
Információ: 30 899 7890.

Június 28.
Gasztrokalandozás panorámabusszal: a sör 
és a bor találkozása
18 óra, Indulás helye: Skála Áruház 
parkolója
A busz a 972 Sörfőzdéhez repíti az érdeklő-
dőket, hogy megismerkedjenek a kézműves 
sörfőzés rejtelmeivel. A sörök mellett – ha 
földrajzilag nem is – de az ízélmények 
terén elkalandoznak a móri borvidék felé, 
és a sörkóstolást egy remek borkóstolóval 
egészíthetik ki.

Szerelmes táncok a tánc szerelmeseinek
20.30, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
A Székesfehérvári Balettszínház előadása.

Parlami d’Amore – tre tenori
21 óra, Városház tér
Olasz nyáresti koncert a belvárosban.

Június 29.
Vízivárosi Kölyökjuniális
10 óra, Budai úti OBI áruház parkolója
Játékok minden mennyiségben.

Gyerektáborok június 24-től

Nyári úszótábor
Csitáry G. Emil Uszoda
A Delfin Sportegyesület szervezésében. A 
táborban nemcsak úszás, hanem rengeteg 
játék és móka várja a gyerkőcöket. Információ: 
delfinsportegyesulet@t-online.hu, 30 939 3138.
Rajztábor – jobb agyféltekés módszer
VOKE Vörösmarty Művelődési Háza
A táborban bárki megtanulhat rajzolni. Informá-
ció: www.muveszrajz.com, muveszrajz@gmail.com
Múltunk érték, a hagyomány kötelez – napközis 
tábor
Mesterségek Háza
Kézműves és hagyományőrző tábor 8-12 éves 
korú gyerekeknek. Információ: 20 296 0096, 
e-mail: terepjarodse@gmail.com.

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

Június 24.
17.30: Zöld könyv 
– Útmutató az 
élethez
20 óra: Manta Ray

Június 25.
18 óra: Csillagok 
határán
20 óra: Három 
egyforma idegen

Június 26.
Feliratos szerda
18 óra: Apró mesék
20 óra: Egy fiú 
hazatér

Június 27.
18 óra: Fájdalom és 
dicsőség
20 óra: Bajnokok

Június 28.
18 óra: Casanova – 
Az utolsó szerelem
20 óra: Rocketman

Június 29.
10 óra: Toy Story 4.
16 óra: Toy Story 4.
17.30: Bajnokok
20 óra: Rocketman
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Múlt heti rejtvényünk a 13. választókörzet híres épületéhez, a Donát- 
kápolnához kapcsolódott. Az első megoldásból kiderült, miből építették: 
egy török őrtorony köveiből.
A második megfejtés arra kereste a választ, hogy milyen stílus jegyében 
készült a kápolna: barokk stílusban.
A harmadik megoldásból kiderült, mi okozta az eredeti épület pusztulását 
a második világháborúban: lőszert tároltak a tornyában.

Mostani rejtvényünk kérdései egy olyan ismert rádióshoz kötődnek, aki – 
bár most lett hivatalosan nyugdíjas korú – nem hagyja cserben a hallgató-
kat, mert továbbra is találkozhatnak műsoraival a Vörösmarty Rádióban. 
Lapunkban is olvashatnak róla. Ki ez a hölgy?
Másodikként arra vagyunk kíváncsiak, hogy rádiósunk hol kezdte médiakarrierjét.
Az utolsó megfejtés nem más, mint egy intézmény, az a hely, ahol annak 
idején a Vörösmarty Rádió adása elindult.
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Plusz egy tipp

Ha a szobában sem hagynak békén a 
vérszívók, vágjunk félbe egy citromot 
és tűzdeljük tele szegfűszeggel. 
Tegyük az ágyunk mellé az éjjeliszek-
rényre, és biztosan kevesebbet kell 
éjjel vakaróznunk!

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121 • www.mentahaz.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján
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• gyermek kardiológia
• csecsemő- és gyermekgyógyászat
• gyermek gasztroenterológia
• endokrinológia
• ortopédia
• ultrahang diagnosztika
• fül-orr-gégészet
• bőrgyógyászat

Több mint 40 orvos és szakember áll pácienseink rendelkezésére!

• kardiológia
• belgyógyászat
• ultrahang diagnosztika
• gasztroenterológia
• hepatológia
• endokrinológia
• immunológia
• labororvosi tanácsadás
• bőrgyógyáaszat

• érsebészet
• diabetológia
• urológia
• fül-orr-gégészet
• reumatológia
• ortopédia
• idegsebészet
• neurológia
• dietetika

Felnőtt szakrendeléseink:

Gyermek szakrendeléseink:

Így űzzük el a vérszívókat!

Ültessünk bazsalikomot!

koVács V. orsolya

Nyáron folyamatosan küzdünk a szúnyogokkal. 
Ha vízpart közelében töltjük a szabadidőnket, 
különösen megkeseríthetik a kikapcsolódásun-
kat. Néhány egyszerű házi praktikával – ha nem 
is úszhatunk meg minden egyes csípést – de 
jelentősen csökkenthetjük a számukat.

Nézzünk körül a konyhában és a 
konyhakertben, mert sok olyan 
fűszernövény vagy illóolaj-tartalmú 
gyümölcs akadhat a kezünkbe, me-
lyekkel hatékonyan távol tarthatjuk 
az elszánt vérszívókat.
Készíthetünk belőlük olyan keveré-
ket is, ami a bőrünkre kenve biztosít 
védelmet, de egy esti beszélgetéshez 
a teraszon, erkélyen jól jöhetnek az 
asztalra helyezhető változatok vagy 
egyszerűen csak a megfelelő növé-
nyek cserépben való kihelyezése.

Ezt kenjük a bőrünkre!

Vágjunk apróra néhány petrezse-
lyemlevelet, és egy kis csészében 
áztassuk rövid időre egy evőkanál 
almaecetbe. Csak néhány cseppet 
használjunk belőle a csuklóra, 
nyakra vagy könyökhajlatra, mert 
az almaecet irritálhatja a bőrünket. 
Először mindenképpen próbál-
juk ki egy kisebb bőrfelületen. A 
szúnyogok egészen biztosan nem 
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fognak örülni neki! 
Egy kevés olívaolajba vagy illat-
mentes testápoló krémbe cseppent-
sünk néhány csepp rozmaring-, 
citromfű-, szegfűszeg- vagy bors-
mentaolajat, és ezzel a keverékkel 
kenjük be vékonyan a bőrünket. 

Ebben az esetben is végezzünk 
bőrpróbát használat előtt!

Ezeket ültessük a kertbe!

A macskamenta, a bazsalikom, a 
citromfű vagy a körömvirág kiülte-

tése a kertbe – vagy cserepekben az 
erkélyre – szintén kiváló szúnyog- 
riasztó lehet. A leveleikben találha-
tó illatanyagok látványosan űzik el 
legnagyobb nyári ellenfeleinket.

Ebből kerülhet az asztalra

Asztali szúnyogriasztóként a 
különféle füstölők mellett többféle 
főzetet is készíthetünk a már emlí-
tett gyógynövényekből, megspékel-
ve némi szegfűszeggel és ecettel. A 
diófalevélből készült főzet szintén 
beválik. A fokhagyma is kiváló 
szúnyogriasztó, bár a bőrre kenve 
embertársainkat is távol tartja majd 
tőlünk. Viszont ha a vacsoránkat 
fűszerezzük meg vele alaposan, 
akkor jóízűen falatozhatunk, és 
legfeljebb az ételünk lesz csípős. 
Ne fukarkodjunk a rozmaringgal 
sem a főzés során, az sem éppen 
szúnyogbarát aromájú!
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A Fehérvár Televízió műsora június 22-től 28-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 6. 22. 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:	Nagy	Judit
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kelemen	István	
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Rovó	Tamás
14:20 Egészségünkre! 31-

32.	rész	–	ismétlés	
14:35 Honvéd7 – ismétlés 
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Sinka	Jenő	(12)

15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45	 Hanna,	Anna	meg	a	mamut	

–	dokumentumfilm
16:15	 Székesfehérvári	Királyi	

Napok	2017	–	Király	Viktor	
és Bebe koncertje

16:40 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió	archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	Éva	ügyvezető	
igazgató,	Karsai	Alba	
Műanyagfeldolgozó	Kft.

18:35	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 Időzített	bombák	–	

dokumentumfilm
20:15	 A	vád:	emberölés	–	

amerikai	krimi	(12)
21:30	 Velencei-tavi	Ütős	

Fesztivál 2017
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

2019. 6. 23. VASárnAp 2019. 6. 24. Hétfő 2019. 6. 25. Kedd 2019. 6. 26. SZerdA 2019. 6. 27. CSüTörTöK 2019. 6. 28. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kiss	Éva

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Nagy	Judit
11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Csemez	Attila
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 VIII.	Székelyföldi	Varga	

Sándor	Verstábor	–	
Misztrál-est,	közreműködik:	
Nacsinák	Gergely

14:40	 Napi	színes	–	ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kelemen	István	
15:15 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából	
17:00	 Portrék	a	Királykúton	2018	

–	Tolcsvay-est:	Lélekdal
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Szabó-
Farkas	Lilla	testépítő	bajnok

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 A	hét	hírei	
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Finisszázs
	 A	Trianon	kiállítás	záró	

beszélgetése	Jankovics	
Marcell	grafikusművész,	
filmrendezővel.	A	művész	
beszélgetőpartnere	Látrányi	
Viktória	újságíró,	a	Fehérvár	
Médiacentrum	hírigazgatója

20:55	 VI.	Fricsay	Richard	
Katonazenekari Fesztivál

22:35	 A	hét	hírei	–	ismétlés
22:55 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	 Épí-Tech	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:	
Szabó-Farkas	Lilla	

16:40	 Épí-Tech	–	ismétlés	
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Téma:	az	Alba	Regia	
Szimfonikus	Zenekar.	
Vendégek:	Major	István	
igazgató,	Dubóczky	
Gergely	művészeti	
vezető	és	Selmeczi	
Gábor	koncertmester	

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20	 Neve	is	van:	Budapest	–	
ismeretterjesztő	film	1.	rész

21:15	 Portrék	a	Királykúton	2018
	 Gáspár	Ferenccel	Janus	

címmel megjelent 
regénye	kapcsán	Bakonyi	
István	beszélgetett

22:10	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
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 – 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.	Vendégek:	Major	
István,	Dubóczky	Gergely	
és	Selmeczi	Gábor	

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

Lajos.	Vendég:	Fridel	
Mariann,	Székesfehérvár	
Ifjúságáért	díjas	tanárnő

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20	 Neve	is	van:	Budapest	–	
ismeretterjesztő	film	2.	rész

21:15	 Harmonia	Albensis	2018	
– Koronázási mise

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:	Fridel	Mariann

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

Lajos.	Vendég:	Varga	
Gabriella,	Vörösmarty-
gyűrűs	színművész

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Egészségünkre!	33-34.	
rész, Honvéd7 és Hírek

20:20	 Neve	is	van:	Budapest	–	
ismeretterjesztő	film	3.	rész

21:15	 Szent	István-
emlékek	Rómában	–	
dokumentum	film	

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 Egészségünkre! 33-
34.	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:	Varga	Gabriella

17:00 Egészségünkre! 33-
34.	rész	–	ismétlés	

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

Lajos.	Vendég:	Kozáry	
Ferenc,	a	Vörösmarty	
Színház	színművésze

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:20 Küzdelem a sikerért – 
amerikai	filmdráma	(12)	

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
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:	Kozáry	Ferenc

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	5.	rész	(12)

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

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

20:40	 VII.	Csíki	Versünnep
21:40 „Ez az éjszaka más” – 

Múzeumok	éjszakája	2015
22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: június 26. 21:15 Szent István-emlékek Rómában – dokumentum film

Gyermekeink védőangyalainak ünnepe

A védőnők nélkülözhetetlen munkát végeznek 

koVács szilVia

Több mint száz éve szolgálják a védőnők a 
családokat, a társadalmat. Az ő tiszteletükre 
szervezik meg minden évben a védőnők napját, 
ahol a legjobbakat is díjazzák.

A jeles nap a Stefánia belga her-
cegnő védnöksége alatt létrejött 
Országos Stefánia Szövetségnek 
állít emléket, mely 1915. június 13-
án alakult meg Budapesten. A mai 
Magyar Örökség díjas védőnői szol-
gálat országos hálózata egyedülálló 
Európában, hungarikumként is 
számon tartják.
A városban már nyolcéves hagyo-
mánya van annak, hogy megkö-
szönjék és elismerjék a védőnők 
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A Fejér Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház záróren-
dezvénnyel ünnepelte meg a tehetségfejlesztésben jártas, 
illetve hivatásszerűen abban dolgozó szakemberekNemzeti 
Tehetség Programban végzett tevékenységével kapcsolatos 
elhivatottságát, lelkesedését és a folyamatos rendelkezésre 
állását. A rendezvénynek június 19-én Székesfehérváron, a 
Skanzen Vendégház adott otthont.

A közösen végzett munka fő célja egy elfogadó, 
tehetséget felismerő és elismerő szocializációs 
közeg kialakítása. Így az elsődleges célcsoport-
juk a Fejér megyei családok, és ezzel párhuzamo-
san, a szintén jelentős szocializációs ágensként 
megjelenő oktatási-nevelési intézmények. A 
családok és a gyermekek a tehetség tartományok 
igen széles palettájával ismerkedhettek meg 
a foglalkozásokon, a színészettől, a táncon 
át, egészen a terápiás elemekkel vegyített 
képzőművészeti foglalkozásokig. A Fejér Megyei 
CSEÖH a rendezvények megszervezésekor 
különös figyelmet fordított a hátrányos helyzetű 
településekkel való kapcsolat kialakítására, 
az ottani célcsoport részére rendezvények 
szervezésére.
A „tehetség felismerés és fejlesztés” eszméjének 
terjesztése keretében a következő rendezvények 
valósultak meg:
Kreatív családi délután: A programokon részt-
vevő gyermekek és családok új és tradicionális 
kézműves technikákkal ismerkedhettek meg 
a pedagógiában és népművészetekben jártas 
szakemberek segítségével. A foglalkozásokon 
több alkalommal is megjelent egy-egy család, 
amely során a szülők és a gyermekek is 
megismerkedhettek egymással.  Tehát nemcsak 
tradicionális és művészeti értékeket közvetített 
a rendezvénysorozat, hanem közösségformáló 
szerepe is volt.
Alkotónap: A művészeti foglalkozásokat nagy 
érdeklődéssel fogadták a program helyszínét 
biztosító általános iskolák diákjai és pedagógu-
sai. A különleges foglalkozások jó hangulatban 

teltek, és a pedagógusok is élvezettel vettek részt 
a rendhagyó tanórákon. A hangsúly az oktatási 
tevékenységek „rendhagyó” jellegén volt, hiszen 
a gyermekek szabadon útjára engedhették a 
fantáziájukat, a kreativitásukat kiterjeszthették a 
program által kínált művészeti területeken belül.
Művész-bagázs: A célcsoportunk, a Fejér Megyei 
Gyermekotthon lakói figyelmét hosszú távon 
lekötni, nagy feladat volt. Ebből kifolyólag 
minden foglalkozásra valami új, játékos 
feladattal kellett készülni. Igen hangsúlyos volt 
az érzések és hangulatok felszínre kerülése 
a kézműves foglalkozások során. A közösen 
végzett munkának közösségépítő szerepe is 
volt. Különösen szerencsés helyzetben voltunk, 
hiszen két pedagógiában és a népi hagyományok- 
ban, kézműves foglalkozás vezetésében is jártas 
szakember végezte a munkát.
Önismereti csoport: A célunk középiskolás korú, 
illetve fiatal felnőttek segítése, a speciális életkori 
frusztrációjának (pályaválasztás, önmegvalósítás-
sal kapcsolatos identitáskeresés) feloldása volt. 
A képzett szakpszichológus által vezetett csopor-
tos foglalkozások során hasznos kommunikációs 
és önismeret fejlesztését elősegítő technikákat 
ismerhettek meg a fiatalok. 
Szakmai beszélgetések: A megkeresett oktatási 
intézmények, valamint az érdeklődő szülők a 
tehetséget és a tehetséggondozást komplexen 
tárgyaló előadáson vettek részt. Az oktatásban 
és a tehetséggondozásban jártas előadónk a 
tájékoztatót mindig interaktív jelleggel tartotta 
meg, így a résztvevőknek lehetősége nyílt 
kérdéseket feltenni a tehetség felismerésével és a 
tehetségponttá válással kapcsolatban.

Zárórendezvény és kiállítás a tehetségről a Fejér Megyei 
Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház szervezésében

áldozatos munkáját. Szerdán a 
Hotel Magyar Királyban rende-
zett ünnepségen átadták a Kiváló 
Védőnő díjat, melyet minden já-
rásban a munkáltatók javasolhat-
nak. A kitüntetésre érdemesnek 
bizonyult Kárpáti Hajnalka, Vál 
védőnője, Királyné Kiss Veronika 
székesfehérvári iskolavédőnő, 
Fodorné Farkas Brigitta, Gárdony 
területi védőnője, az alapi Kaszás 
Ildikó és az Ercsi Védőnői Szolgá-
lat közösségének öt dolgozója. A 
Magyar Egészségügyi Szakdolgo-
zói Kamara megyetói szervezete, 
a Magyar Védőnők Egyesülete és 
a Fejér Megyei Kormányhivatal 
mondott köszönetet gyermekeink 
védőangyalainak.
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„Alázattal győzni és méltósággal veszíteni”

Sasvári Csilla, a Vörösmarty Rádió műsorvezetője

Gyermekekkel, unokákkal

„A sport megtanított küzdeni” 

lászló-takács krisztina

Nem tudtam, hány éves, így aztán igencsak 
meglepődtem, amikor egyik délután a Fehérvár 
Médiacentrum kisebb házi ünnepséget rendezett 
Sasvári Csilla rádiós szerkesztő-műsorvezető kol-
légánk tiszteletére. Az apropót az adta, hogy Csilla 
elérte a nyugdíjas kort: negyven éve van a pályán. 
Az ember ilyenkor először csak pislog, aztán eszik 
egy szeletet a cukormentes jubileumi tortából, 
majd feltörnek belőle a kérdések. Mielőtt azonban 
bárki félreértené, a Vörösmarty Rádió műsorveze-
tőjének esze ágában sincs otthagyni a mikrofont: 
marad a hallgatókkal, mert számára ez jelenti a 
teljességet!

Annyi információ fut össze egy ilyen rá-
dióban, annyi ember fordul meg naponta, 
annyiféle témával foglalkozol. Mégis, sok 
a visszatérő motívum, hagyomány, szo-
kás, tekintve, hogy egy városi médiumról 
beszélünk. Azt gondolnám, negyven év 
után a rutin megeszi az embert.
Á, nem lehet unalmas! Ezt soha nem 
mondanám. Olyan van, hogy az 
ember már fáradtabban jön be, néha 
kevesebb energiája van hozzá, esetleg 
abban a pillanatban nem annyira 
kíváncsi, mint kéne. De a rádiózás 
szerintem nem tud unalmassá válni. 
Egy élő adás mindig pörög, izgalmas, 
mert teljes jelenlétet kíván és felké-
szültséget. De a helyszíni riportok 
is, amikor élőben jelentkeztem be 
mindig más-más témában, más hely-
színről. Amikor 1993-ban véletlenül 
lehetőségem volt kipróbálni a rádió-
zást, rögtön tudtam, hogy igen, ez az 
én műfajom!
Hogy lesz valakiből véletlenül rádiós?
Velem valahogy mindig minden 
véletlenül történik. Ahogy változnak 
a fejem felett a körülmények, úgy 
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sodródom magam is az események-
kel. Fiatalon eszembe sem jutott, 
hogy médiával foglalkozzak.
Mi foglalkoztatott?
Kilencévesen lementem a vízpartra, 
elkezdtem úszni tanulni a Velencei- 
tóban. Nem volt könnyű, három 
évem arra ment rá, hogy nyaranta 
úsztam, majd tizenkét éves korom-
ban elkezdtem evezni. Az sem volt 
könnyű, mert gurulós kislány voltam, 
túlsúllyal küzdöttem. Az edzőm-
nek mindenki mondta, hogy nem 
kéne energiát fektetni belém, mert 

elgondolt hétéves edzéstervei voltak 
személyre szabottan, mert nem azon-
nal akarta a fiatalokat kifárasztani, 
hanem következetesen felépíteni 
őket, kihozni belőlük a maximumot. 
Azt mondta, ő ezt tartja igazi edzői 
feladatnak, hiszen az olyan „anyag-
ból”, aki eleve sportos testalkattal 
van megáldva, könnyű versenyzőt 

csinálni, neki azonban ez a kihívás. 
Ennek eredményeképpen négyszer 
voltam országos bajnok evezősként, 
és amikor abbahagytam az 1980-as 
olimpia előtt, már utánpótlás-váloga-
tott kerettag voltam.
A jó edző mellé biztos kellett belső 
motiváció is!
Iszonyatos akaraterő szorult belém, 
pontosan nem tudom, miért, talán 
a szüleim felé akartam bizonyítani. 
Mindig minden nehezebb volt, mint 
azoknak, akik sportra születtek, de 
valami mindig hajtott. A testi alkal-

Akkor már volt egy négyórás 
sportállásom, amit az egyesületem 
szerzett nekem. Nem is akárhol, 
egy számítástechnikai központban, 
1978-ban. Négy órában ezt csináltam, 
az idő többi részében pedig az volt 
a munkám, hogy eddzek. Kezdet-
ben az adatrögzítésnél dolgoztam. 
Aranyos volt a főnököm, mert tudta, 
hogy mennyit edzünk, és bizony volt 
olyan, hogy belealudtam a gépbe. 
Egyszer véletlenül belerúgott a 
székembe, mire fölébredtem, majd 
sűrűn bocsánatot kért, hogy ne hara-
gudjak. Ez ment két évig, aztán egyik 
nap még ott voltam a három edzésen, 
másik nap pedig már nem mentem. 
Felnőttként nem éreztük már annyira 
az egyesület megbecsülését, már 
nem az az edzőnk volt, aki ott tudott 
volna tartani bennünket. Képzeld el, 
hogy nyolc évig élsz egy burokban! 
Gimnáziumba is úgy jártam, hogy 
az edzésről mentem az órákra, utána 
vissza edzésre, nem egyszer volt, 
hogy három hétig az iskola tájékéra 

sem mentem, mert edzőtáboroztunk. 
Azokat az embereket ismertem, akik-
kel együtt eveztem. Ez egy nagyon 
zárt világ, nem is tudtuk, milyen 
odakinn. Az első férjem is evezős 
volt, válogatott sportoló.
Milyen volt kiröppenni? Nem csalódtál?
Nem, mert ez már megérlelt döntés 
volt. Tetszett a számítástechnika, 
bár akkoriban még szobányi gépek 
voltak, ilyen gép mellett lettem egy 
idő után operátor. Ha most belegon-
dolok, hogy egy vékony, kicsi laptop 
meg tudja csinálni azt, amit mi ott 
négyen csináltunk egy hatalmas 
csarnokban, mindig elképedek! 
Ez a munka mozgással is járt, és 
gondolkodni is kellett, ezért tetszett. 
Amikor a lyukkártyáról áttértünk a 
digitális rendszerre, átképeztek min-
ket, de az is nagyon tetszett. Aztán 
amikor megszületett a gyermekem, 
már nem tudtam két műszakban 
dolgozni, ezért áthelyeztek egy 
másik telephelyre, adatrögzítőnek. 
Ott egy szobában dolgoztam több 
informatikussal. Egyszer megjelent 
ott Wagner Péter, aki mondta, hogy 
ebben az irodában ő videostúdiót fog 
csinálni, amiből kialakítja a gárdo-
nyi televíziót. Nekem azt mondta, 
hogyha érdekel ez a lehetőség, akkor 
maradhatok, és beletanulhatok a 
televíziózásba, ha pedig nem, akkor 
átköltözhetek a többi informatikussal 
a másik irodába. Átgondoltam, igent 
mondtam.
Egy olyan helyzetben hoztál döntést, 
amikor még azt sem tudtad, hogy alkal-
mas vagy-e erre.
Annyira nem, hogy az iskolában 
minden egyes szereplésen lámpaláz-
zal álltam ki, ehhez még add hozzá, 
hogy mindig túlsúllyal küzdöttem. Én 
voltam a leányzó, aki olyan nevel-
tetést kapott, hogy mindig kevés 
vagy. Maradt bennem egy kisebbségi 
komplexus, ami miatt állandóan 
bizonyítani akartam. Szerepeltettek, 
mert verset mondtam, gitározni, zon-
gorázni tanultam, de közben mindig 
rosszul voltam a lámpaláztól. Nekem 
az elég volt, hogy a dobogóra fel kell 
állni felelni. Soha nem jutott eszem-
be, hogy ezen a pályán dolgozzak, 
de aztán huszonöt-huszonhat éves 
koromban lefogytam.
Ez akkora önbizalmat adott?
Nem voltam biztos benne, hogy 
képernyőn leszek, de már tükör elé 

alkalmatlan vagyok rá alkatilag. De 
kaptam egy olyan edzőt, Kammer-
mayer Oszkárt, akire azóta is szere-
tettel gondolok, s azt, hogy már nincs 
köztünk, mindig megkönnyezem. 
Nagyon sokat kaptam tőle, amiből 
ma is táplálkozom. Ő volt az első 
evezős edző a Velencei-tavon, előre 

masság mellé még annyit, hogy sze-
rettem volna kozmetikusnak tanulni, 
de amikor a felvételin meglátták az 
evezéstől kérgesedett tenyeremet, 
mondták, hogy felejtsem el, mert ez-
zel felszántom a kedves vendég arcát.
Érdekes, hogy éppen az olimpia előtt 
hagytad abba az élsportot. Miért?
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A hatnapos helyi rádiónál, az FMR-nél

Ha búcsúzni nem is kell, ünnepelni azért lehet!
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Valamikor a nyolcvanas évek végén...
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mertem állni. 1989-90-ben indult a 
Gárdonyi Tv, amit először fizikailag 
építettünk fel: hordtuk a maltert, 
kötöztük a kábeleket, mindent, 
amit kellett. Külsősként a mostani 
Fehérvár tévések is dolgoztak ott, 
mint például Halász Pista, Preszter 
Elemér vagy Megyeri Zoli. Elvoltam 
én a tévével, de a kamerát sohasem 
szerettem, hiányzott a visszajelzés, 
az, hogy ne egy kamerával nézzek 
szembe, hanem valakivel, akivel 
beszélgetek. Később megszűnt a tévé, 
maradt a videostúdió, de az már nem 
volt az igazi. Az általunk felépített 
stúdiót is ott kellett hagyni.
Hogyan lettél „véletlenül” rádiós?
1993-ban kísérleti jelleggel elkezdtek 
ideiglenes helyi rádiózásra engedé-
lyeket adni. Székesfehérváron két 
ilyen hatnapos engedélyt adtak ki, az 
egyiket a városi tévé kapta, a másikat 
pedig Posch Ede. Neki kellett ehhez 
technika, kellett ehhez ember, aki ért 
hozzá, így kibérelte azt a video-
stúdiót, ahol dolgoztam. Ketten 
voltunk itt, Horváth Miklós és én. 
Úgy állt össze az egész, hogy az első 
hat napban felkészültünk az adásra. 
Hatalmas szalagos magnóra kellett 
a huszonnégy órás zenéket össze-
vágni, kazettás magnóra rögzítettük 
a riportokat, rengeteget dolgoztunk 
napi három óra alvással. Ennek 
ellenére egyre jobban élveztem, 
főleg a hatnapos valóságos adást, ott 
aztán szinte semmit nem aludtunk, 
nem is tudom, mi tartotta bennünk 
a lelket, talán többek között a Boda 

Jani, aki járkált utánunk kajával, 
hogy éhen ne haljunk. Ennyien azóta 
sem telefonáltak rádiónak, folyton 
csörgött a telefon. Még a technika 
sem volt akkor a helyzet magaslatán, 
állítólag bezavartunk az adással a 
vonalas telefonba. Talán éppen az 
Öreghegyről telefonált be egy néni: 
„Drága csillagjaim, nagyon aranyosak 
vagytok, nagyon szépek vagytok, de 
nem tudom felhívni a lányomat, mert 
felveszem a telefont és titeket hallak 
benne.” Az utolsó napon a néni ismét 
telefonált, hogy ugyan még mindig 
mi szólunk a telefonvonalban, de az 
az igazság, hogy ő ezt úgy megszerette, 
hogy inkább felül a buszra, és elmegy 
a lányához, de ez a rádió szóljon még 
sokáig! Ettől még mindig libabőrös 
vagyok! Itt szerettem bele a rádiózás-
ba. Igazi euforikus állapot volt.
És szólt a rádió utána is?
A Kodolányi épületében béreltük a 
helyiséget, és ezt végignézte a főis-
kola akkor igazgatója, Rockenbauer 
Lajos. Látta, hogy ez milyen csoda, 
és elkezdett gondolkodni rajta, hogy 
ha létrehozhatna egy kommunikáció 
szakot, akkor ehhez működtethet-
ne egy rádiót. Emlékszem rá, hogy 
egyszer csak, amikor benn voltunk 
Wagner Péter, Horváth Miki és én, 
becsapta az ajtót, kiállt középre, 
és azt mondta: „Viszem a gyereke-
ket!” – mondta ezt rám és a Mikire. 
– „Megcsináljuk a rádiót!” Hát így 
lettem a Vörösmarty Rádió munka-
társa 1993-ban. Közben csodálatos 
közösség alakult a rádió köré, volt, 

hogy harmincan voltunk a stúdióban, 
annyira szerettek itt lenni a kollégák 
és a kodolányis diákok is. Megindult 
a műhelymunka, nagy reményekkel, 
új műsorokkal. Kilenc hónapos volt 
a rádió, amikor a főiskola már egy 
másik igazgatója megjelent a négykor 
kezdődő adás előtt negyed négykor, 
és tizennégy emberből tíznek átadta 
a felmondólevelét. Botrányos volt, 
főleg, hogy nem tudtuk az okát, mert 
nem magyarázták meg. Minket an-
nak az adásnak a végén úgy zártak ki 
a rádióból, hogy csak a legszüksége-
sebb személyes dolgainkat vihettük 
magunkkal. Sokat küzdöttünk akko-
riban a rádióért az akkori polgármes-
ternél, de még a minisztériumban is 
jártunk, hogy megoldást találjunk 
erre a lehetetlen helyzetre. Ebbe az 
elválásba majdnem belehaltunk, de 
nem tudtuk megmenteni.
Mekkora változást jelentett utána a Fe-
hérvár Rádió? Hiszen az már kereskedel-
mi, más műfajokkal.
Tizenhárom évig dolgoztam ott, és jól 
éreztem magam. Nagyon sokat kap-
tam, lehetőséget, mélyvizet, kihívást, 
gyakorlatban szerzett tudást. Inkább 
riporter voltam, mint rádiós műsor-
vezető, jöttek a pályázatos műsorok, 
amiket már én csináltam. Tartalom 
kellett, komolyabb, jó feladataim 
voltak, szívesen dolgoztam rajtuk. El-

majd a Fehérvári 7 Nap lapigazgatója 
lettem. Az kegyetlen volt! Minden 
nap sírva mentem haza. Fél év után 
közölték velem, hogy az elődöm 
visszajön gyesről, ne haragudjak, de 
vissza kell adniuk a helyét. Na akkor 
kitört belőlem a felszabadult nevetés, 
ők meg csodálkoztak, miért örülök 
ennyire! Utána munka nélkül voltam, 
de azt hiszem, azért kellett így 
lennem, mert édesapám már nagyon 
beteg volt, és őt ápoltam.
Milyen újra rádiósnak lenni? Ez az a 
Vörösmarty Rádió, ami régen?
Németh Gábor hívott fel néhány 
éve, hogy jöjjek hírt szerkeszteni 
a rádióba. Végül műsorvezetőnek 
vettek fel, azóta itt vagyok. Nekem 
ugyanazt jelenti. Ez annak a Vö-
rösmarty Rádiónak a névutódja, 
ami 1956-ban szólt, és amelynek 
férjem és munkatársam, Horváth 
Miklós édesapja volt a műszaki 
vezetője. Ez a név a közszolgálatot 
jelenti. Az igazi rádióműsor itt 
készül!
El tudod magad képzelni klasszikus 
nyugdíjasként?
Egyelőre még nem. Egészségügyi ér-
telemben is sokat teszek ezért, és azt 
hiszem, ez nem az az állapot, amikor 
vissza kell vonulnom. Úgy érzem, ha 
otthon maradnék, akkor mindennel 
leszámolnék. Szeretem a gyermeke-

ismeréseket kaptam, díjakat, jólesett, 
nagyon megtisztelő volt.
De ez sem tartott örökké...
Megint egy fájdalmas időszak 
jön. Mindig riporternek tartottam 
magam, politikai nézetek sohasem 
határozták meg a munkámat, mégis 
azt hiszem, ilyen meggondolásból 
lettem parkolópályára téve a Fehér-
vár Rádiónál. „Fizetése meghagyása 
mellett munkájából felmentem” 
– ezzel a szövegezéssel kaptam egy 
papírt. Kérdeztem, hogy miért, de 
érdemi válasz nem érkezett. Nekem 
ez már sok volt, amúgy sem volt túl 
jó hangulat a rádióban. Tizenhárom 
évig mindent megtettem, és most ele-
gem volt. Elköszöntem a rádiótól, egy 
darabig újságot szerkesztettem, majd 
beálltam eladónak egy bútorházba.
Miként viselted a bizonytalanságot?
Érdekes, van, aki olyankor összesza-
kad, én akkor szedem magam össze 
igazán. Ilyenkor mindig egészségesen 
kezdtem el élni, mindig fogytam, ak-
kor nem hagytam el magam. Aztán 
egy évig a Szuperinfónál dolgoztam, 

met, az unokáimat, de nem vagyok 
klasszikus nagymama.
A külső változás is ezért van? Arra gon-
dolok, hogy látványos fogyáson mentél 
keresztül az utóbbi hónapokban.
Édesapám meghatározó volt az éle-
temben, mindig neki akartam meg-
felelni, ez a motiváció végigkísért. 
Öt éve azonban elment közülünk, 
és amikor elkezdtem konditerembe 
járni és a tükör elé álltam, akkor 
fogalmazódott meg bennem, hogy ezt 
most magamért csinálom. Életem-
ben először magamért, mert nem 
kell senkinek bizonyítanom. De a 
sport megtanított alázattal győzni és 
méltósággal veszíteni. Most, amikor 
be tudtam magamnak bizonyítani, 
hogy képes vagyok harminckét kilót 
fogyni, hogy életképessé tudom tenni 
a szervezetemet, hogy képes vagyok 
egy órát edzeni a konditeremben, 
mint a húszévesek, akkor lehet, 
hogy még nem most kéne elmenni 
nyugdíjba. Ha az ember kap egy lehe-
tőséget, akkor él vele, de csak addig, 
amíg vállalható.
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Negyvenhét év megszállás után kivonultak

Már 1956-ban is követelték a szabadságharcosok, hogy vonuljanak ki a szovjet 
csapatok Magyarországról. A vérbe fojtott forradalom után erre több mint harminc 
évet kellett várni. Államközi tárgyalásokat követően 1990. március 12-e és 1991. 
június 16-a között zajlott le a negyvenhét évig tartó megszállás után a szovjet csapatok 
kivonása. Az utolsó szovjet katona Viktor Silov altábornagy volt, aki a megszálló Vörös 
Hadsereg tagjaként elhagyta hazánk területét Záhonynál. Ennek emlékére az Ország- 
gyűlés a 2001. évi XVII. törvényben nemzeti emléknappá nyilvánította június 19-ét. 
Június utolsó szombatja pedig a magyar szabadság napja.

Arccal lefelé, összedrótozva

A Nagy Imre-emlékház dokumentumai között olvashatjuk, hogy 1988-ban a kutatással megbízott 
ezredes a Nagy Imre-per több ezer oldalas dokumentumai között bukkant rá a „Darázsfészek” 
fedőnevű irategyüttesre. Itt találta meg az eltemetés helyére vonatkozó jelentést és fényké-
peket. A szigorúan titkos jelentésből kiderült, hogy 1961. február 24-én késő délután a Kozma 
utcai börtön udvarán kihantolták, majd később, teljes sötétségben átvitték a holttesteket a 
rabtemetőbe, a 301-es parcellába. Maléter Pál és Gimes Miklós egy álnevet (Naszladi Péter) 
kaptak. Borbíró Piroska álnéven temették el Nagy Imrét. Losonczy Gézát feltehetőleg még halála 
napján, 1957. december 21-én éjjel eltemették a 301-es parcellában, Szilágyi Józsefet pedig 
nagy valószínűséggel kivégzése napján, 1958. április 24-én helyezték ide. 
A feltárási munkálatok március 29-én Nagy Imre sírjának felderítésével kezdődtek, majd március 
30-31-én Gimes Miklós és Maléter Pál, április 1-jén pedig Szilágyi József sírjának kihantolásá-
val folytatódtak. Hosszabb keresés után április 5-én találták meg  Losonczy Géza földi marad-
ványait. A beszámolók alapján tudjuk, hogy a testek kátránypapírba csomagolva, drótkötéllel 
átkötve, arcukra fordítva feküdtek a sírokban. A kihantolt maradványokat az Igazságügyi Orvos-
tani Intézetbe szállították, ahol sikeresen azonosították őket. A kihantolást végző antropológus 
szakemberek: Kralovánszky Alán, Harsányi László, Nemeskéri János, Szabó Árpád.

A magyar szabadság napja

Nagy Imre az utolsó szó jogán: „Úgy érzem, 
súlyos tévedés, bírósági tévedés áldozata 
vagyok. Kegyelmet nem kérek.”  A perről pro-
pagandafilmet forgattak, ami aztán sosem 
került bemutatásra, dobozban állt egészen a 
rendszerváltásig. Az eredeti 35 mm-es film 
kockáit a Fortepan kifotózhatta a Magyar 
Nemzeti Levéltár jóvoltából. A cikkünkhöz 
mellékelt kép is ehhez a sorozathoz tartozik. 

Nagy Imre és mártírtársainak újratemetési gyászszertartása a Hősök terén

látrányi Viktória

Harminc évvel ezelőtt a Hősök terén Nagy Imre 
és mártírtársai újratemetésen fájdalom és 
szomorúság vegyült az örömbe, ugyanakkor 
kétségkívül óriási igény fogalmazódott meg 
a magyar társadalom részéről a múlttal való 
szembenézésre. Reményekkel, elvárásokkal, 
várakozással teli időszak volt ez. A magyarok 
egyik leglényegesebb követelése teljesült: 
1991. június 19-én negyvenhét évig tartó 
megszállás után az utolsó szovjet katona is 
elhagyta hazánk területét, melynek emlékére 
2001-ben az Országgyűlés nemzeti emléknap-
pá nyilvánította június 19-ét, ehhez kötődően 
június utolsó szombatja pedig a magyar 
szabadság napja.

„Egyszer majd el kell temetNI...”

Az 1980-as évek végére vált egyre 
nyilvánvalóbbá, hogy Magyar-
országon társadalmi, gazdasági 
és politikai válság alakult ki, és 
egyre nagyobb az igény a múlttal 
való szembenézésre. Azt is szok-
ták mondani, hogy a rendszervál-
tozásnak nevezett folyamat már a 
nyolcvanas évek elején elkezdő-
dött: a képzőművészetben, iroda-
lomban tevékenykedő művészek 
szintjén. 
Lukácsy József, a Polgári Együtt-
működés Egyesület országos ala-
pító tagját, a Vörösmarty Társa-
ság alelnökét kérdezte a Fehérvár 
magazin erről az időszakról: „Az 
írószövetség a nyolcvanas évek 
elején a szellemi szabadságért való 
küzdelem egyik nagyon fontos szer-
vezete volt. Ezeknek a küzdelmeknek 
Nagy Gáspár az egyik legaktívabb 
résztvevője volt, aki ezekben az évek-
ben a Magyar Írók Szövetségének 
titkáraként is tevékenykedett. Nagy 
Gáspár 1956 megítélésének és em-
lékezetének vonatkozásában az első 
számú, legfontosabb íróként jellemez-
hető! „Egyszer majd el kell temetNI 
/ és nekünk nem szabad feledNI / a 
gyilkosokat néven nevezNI!”– írta 
Öröknyár: elmúltam 9 éves című 
versében Nagy Gáspár. Műve elke-
rülte a szerkesztői-cenzori figyelmet, 
s megjelent a tatabányai Új Forrás-
ban. Riadalmat, a lap bezúzását, a 
szerző elhallgattatását váltotta ki. 
Mindez 1984-ben történt. Gondol-
junk csak bele, mekkora bátorság 
kellett akkor ehhez! Nagy Gáspárnak 
távoznia kellett az Írószövetségben 
betöltött tisztségéből. Majd 1986 
júniusában A Fiú naplójából című 
verse miatt a Tiszatáj szerkesztőségét 
váltották le állítólag Kádár János sze-
mélyes kérésére. Nagy Gáspár ezzel 
tiltakozott a forradalom elárulása 
ellen. Ezen versek mára a rendszer-
váltásnak és 1956-nak is a kultikus 
verseivé váltak.” 
Lukácsy József azt is hozzátette: 
Nagy Gáspár azt az elvet vallotta, 
hogy az írónak, a költőnek az 
igazságot kell kimondania, még 
akkor is, ha az igazság kellemet-
len, és írói pályájában negatívan 
érinti. Ebben az időszakban 
széles körben megfogalmazódott 
a gondolat, hogy van egy elhallga-
tott történelmünk és egy feltá-
ratlan múltunk, amin változtatni 
kell.

Megbélyegzett forradalom

Kádár János kommunista dikta-
túrájában évtizedekig ellenfor-
radalomnak nevezték az 1956-os 
forradalom és szabadságharcot. 
A résztevevőket ellenforradalmá-
roknak bélyegezték, akik a nép 
ellenségekén megérdemelték 
sorsukat. Az emigráns magyar 
sajtóban, irodalomban, a hazai 
szamizdat irodalomban azon-
ban folyamatosan jelen voltak 
a kérdőjelek, s a közéletben is 
érzékelhetően átalakult ennek 
megítélése. 
„Fontos eseményként meg kell 
említeni ebből az időszakból, hogy 
1988 májusában leváltották leg-
főbb pártvezéri tisztségéből Kádár 
Jánost. Ezután nem sokkal létrejött 
a Történelmi Igazságtétel Bizottság, 
mely az újratemetést és a kivégzettek 
rehabilitálását sürgette. A szervezet 
közös kegyeleti megemlékezésre 
szólította fel az egybegyűlteket Nagy 
Imréék kivégzésének harmincadik 
évfordulóján, 1988. június 16-án. 
Bizonyára sokan vannak köztünk 
olyanok, akik számára ma is emléke-
zetesek ezek a pillanatok: a tüntetést 
durván szétverték. Addig elképzelhe-
tetlen volt, hogy demonstrálók Nagy 
Imre nevének skandálása közepette 
vonulnak Budapest belvárosában. 
Grósz Károly új pártvezér és mi-
niszterelnök egy ezzel kapcsolatos 
sajtótájékoztatón azt mondta, hogy 
elképzelhetetlen Nagy Imréék reha-
bilitálása, azonban Szilágyi János 
56-os halálraítélt lányának kérdésére 
a sajtótájékoztatón lehetségesnek 

nevezte a humánus körülmények 
közti újratemetést.” – idézte fel a 
folyamatokat Lukácsy József. 
Ezzel gyakorlatilag áttört a gát, 
ugyanakkor ezt akkor még úgy 
képzelték el, hogy szűk körben, 
a hozzátartozókkal egyeztetve 
zajlik majd le a temetés a nyilvá-
nosság teljes kizárásával. „1989 ja-
nuárjában Pozsgay Imre jelentette be 
a Kossuth Rádióban, hogy népfelke-
lés volt 1956-ban – ez felgyorsította 
az eseményeket. A kivégzett hősök 
családjaival kapcsolatosan az ügyek 
rendezése és a kapcsolatfelvétel nem 
volt titokban elvégezhető, Pozsgay 
bejelentése megkövetelte a széles- 
körű nyilvánosságot.” – tette hozzá 
Lukácsy József. 

A rendszerváltás origója

Ahogyan arról múlt heti lapszá-
munkban írtunk, 1989. június 16-a, 

a mártírok újratemetése egy olyan 
szimbólummá vált, mely jelképezte 
a kádári történelemképpel való 
szakítást, s tükrözte a reményteli 
változásba vetett hitet. Negyedmil-
lióan élték át együtt a Hősök terén 
ezeket a katartikus pillanatokat.
Öt órán keresztül érkeztek azok, 
akik a kegyeletüket szerették 
volna leróni a mártírok előtt: „A 
helyszínen is tapasztalható volt a 
meghatódottság és egyfajta fájdalom-
mal és elkeseredéssel átitatott öröm. 
Nagyon emlékezetes volt ez számomra, 
hiszen akkor még mindenki bizakodott, 
reménnyel tekintett valami szebb, 
igazságosabb, nemesebb időszak elé. 
Egy tisztességesebb, jobb életet remélt 
mindenki, erkölcsi vonatkozásban 

pedig igazságtételre számítottunk.” – 
idézte fel a harminc évvel ezelőtt 
történteket Lukácsy József.
Július hatodikán a bíróság Nagy 
Imrét felmentette és rehabilitálta, 
s ugyanezen a napon bejelentették 
Kádár halálát is. 1989. június ti-
zenhatodikát gyakorta emlegetik a 
rendszerváltás origójaként. Számos 
követelést, vágyat fogalmaztak meg 
aznap, amik közül sok minden 
teljesült, de az is elmondható, 
hogy számos elvárás egyáltalán 
nem vagy nem úgy valósult meg, 
ahogyan azt a magyarok többsége 
elvárta.
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Reiber István szerint a gyerekkorban kell 
kezdeni az egészséges életmódra nevelést

Gyerekkortól legyen belső kényszer az aktív életmód!
koVács V. orsolya

Régen az idősek betegsége volt, ma egyre több 
az elhízott, magas vérnyomással, cukorproblé-
mákkal küzdő gyerek, fiatal felnőtt. Reiber István 
lipidológust, obezitológust, a Szent György Kórház 
orvos igazgatóját kérdeztük arról, hogyan lehetne 
változtatni ezen.

Minden a gyerekkorban kezdődik. 
Azért is, mert az egészséges táplálkozás 
és a rendszeres mozgás már kis korban 
berögzült szokássá kell, hogy váljon. És 
azért is, mert ha gyerekünk születik, az 
számunkra is egy esély, hogy tudato-
sabbak legyünk a táplálkozásban. A 
kicsivel együtt mi is újra felfedezhetjük 
a zöldségek, gyümölcsök természetes 
ízét, ismét rendszeres fogyasztókká 
válhatunk. Az elhízás elleni küzdelmet 
sohasem késő elkezdeni, a legjobb 
mégis, ha megelőzzük, hogy egyáltalán 
kialakuljon.
Az elhízásnak külön ága van az orvos-
tudományon belül. Bár sokunkat érint, 
kevesen ismerjük a szót: obezitológia. 
Aki pedig Székesfehérváron ezzel fog-
lalkozik: Reiber István, a megyei kórház 
orvos igazgatója. Szerinte az elhízás 
olyan átfogó társadalmi probléma, ami-
vel sokkal többet kéne foglalkozni. Hogy 
elkerüljük a súlyfölösleg által okozott, 
sokszor végzetes betegségeket, egyénileg 
kell felvennünk a harcot, de a közösség 
segítő ereje is elengedhetetlen. Mire 
figyeljünk, miként éljünk, mi jelenti a 
legnagyobb veszélyt? Ezekről a kérdés-
körökről beszélgettünk Reiber Istvánnal.
Egyre több a túlsúlyos ember a világon, ná-
lunk, Magyarországon is. Tényleg akkora 
nagy a baj?
Mára elfogadott álláspont, hogy nagyon 
sok, a halálozásban fontos szerepet 
játszó érrendszeri betegség hátterében a 
túlsúly, az elhízás és ezen belül is hang-
súlyozottan a hasi zsírszaporulat áll. 
Korábban a testtömegindexre hagyat-
koztak az emberek, az évek során azon-
ban kiderült, hogy az sem feltétlenül 
mérvadó. Mert bizony már a 20-25-ös 
kategóriában is bajokat okozhat a hasi 
zsír mennyisége. Annak értékét nagyon 
egyszerűen, egy szabócentivel megha-
tározhatjuk, a köldök környékén mért 
haskörfogattal. Ez a férfiaknál lehetőleg 
száz centi alatt legyen, a nőknél pedig 
nyolcvannyolc centi alatti a kívánatos.
Miért különösen veszélyes a hasi zsír?
Mert ahogy a hasi zsírsejtek szapo-
rodnak és növekszenek, elkezdenek 
átalakulni és szinte önálló szervként 
működni. Olyan gyulladásos anyagokat 
bocsátanak ki a szervezetünkben, ami-
től cukorbetegség, magas vérnyomás 
alakulhat ki. A kóros zsírrészecskék 
összességében okozzák az érbetegsé-
get, a szívinfarktust, az agyvérzést, a 
végtagi erek elváltozását.
Emellett nem szabad elfeledkeznünk az 
ízületeinkről sem: jelentős test- 
tömegtöbblet esetén sokkal gyorsab-
ban alakulnak ki problémák a térdnél, 
bokánál, csípőnél, mint az egészséges 
öregedés következtében tennék.
Nem mindegy, hogy nyolcvan-kilenc-
ven vagy harminc-negyven éves korban 
jelentkeznek súlyos mozgásszervi, 
érrendszeri, mozgásszervi bajok.
Ezek leghatásosabb kezelése a megelő-
zés. Nincsenek csodaszerek, csoda-
diéták. Gyerekkorban kéne egy olyan 
életmódra rászoktatni a gyerekeket, 
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Régen, amikor a fiúkat vitték katoná-
nak, jellemzően akkor indult el egy 
plusz tíz-húsz kilós súlygyarapodás, 
a nőknél pedig a szülés után. Ma már 
persze tudjuk, hogy nem kettő helyett 
kell enni, fontosabb, hogy az ételek 
vitaminban, ásványi anyagban legyenek 
gazdagok, nem energiában.
Sok olyan helyzet van, amikor a 
lélekben is kell kutakodni, erre jó a 
lélekgyógyász, aki szakavatottan tud 
segíteni abban, ha valakinek akár mun-
kahelyi vagy családi gondja van. Nem 
feltétlenül a hűtő kiürítése a gyógymód, 
pedig már gyerekeknél is egyre többet 
látni ezt. Nem könnyíti meg persze a 
dolgunkat a boltok korlátlan választéka 
sem. Egyre gyakoribb, hogy már iskolás- 
korú gyerekeknél túlsúly, elhízás, 
magas vérnyomás, cukorbetegség 
alakul ki. Olyan betegségeket látunk 
a gyerekeknél, fiatal felnőtteknél a 
passzív életmódnak köszönhetően, 
ami korábban idős emberek betegsége 
volt. Ez nem orvosi probléma, sokkal 
általánosabb. Világméretű járványként 
is megfogalmazzák, sajnos a statisz-
tikákban is az élbolyban vagyunk mi, 
magyarok.
Fehérvárra vonatkoztatva van erre bármi-
féle adat? Mik az ön tapasztalatai?
Konkrét felmérést erre vonatkozóan 
nem láttam, ami megyékre, városokra 
lebontva tartalmazna információkat. Az 
a benyomásom, hogy hozzuk a magyar 
átlagot. És az nem jó! Minden második- 
harmadik ember túlsúlyos, minden 
negyedik-ötödik ember kifejezetten 
elhízott, és minden ötödik-hatodik gye-
reken van nemkívánatos súlytöbblet.
Számomra örömteli, hogy az elmúlt 
évtizedben látványos fejlődésen ment 
keresztül Székesfehérvár a hétköznapi 
testmozgási lehetőségeket tekintve. 
Korábban csak külföldi útjaim során 

láttam olyat, hogy a parkokban futkos-
nak, mozognak az emberek, most már 
ez itt is jellemző. Sok a fitneszeszköz 
is a zöldterületeken, bővült az uszoda, 
a túrázási lehetőségek a környéken 
pedig mindig is adottak voltak. A 
mozgás ettől kezdve szándék kérdése. 
Nem vagyunk olyan rossz helyzetben, 
csak több tudatosság kéne! Nem 
szabad a gyerekeket lenevelni a velük 
született nyitottságról. Ez olyan, mint 
az empátia, ami velünk születik, 
csak az évek során leszokunk róla. A 
gyerekeknek megvan a mozgásigénye, 
de belenevelődnek a családi szoká-
sokba, abba, hogy mindenki inkább 
nyomogatja a számítógépet. A szülők, 
nevelők példája nagyon erős! Ha a 
gyerekekben sikerül az egészséges 
életmódra való igényt elültetni, akkor 
az a szülőkre is hatással van, és persze 
a szülő dolga óvni is a gyerekeket. Ez 
egy nagy társadalmi feladat, amivel 
sokkal intenzívebben kéne foglalkoz-
ni!
Mostanában láttam több fehérvári általá-
nos iskola egészségnapján is az okostányér 
ábrát – ezt mennyire tartja hasznosnak?
Olyan, mint régen a táplálkozási 
piramis. Nagyon jó arra, hogy kevésbé 
tudományos formában megértesse a 
gyerekekkel, mit, mennyit érdemes 
enni egy nap. Legyen helye a zöldség-
nek, gyümölcsnek a tányéron, még-
pedig minél színesebben, mert zöld, 
sárga, piros, mind másfajta hasznos 
anyagot tartalmaz. Persze lennie kell 
szénhidrátnak, zsírnak, fehérjének is. 
Az ábra segítségével a gyerekekben  
rögzülhet, hogy a napi ételük legyen 
változatos, egészséges. 
Ha valaki elkezd foglalkozni a súlyával, az 
első, hogy az okokat derítse ki?
Meg kell bizonyosodnia, hogy még jól 
működik-e a szervezete, van-e olyan 
állapot, amire már gyógyszeres beavat-
kozás kell. Segítséggel mindenképpen 
könnyebb, magányosan ez nem nagyon 
megy. Jobb, ha együtt mozog a család, 
közösen ügyelnek a táplálkozásra. 
Sosem késő elindulni az ideálisabb 
testtömeg elérése felé vezető úton!
Létezhet az az állapot, amikor valaki – 
anyagcsere- vagy hormonproblémák miatt 
– nem tehet a túlsúlyáról?
Erre vonatkozó vizsgálódások is 
vannak. Találtak olyan géneket, amik 
megkönnyítik, hogy valaki súlyszapo-
rulattal rendelkezzen. Ahogy egyes 
endokrinológiai eltérések is, mint a 
pajzsmirigy-alulműködés. Könnyebben 
jönnek föl a kilók, a szervezetünk vizet 
tart vissza, lustább tempóban műkö-
dik. Természetesen mindezt tisztázni 
kell, de mindent az endokrinológiával 
és a génekkel magyarázni túl könnyű 
felelősségáthárítás.
Pedig mindez olyasmi, amit szívesen 
használnak az emberek saját maguk előtt is 
kifogásnak, mondván: ilyenek a génjeim!
Sajnos igen. Pedig ettől az endokrinoló-
gus kollégák is óva intenek mindenkit, 
hiszen ez pár százalékot jelent, ahogy 
a gének befolyása is. Sokszor bebizo-
nyosodott már, hogy születhet valaki 
hibás génnel, de a helyes életmóddal 
még a legrosszabb géneket is lehet úgy 
befolyásolni, hogy nem tud kifejeződni 
a hiba. Ez a testtömeg kérdéskörére 
maximálisan igaz. Sokszor inkább a 
közös konyha van a háttérben, és nem 
a közös gén!

hogy belső kényszer legyen az egészsé-
ges táplálkozás és a rendszeres mozgás. 
Ehhez még hozzá lehetne venni egy-
fajta stresszkezelési képességet, ezzel 
a hárommal tulajdonképpen nagyon 
sokáig egészségesen lehetne élni.
Azok, akik túlsúllyal élnek, de nincs kiala-
kult betegségük, szoktak orvoshoz fordulni 
a pluszkilók miatt?
A szakemberek között is vitás kérdés, 
létezik-e olyan fogalom, hogy egészsé-
ges elhízott. Önmagában a pluszkiló 
nem betegség, ha aktívan él az ember. 
Ha valaki nem az ideális testtömeg-
aránnyal rendelkezik magasságához 
képest, de rendszeres, nem megterhelő 
mozgást végez, úgymint séta, kerék-
pározás, úszás, labdajátékok (a közös 
családi, baráti sportok egyébként is 
ajánlottabbak), akkor a betegségeket 
könnyebben elkerüli. Nem kell tehát 
betegnek éreznie magát, de meg kell 
bizonyosodnia, hogy valóban jól műkö-
dik a szervezete. Viszont mindenkép-
pen fokozott a lehetősége a betegségek 
kialakulásának elhízás illetve hasi 
zsírszaporulat esetén. Rendszeresen 
kell mérni a vérnyomás, a vércukor, a 
vérzsír értékét, és ha ezek bajt jelez-
nek, komolyan kell venni!
Mit jelent ön szerint az egészséges élet-
mód?
Már a gyerekeket szoktassuk változa-
tos táplálkozásra! A hiánydiéták nem 
szerencsések, a zsír, a szénhidrát vagy 
a fehérje megvonása nem embernek 
való. Ha nincs külön ok rá, mint aller-
gia, érzékenység vagy hogy enzimhiány 
miatt nem tud lebontani valamilyen 
anyagot a szervezet, akkor mindenfélét 
ehetünk. Kell is, hogy együnk, hiszen 
minden táplálékban más-más fontos 
anyag van. A mértékletesség a bűvszó! 
Igenis kell szénhidrátot fogyasztani, 
lehetőleg kerülve az egyszerű cukrokat. 
A rostdús zöldségekben, gyümölcsök-
ben jótékony szénhidrát van. A halolaj, 
a zsírszegényebb hús is jót tesz az erek 
működésének. A lényeg a kiegyensú-
lyozott, változatos étkezés.
Ha valaki egy szép napon arra ébred, 
hogy baj van a súlyával, belenéz a 
tükörbe, és attól a perctől kezdve túlsú-
lyosnak látja magát, nem kétségbe esni 
kell és csodáért fohászkodni, hanem 
önkritikusan végiggondolni, hogy az 
a fajta életmód, amit eddig folytatott, 
változtatásra szorul.
Mi legyen az első lépés?
Ha a túlsúly kialakul, akkor a napi 
energiabevitel több, mint amire a 
szervezetnek szüksége van. Az alap 
energiaegyensúly a titka mindennek. Ha 
többet mozgunk, valamennyivel nő az 
energiaszükséglet. De ha annál csak egy 
picit többet beviszünk minden nap, mint 
amire szükségünk van, a túlsúly évek 
alatt tíz-húsz kilókban mérhető. Ilyenkor 
az adagokból kell egy picit lecsippenteni, 
nem kihagyni valamilyen ételféleséget. 
Kevesebbet az energiagazdag állati 
zsírokból, többet az energiaszegény zöld-
ségekből. A betegség nem ott kezdődik, 
amikor valaki már szívinfarktust kap 
vagy agyvérzést, magas a vérnyomása, 
hanem az azt megelőző években. A válto-
zás belső elhatározás nélkül nem megy. 
Lehet hozzám jönni, beszélgethetünk 
róla, de ha valaki nem akarja igazán a 
változást, akkor nem lehet mit tenni.
Ha valaki eljön önhöz, akkor ebben a bizo-
nyos elhatározásban is tud neki segíteni?

Próbálkozom, de az elhízás probléma-
körének kezeléséhez nagyobb össze-
fogás kell. Dietetikusnak, táplálkozási 
szakembernek is kell közreműködnie, 
és jó, ha a mozgásban is kérnek szakér-
tő tanácsot, hiszen nem mindegy, hogy 
a választott mozgásforma mennyire 
terheli a szívet, az ízületeket. Ott lenne 
a helye a pszichológusnak, pszichiáter-
nek is, bár ettől mindig összerezzennek 
az emberek.
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Megvan az első ellenfél az Európa-ligában!

Hamarosan kész a teniszcsarnok

Edzőtáborban a Vidi

A Kiskút Teniszklub női szuperligás csapata

„Arra van Európa!” – Marko Nikolics vezetőedző az új szezonban is sikerekre tör a Vidivel

Hazai pályán a döntőért

Nem tudta lebirkózni a Steelers az Enthronerst, jöhet az elődöntő!

kaiser taMás

néMeth krisztián

soMos zoltán

A női Szuperliga rajtja előtt Cser-Palkovics 
András vendégeskedett a Kiskút Teniszklub-
ban. A klub elnöke, Viszló Csaba kalauzolta 
körbe a csaknem teljesen kész, fedett 
csarnokban. 

Viszló Csaba néhány évvel ezelőtt 
álmodott egy nagyot, az álomból 
pedig valóság lett: csaknem tel-
jesen elkészült már az öt salakos 
pályát magába foglaló, négyezer- 
kétszáz négyzetméter alapterületű 
teniszcsarnok. 
„Nyolcvan-nyolcvanöt százalékos 
készültségnél tarthatunk. Igyekszünk 
mindent minél precízebben megva-
lósítani. Az utólagos munkák kissé 
kiszámíthatatlanok, mert mindig elő-
jön valami, ami késlelteti a befejezést, 
például új ötletek, melyektől még jobb, 
még versenyzőbarátabb lehet a léte-
sítmény.” – mondta el lapunknak a 
klub első embere.
Cser-Palkovics András az MTK 
elleni Szuperliga-találkozó előtt, 
vasárnap délelőtt látogatta meg a 
teniszcsarnokot: „Gyönyörű ez a 
létesítmény! Miközben körbementünk, 
visszaemlékeztem arra, milyen volt, 
amikor gyerekként elkezdtem teniszez-
ni. Ahhoz képest ez teljesen más, ég 
és föld a különbség. Büszkék lehetünk 
erre a csarnokra mi, fehérváriak, mert 

Rövid pihenő után múlt héten edzésbe állt a 
Vidi, szombaton pedig már Ausztria felé vette 
az irányt. Marko Nikolics együttese két héten 
át készül a sógoroknál, hogy aztán teljesítse 
az első feladatot a remélhetőleg sok közül, és 
legyőzze Montenegró bronzérmesét. 

A magyar határ közelében fekvő 
Bad Waltersdorfban edzőtáborozik 
a Vidi. Kovácsik Ádám, Vinícius 
Paulo, Boban Nikolov, Pátkai Máté, 
Kovács István és Szabó Bálint válo-
gatott kötelezettségeik miatt pihe-
nőt kaptak, ők később csatlakoztak 
a kerethez, ugyanakkor a Vidi II-ből 
Tamás Olivér és Németh Botond is 
a csapattal tartott, valamint a Ha-
ladás engedélyével a korosztályos 
válogatott Halmai Ádám valamint 
Nyári Patrik.

Izgalmas meccsen győzte le a Miskolcot a 
Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata, 
ezzel bejutott a HFL elődöntőjébe. Új fejle-
mény, hogy azt is itthon vívhatja vasárnap, a 
Budapest Cowbells ellen.

A Miskolc Steelerst az alapszakasz-
ban idegenben is simán verte az 
Enthroners, de ahogy sejthető volt, 
a HFL-elődöntőbe jutásért zajló 
meccsen sokkal nehezebb dolga volt 
a fehérvári csapatnak. Olyannyira, 
hogy 21-7-es hátrányból kellett 
fordítania, és miután megtette, 
még egyszer visszavette a vezetést 

Időközben kiderült: a monte- 
negrói bajnokság bronzérmese, a 
Zeta Golubovci lesz a Vidi ellen-
fele az Európa-liga első selejtező-
körében. Az első mérkőzésre ide-
genben került volna sor, de akkor 
a Buducsnoszt EL-kötelezettsége 
miatt foglalt lesz a podgoricai 
stadion, ezért a párharcot hazai 
pályán kezdi a Vidi július 11-én, 
20 órakor. A visszavágóra 18-án 
kerül sor. Amennyiben sikerül 
kiejteni a Zetát, izlandi vagy 
liechtensteini ellenfél, a Breidab-
lik vagy a Vaduz vár a fehérvári-
akra.
A Vidi szombaton vívja első 
felkészülési meccsét az orosz 
Ahmat Groznij ellen, majd az 
osztrák bronzérmes Wolfsberger 
és a cseh Banik Ostrava ellen is 
pályára lép Ausztriában.

nemcsak az országban, de közép-euró-
pai szinten is jegyzett teniszcentrumot 
sikerült létrehozni! Ez pedig nagyon 

jó a szabadidősportnak, annak a 
több mint ezer gyermeknek, aki itt az 
iskolatenisz-programban vesz részt, és 

abból a szempontból is remek, hogy 
nemzetközi versenyeket is lehet majd 
itt rendezni. De látszik, hogy nem 
csak a teniszezőket szolgálja majd ki 
a létesítmény, hiszen a klubépület hu-
szonegyedik századi körülményeivel 
sok más közösségi programnak adhat 
otthont.”
A klubépület négy szinten ezer- 
ötszáz négyzetméteren várja majd 
a vendégeket étteremmel, spin-
ning- és konditeremmel, egy kis 
wellnessrészleggel, sportbolttal és 
például ügyvédi irodával is, hiszen 
hely és ötlet még mindig van Visz-
ló Csaba tarsolyában.
Ami pedig a Kiskút Teniszklub–
MTK Szuperliga-rangadót illeti, jó 
eséllyel nem Székesfehérvárra ke-
rül idén az aranyérem. A címvédő 
fővárosi gárda a vártnál könnyeb-
ben, 6:1 arányban győzött. Az 
MTK már az első három egyéni 
után is 2-1-re vezetett, a párosok 
előtt pedig 4:1-re módosult az 
állás. Így az utolsó két összecsapás 
már csak formalitás volt. 
Hétfőn a Százhalombatta látoga-
tott a Kiskút Teniszklubba, őket 
simán, 7:0-ra sikerült legyőzni. 
Szerdán már nem ment ennyire 
jól Győrben, ahol a házigazdák 4:3 
arányban nyertek, így reális célnak 
a harmadik hely megszerzése 
maradt.
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a Miskolc. A végszó aztán egy Tui-
asoa-touchdown révén a hazaiaké 
volt: nyertek 33-28-ra, és legnagyobb 
sikerüket elérve ott vannak a négy 
között. 
A Hungarian Bowl, vagyis a nagy-
döntő elérhető közelségben van, 
de az elődöntőben még többre 
lesz szükség, hiszen a Budapest 
Cowbells lesz az ellenfél. A főváro-
siak június elején egyetlen ponttal 
nyertek Fehérváron, és most is ők 
lesznek a vendégek, miután feladták 
a pályaválasztói jogot. Nagy tétért, 
nagy meccsre van tehát kilátás 23-
án, vasárnap 17 órától a Takarodó 
úton!
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A Tour de Hongrie az UCI Europe Tour sorozatának első kategóriás eseménye. A sportág hazai történetében korábban még sosem rendeztek ilyen 
magas kategóriájú viadalt.

Fürtökben lógtak a szurkolók a Zichy ligetnél

Óriási magyar siker: két hazai versenyző összetettben a dobogón!

Cser-Palkovics András polgármester és Eisenkrammer Károly főszervező szelte fel a Tour de 
Hongrie szülinapi tortáját

Sporttörténelmet írt Fehérvár!
néMeth krisztián

Óriási magyar sikert hozott az idei Tour de 
Hongrie, a legnagyobb magyar országúti 
kerékpáros körverseny. Ráadásul mindez 
Székesfehérváron vált valósággá. A Bajnokok 
Városában közel kilencszáz kilométernyi 
száguldás után ért célba vasárnap a mezőny.

A 40. Tour de Hongrie újabb 
különlegességet tartogatott Szé-
kesfehérvár számára. Szakasz- 
befutónak már részesei lehet-
tünk, ezúttal azonban a teljes 
verseny céljának adott otthont a 
Zichy liget. És persze a szágul-
dást is testközelből figyelhettük, 
hiszen öt kört tettek meg a 
városban a versenyzők.
A profi kerékpárosok gigászi 
csatája önmagában is emlékeze-
tes látvány, de emellett számos 
élményben lehetett részes a 
nézősereg. Voltak bőven, hiszen 
városszerte ezrek figyelték a 
versenyt.
A Zichy ligetben spinning kerék-
párokon tekerhettek „együtt” a 
mezőnnyel a vállalkozókedvűek, 
illetve több mint száz táncos 
a Tour de Hongrie tiszteletére 
begyakorolt közös koreográfiáját 
is láthatták, míg a Haleszban 
salsások formáltak kerékpár-
jelet. A szurkolás mindenhol 
méltó volt a nagy körverseny-
hez, magyar zászlókkal és saját 
kezűleg készített feliratokkal is 
biztatták a versenyzőket a város-
beli körök során érintett utcák 
mentén a fehérváriak. 
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A várakozás feszültsége kézzel- 
fogható volt, hiszen komoly 
esély mutatkozott arra, hogy 
összetettben akár két magyar 
is dobogóra állhasson. Pár 
száz méterrel a cél előtt a nagy 
versenyekre jellemző elképesztő 
hajrá következett, melynek vé-
gén a holland Wippert (EvoPro) 
haladt át elsőként a célvonalon a 
Kecskemét-Fehérvár szakaszon, 

mezőnyben, melyben itt volt 
például a kétszeres Giro d’Italia-
szakaszgyőztes Manuel Belletti. 
Az eredményhirdetéskor érthe-
tően remek hangulat uralkodott 
a Zichy ligetben. A dobogósokat 
köszöntötte Cser-Palkovics And-
rás polgármester is, majd meg-
lepetésként egy óriási szülinapi 
tortát adott át a negyvenéves 
Tour de Hongrie szervezőinek.

de ami sokkal fontosabb, hogy 
összetettben valóra vált az álom!
Krist Neilands mögött Dina 
Márton (Kometa) lett a második, 
Valter Attila (CCC Development 
Team) pedig a harmadik. Olyan 
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ALBENSIS
Harmonia

AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR TEMPLOMI KONCERTSOROZATA SZÉKESFEHÉRVÁRON 

esti imádság
CISZTERCI TEMPLOM  |  2019. JÚLIUS 4. 19:30 

la passione
SZENT SEBESTYÉN-TEMPLOM  |  2019. JÚLIUS 11. 19:30

ős-operák
II. JÁNOS PÁL PÁPA TÉR  |  2019. JÚLIUS 18. 20:00 (Esőhelyszín: Szent István terem)

laudate dominum
SZENT IMRE-TEMPLOM  |  2019. JÚLIUS 25. 19:30

SZÉKESFEHÉRVÁR

Négy templomi koncertet tartalmazó bérlet ára: 6400 Ft, Jegyár: 2200 Ft
Jegyvásárlás:  Jegyek és bérletek a Vörösmarty Színházban a zenekar jegypénztárában kaphatók.

8000 Székesfehérvár, Fő u. 8.  |  +36 22 503 503  |  + 36 70 509 8805  |  Nyitva: H–P, 10-18 óráig
Jegyét a www.arso.hu oldalon és a Fehérvári jegyirodában is megvásárolhatja! 


