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ség a fogorvosoknak

Közéleti hetilap 2020.05.21.
FEHÉRVÁR

Mi történt a rózsás 
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Folytatódik a szezon!
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Babakötvényszámla elektronikusan

Június végéig lehet a Lánczos-ösztöndíjra jelentkezni

Zöld út a multifunkcionális csarnoknak

Fejér megyében április végéig a megnyitott Start Értékpapírszámlák száma több mint nyolcezer

A sportcsarnok tervei elkészültek és több fórumon is bemutatásra kerültek. A modern épület- 
együttes a környező infrastruktúrával azonban eddig nem tudott megvalósulni, mert az 
építőiparban olyan mértékű áremelkedés következett be időközben, ami miatt az eredetileg a 
beruházásra szánt források már nem lettek volna elegendőek.

Kiss-DáviD Renáta, LászLó-taKács KRisztina

LászLó-taKács KRisztina

BácsKai GeRGeLy

Már otthonról is meg lehet nyitni a baba-
kötvényszámlát. Tetszőleges időpontban, 
kényelmesen, gyorsan és költségmentesen 
elvégezhető, így nem véletlen, hogy már az első 
héten közel ezren éltek a lehetőséggel.

A babakötvény lehetőséget ad a 
szülőknek, rokonoknak arra, hogy 
hozzájáruljanak gyermekeik későb-
bi anyagi boldogulásához, mégpedig 
hosszú távú, biztonságos formában. 
Kiindulópontként az állam min-
den újszülöttnek automatikusan 
ad negyvenkétezer-ötszáz forint 
úgynevezett életkezdési támogatást. 
A pénzt a Magyar Államkincstár 
írja jóvá a gyermek születésének 
napján, babakötvény azonban 

Június harmincadikáig lehet jelentkez-
ni a város szellemi életéhez kapcsolódó 
alkotók, kutatók, művészek számára kiírt 
Lánczos–Szekfű-ösztöndíjra. Egyének és 
alkotóközösségek is pályázhatnak eddig még 
nem publikált művekkel, meg nem jelent 
alkotásokkal.

A Lánczos Kornél–Szekfű Gyula 
Ösztöndíj Közalapítvány kurató-
riuma idén is pályázatot hirdetett 
a városban élő, dolgozó vagy a 
várossal szellemi kapcsolatban 
álló alkotók, kutatók, művészek 
számára. A pályázatok benyúj-
tásának új határideje június 
harmincadika.

Aláírta a miniszterelnök a multifunkcionális 
csarnokról szóló kormányhatározatot.

Székesfehérvár gazdaságélénkítő és 
új munkahelyeket teremtő beruhá-
zása Magyarország Gazdaságvédel-
mi akciótervének keretében valósul 
meg – számolt be közösségi oldalán 
Vargha Tamás, városunk ország- 
gyűlési képviselője.
Cser-Palkovics András polgármes-
ter a beruházás kapcsán azt írta 
közösségi oldalán, hogy „a térség 
legnagyobb multifunkcionális 
létesítményéről és a magyar hoki 
fellegváráról van szó. A mostani 
helyzetben kiemelkedően fontos, 
hogy a Gazdaságvédelmi akcióterv 
részeként megvalósuló beruházás 

FIZESSE SAJÁT ÉS CSALÁDTAGJAI 
SZÁMLÁIT OTTHONRÓL, DÍJNETTEL!
 
Fizesse be Ön is SZÉPHŐ-s számláit sorban állás nélkül,  

biztonságosan, gyorsan a Díjnet rendszerén keresztül!  
 

Újdonság, hogy akár családtagjai tartozását is rendezheti 
a saját Díjnet fiókjából. Továbbá a SZÉPHŐ Zrt. mellett 

más csatlakozott szolgáltatók számláit is egy helyen, 
néhány kattintással, kockázat nélkül kiegyenlítheti.  

 
Bővebb tájékoztatásért, további információért látogassa 

meg a www.dijnet.hu honlapot!

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

„Én is itt bérelek, 
mert a csarnok 
az M7-es autópálya 
mellett van.”

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

Egyének, alkotók és alkotóközös-
ségek is jelentkezhetnek bármi-
lyen tudományághoz tartozó, még 
nem publikált művekkel, tervek-
kel vagy művészeti alkotásokkal. 
A Székesfehérvár önkormányzata 
által létrehozott kuratórium az 
ösztöndíjjal elsősorban magát 
az alkotótevékenységet szeretné 
segíteni.
Az ösztöndíjjal kapcsolatos in- 
formáció Percze Ilonától, a kura-
tórium titkárától kapható a  
70 6699 041-es telefonszámon 
vagy a percze.ilona@pmhiv.
szekesfehervar.hu e-mail-címen. 
További információ és letölthető 
jelentkezési lap a szekesfeher- 
var.hu oldalon.

csak akkor válhat az életkezdési 
támogatásként kapott összegből, ha 
valamelyik hozzátartozó Kincstári 
Start Értékpapírszámlát nyit a gyer-
meknek. Ezt könnyíti meg a kincstár 
új szolgáltatása: már ügyfélkapun 
keresztül is lehet számlát nyitni. 
Borbély László András, a Magyar 
Államkincstár pénzforgalmi elnök-
helyettese lapunknak elmondta, 
hogy viszonylag korlátozott orszá-
gos hálózattal rendelkeznek, ezért 
az ügyfélkapus számlanyitással 
több emberhez juthatnak el.
A kincstár legújabb fejlesztése 
április huszonhetedike óta műkö-
dik. Az intézkedés eddigi sikerét jól 
mutatja, hogy az első héten közel 
ezer babakötvényszámlát nyitottak 
meg ügyfélkapun keresztül.

közvetve és közvetlenül több ezer 
embernek ad majd munkát a követ-
kező mintegy két és fél évben.”
A Modern Városok Program 
keretében született meg egy 
multifunkcionális rendezvény- és 
sportcsarnok megvalósításának 
ötlete, mely a jégkorong otthona le-
hetne Székesfehérváron, miközben 
számos nagyrendezvény, szakmai 
kiállítás és koncert helyszíneként 
egész évben szolgálná az itt élőket. 
A beruházáshoz kiválasztott – és 
immár rendelkezésre álló – terület 
a Budai út mentén közel van az 
autópályához, biztosítva a más 
városokból érkezők számára is a jó 
megközelíthetőséget. A terület- 
vásárláshoz és a tervezési költsé-
gekhez a kormány ötszázmillió 
forintos támogatást biztosított.
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Kinyitottak a játszóterek, normál rendben működnek 
az óvodák és a bölcsődék, és újra lehet misére járni. 
A megnövekedett forgalomhoz igazodik a helyi 
buszközlekedés menetrendje is, visszatér a normál, 
munkanapokon megszokott járatelosztás. A nyitás 
óvatos és körültekintő, ennek eredményeképpen 
Fehérvár biztonságosan telik meg újra élettel!

Háromszázötvenmillió a védekezésre

A veszélyhelyzet kezdete óta számos 
átcsoportosításra került sor a város költ-
ségvetésében, hogy folyamatosan biztosí-
tottak legyenek a védekezéshez szükséges 
források. A városi adományszámlára is 
sok felajánlás érkezett – a néhány ezer 
forintos egyénitől a tízmilliós nagyságren-
dű vállalati támogatásig – ami szintén az 
önkormányzat, az egészégügyi ellátórend-
szer és a városi intézményhálózat számára 
biztosítja a járványhelyzetben szükséges 

„Köszönöm minden fehérvárinak az elmúlt két hó-
napban tanúsított helytállást! Egyelőre óvatosan, de 
bizakodással induljunk neki a következő heteknek!” – 
írta vasárnap közösségi oldalán Cser-Palkovics András, 
aki videóüzenetben beszélt a következő időszakról.

A polgármester azt mondta, hogy bár 
nem tudjuk, visszatér-e a veszélyhelyze-
tet előidéző időszak, az viszont biztos, 
hogy „készen állunk, hiszen az elmúlt két 
hónap megmutatta: Székesfehérvár valóban 
különleges város, különleges közösség. 
Olyan összefogást tapasztalhattunk, 
amilyenre kevés példa volt történelmünk-
ben, még kevesebb példa az országban akár 
közéleti, akár közösségi értelemben.”
Cser-Palkovics András a nyitásról 
úgy fogalmazott: „Lehetőséget kaptunk 

Polgármesteri köszönet

Június másodikától bemehetnek 
a gyerekek az iskolába

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

ÚJRA MEGNYIT 
SZÉKESFEHÉRVÁRON

A HOMOKSORON MŰKÖDŐ
HASZNÁLTCIKK PIAC!

Nyitás 2020 május 23-án reggel!
Ezt követően minden szombaton 

várjuk a kedves árusokat, eladókat, 
vevőket és minden érdeklődőt!

megfizethető áron, könnyedén?
Segítünk, hogy büszke legyen
otthona átfestett bútoraira!
Mindezt családias környezetben,
ingyenes tanácsadással.
Hívjon bennünket még MA az alábbi számon:
06 30 448 3291 • RegAndina Alkotóműhely

Hogyan fessen bútort saját kezűleg,

A védekezésre közvetlenül fordított önkormányzati költségek a veszélyhelyzet első hónapjában

   I. Önkormányzati kiadások 134.666.000 Ft Elmaradó önkormányzati bevételek:       

  II. Önkormányzat által  • az államnak átutalt 202 millió
 fenntartott intézmények kiadásai 169.462.000 Ft   forintos gépjárműadó-bevétel

III. Önkormányzati finanszírozású  • a kórháznak felajánlott 20 millió
 gazdasági társaságok kiadásai 25.138.000 Ft    forintos adomány

IV. Közszolgáltató társaságok 19.924.000 Ft • az ingyenes parkolás bevezetése miatt  
    elmaradó havi kb. 20 millió forintos díj

Összesen: 349.190.000 Ft  

Rendszeres elfoglaltságot jelentő 
munkához, reklámkiadványok illetve 

ingyenes megjelenésű kiadványok 
terjesztéséhez keresünk munkatársakat.
Jelentkezés sms-ben a 06 70 778 54 51-es

telefonszámon vagy e-mailben
az ellenorzes@privatposta.hu címen.

arra, hogy ezzel a láthatatlan, parányi 
ellenséggel vívott harcban megpihenjünk 
egy kicsit, rendezzük sorainkat és ha kell, 
felkészüljünk a következő csatára.”
A polgármester szerint fontos ta-
pasztalatokra tettünk szert az elmúlt 
időszakban, amiből a későbbiekben is 
építkezni tudunk:  „Láttuk azt is, hogyan 
állnak helyt azok a hétköznapi hősök, 
akiknek munkájára csak most szegeződött 
igazán mindannyiunk tekintete. Éreztük, 
milyen jelentősége van a társas kapcso-
latoknak, a közösségeinknek, iskolának, 
munkahelynek, családnak egyaránt. Abban 
az időben, amikor meg kellett hajolnunk 
a természet ereje előtt, megtanultuk 
értékelni azt, ami más időben természetes. 
Őszintén kívánom és remélem, hogy ezeket 

a leckéket sohasem fogjuk elfelejteni! 
Bízom abban, hogy Székesfehérváron 
lesz bennünk annyi bölcsesség, hogy 
megértjük az elmúlt hónapok néha ke-
serű, néha megható tanulságait, és ezzel 
adunk értelmet ennek az emberpróbáló 
időszaknak.”
Cser-Palkovics András felhívta a 
figyelmet az elszenvedett gazdasági 
veszteségekre is, aminek mértéke 
még most sem látható pontosan: 
„Nyilvánvaló azonban, hogy eredeti 
terveinket, számításainkat már nem ke-
zelhetjük azzal a magabiztossággal, mint 
2020 legelején. Azt azonban megígérhe-
tem: sem én, sem csapatom nem fogja 
feladni a fejlesztéseket, a közös terveket, 
melyeket egy éve alkottunk!”

folyamatos: heti rendszerességgel ismét-
lik a Városgondnokság szakemberei.

Sűrűsödik a buszközlekedés

Az elmúlt napokban jelentősen meg-
nőtt az utasok száma a helyi közösségi 
közlekedésben. Ezért május huszonötö-
dikétől, hétfőtől ismét a tanítási szünet-
ben érvényes munkanapi menetrend 
lép életbe. Ez valamennyi járat vonalán 
érvényes lesz, és kiszolgálja a munkába 
járók illetve a napi ügyek intézésére 
indulók igényeit. A cél továbbra is a 
zsúfoltság elkerülése, még akkor is, 
ha ez a mostani döntés tovább növeli 
a közösségi közlekedés veszteségét, 
ami már így is nagyon jelentős ebben 
az időszakban. A biztonsági intézkedé-
sek hatályban maradnak, azaz június 
elsejéig még valamennyi ajtón fel lehet 
szállni a járművekre, illetve a jogszabá-
lyokban előírtak szerint a maszk vagy 

feladatok ellátását. Az önkormányzati 
tulajdonú cégek is kiveszik a részüket 
a védekezésből, hiszen az egészségügyi 
alapellátás és a szociális feladatok mellett 
a városüzemeltetésben is vannak új, a ko-
ronavírus-járvány miatti feladatok – ezek 
fedezetét is folyamatosan biztosítani kell.
Az elmúlt két hónapban Székesfehér-
vár önkormányzata közel háromszáz-
ötvenmillió forintot fordított a járvány 
elleni védekezésre.

Gyerekek a játszótéren

Hétfőtől kinyitottak a játszóterek 
és a közösségi sportolásra alkalmas 
pályák is. A jó időben egyre többen 
veszik használatba a múlt hét folyamán 
fertőtlenített eszközöket. A fertőtlenítés 

következő időszakban további emelkedés 
várható, ezért – egyeztetve az intézmény-
vezetőkkel – normál működésre tértek 
vissza az önkormányzati fenntartású 
bölcsődék és óvodák május huszadikától. 
Ez alól kivétel a Mancz János Tagóvoda 
és a felújítás alatt álló Szivárvány Óvoda.
Az intézményekben a normál működés 
mellett csoportösszevonások várhatóak, 
és előfordulhat, hogy a gyermekek nem a 
saját óvodapedagógusukkal, nevelőjükkel 
találkoznak. Biztonsági okokból a zsilip-
rendszerű ki- és beléptetés alkalmazása 
továbbra is ajánlott az intézményekben.
Az önkormányzat kéri a szülőket, hogy 
továbbra is előző nap délig jelezzék az 
intézményekben, ha másnaptól kérik 
gyermekeik számára az ellátást. Lehetővé 
teszik azt is, hogy aki szeretne, továbbra 
is otthon maradhassson óvodás gyer-
mekével. Az érintett szülők keressék az 
óvodaigazgatókat az igazolás módjának 
egyeztetésével kapcsolatban!

Hétköznap már lehet misére járni

A koronavírus miatt jó ideje nincs lehető-
ségük a híveknek, hogy a szentmiséken 
személyesen vegyenek részt. Ez hétfőtől 
a hétköznapokon megváltozik. Spányi 
Antal megyés püspök a kormány enyhí-
téseinek köszönhetően engedélyt adott 
a templomi részvételre. A püspök kéri 
a plébánosokat az aktuális járványügyi 
szabályok betartására. A főpásztor 
szerint a hétköznapi misék, a gyóntatás, 
a közös imák biztosítani tudják a hívek 
fokozatos visszatérését a templomokba, a 
közösségekbe. Spányi Antal a vasárnapi 
szentmisék bemutatásáról a járványügyi 
helyzetet figyelembe véve május huszon-
kettedikén rendelkezik.

Háromszázhatvanegy fertőzött a 
megyében

Május huszadikai, reggeli adatok 
szerint Magyarországon eddig összesen 

háromezer-ötszázkilencvennyolcan 
fertőződtek meg a koronavírussal, 
közülük ezerhatszázhetvennégy az 
aktív fertőzöttek száma. Ezernégyszáz-
ötvennégyen gyógyultan távozhattak a 
kórházból. Az eddig elhunytak száma 
összesen négyszázhetven. 
Fejér megyében háromszázhatvanegy fő 
kapta el eddig az új típusú koronavírust. 
Országosan az aktív fertőzöttek negy-
venöt százaléka, az elhunytak hatvanegy 
százaléka, a gyógyultak negyvenhat 
százaléka budapesti. Az aktív fertőzöt-
tek harmada, ötszázharminckilenc fő 
igényel kórházi kezelést, közülük hu-
szonkilencen vannak lélegeztetőgépen.

szájat és orrot takaró textil viselése 
kötelező a közösségi közlekedésben.

Szerdától óvoda és bölcsőde

Jelentősen emelkedett hétfőn a bölcső-
débe valamint az óvodába vitt kisgyer-
mekek száma Székesfehérváron. A 

A pünkösdi hétvége után engedélyezik a pedagógusok és 
a tanulók oktatási célú találkozását, kiscsoportos fog-
lalkozását illetve az egyéni felkészítéseket, amennyiben 
azok célja az elmúlt hónapokban tanultak rendszerezése, 
megerősítése, az esetlegesen lemaradó tanulók fel- 
zárkóztatása – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési 
államtitkár szerdán a kormány közösségi oldalán.

Az államtitkár hozzátette: mivel a digitális 
tanrend jól működik, ezért a tanév végéig 
érvényben marad.
Június másodikától változik a gyermek- 
felügyelet rendje is. Már nemcsak egyes 
kijelölt intézményekben, hanem valameny-
nyi iskolában meg kell szervezni az adott 
intézménybe járó gyerekek felügyeletét. A 
gyermekeket, tanulókat külön feltételek és 
igazolások nélkül fogadni kell.
A gyermekfelügyeleti rendet az isko-
láknak június huszonhatodikáig kell 
fenntartaniuk. A kormány javasolja, hogy 
a felügyeletben részt vevő diákok számára 
június másodika és tizenötödike között 
elsősorban felzárkóztató, a tanulást 
támogató foglalkozásokat szervezzenek, 
ezt követően pedig a következő tanévre 
készüljenek fel az iskolákban.
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Így strandolunk az idén itthon
A fizetős strandok esetében eddig egy főre számítva tíz négyzetméter pihenést 
szolgáló területet kellett biztosítani, ez idén a duplája, húsz négyzetméter lesz. Ez 
azt jelenti, hogy minden fizetős strandnak újra kell számolni a terhelhetőségét, és 
szabályozni a beengedést, ezzel egyidejűleg, ahol lehetséges, az előzetes online 
jegyvásárlást célszerű előnyben részesíteni.
A strandokon, mind a fizetős, mind a szabadstrandok esetében a fedett és szabadtéri 
területen, a természetes vízfelületen, továbbá a medencékben a vendégek közötti 
másfél méteres távolság tartása szükséges. Erről a szabadstrandot üzemeltető köte-
les tájékoztatni a vendégeket a helyszín megközelítésének útvonala mentén.
A közös terek, öltözők, zuhanyozók, medencék, lábmosók és egyéb felületek higiéniai 
állapotának fenntartására szigorú protokollt dolgoztak ki, melynek betartása kötele-
ző lesz. Emellett harminc percenként fertőtleníteni kell a vízbe jutást segítő kapasz-
kodó eszközöket, kétóránként pedig az öltözőkabinok ajtajának belső felületeit.
A strand valamennyi részlegében, vizesblokkjában kötelező lesz a papucs használata. 
Nyugodtan bérelhetünk strandeszközöket is, hiszen a szabadidős és sporteszközök 
használata közötti időtartamban megtörténik majd az eszközök fertőtlenítése. A 
pihenőterek berendezéseinek számát is szükség szerinti csökkenteni kell a zsúfolt-
ság elkerülése érdekében. A pihenőágyak maximum kettesével, egymástól másfél 
méteres távolságban, szellős elrendezésben használhatók.

Hová mehetünk idén nyaralni?

A Balatonra biztosan mehetünk, de lehet, hogy a tengerparti idill sem marad álom

LászLó-taKács KRisztina

A nyár közeledtével élénkül a kereslet az 
utazási lehetőségek iránt. A belföldi programok 
várhatóan népszerűbbek lesznek, a szakembe-
rek szerint azonban idén is lesz olyan külföldi 
ország, ahová mehetünk nyaralni. Hétről hétre 
egyre több információ van a témában, amelyek 
arról szólnak, hogy nem kell még lemondani az 
idei nyaralásról. A lehetőségek azonban a ta-
valyiakhoz képest minden bizonnyal szűkebbek 
lesznek. Egyesek szerint drágulás is várható a 
külföldi utak esetében.

Menjünk vagy ne?

„Az a tapasztalatom, hogy az utasok 
nem kifejezetten a betegség kockázata 
miatt mondanak le vagy ütemeznek 
át utakat, hanem a még érvényben 
lévő korlátozások miatt. Például nem 
mindenki szeretne maszkban végig-
nézni egy múzeumot vagy plexifal 
mögött ülni a parton. Utóbbira nem 
hiszem, hogy lesz példa, de élnek a 
köztudatban ilyen jellegű hiedelmek 
is. Azt tudom elképzelni, hogy egy 
étteremben például nagyobb távol-
ságot kell tartanai, ami egyébként 
sem baj.” – mondja Jámbor Ágnes 
utazásszervező.
Szerencsére egyre több határ nyílik 
meg, a közép-európai országok 
(köztük Magyarország) június 
tizenötödikére tervezik határaik 
megnyitását, egyelőre csak egymás 
előtt. Feltehetően ez azt is jelenti 
majd, hogy ha valaki ezekből az 
országokból visszatér, nem lesz 
köteles két hétre hatósági házi 
karanténba vonulni.
„Arra a kérdésre, hogy a vírusterjedés 
szempontjából melyik a legbiztonságo-
sabb úti cél, egyetlen turisztikai szak-
ember sem tudna válaszolni hitelesen, 
hiszen ki tudná azt bizonyítani, hogy 
egy balatoni strandon előbb kapom el a 
vírust, mint egy görög tavernában?” – 
teszi hozzá a szakember.  

Horvátország tárt kapukkal vár

A Turisztikai Világszervezet 
március végén közölt legfrissebb 
előrejelzése szerint a nemzetközi 
szinten utazók száma húsz-har-
minc százalékkal csökkenhet az 
idén a tavalyi másfél milliárdhoz 
képest. Azok az országok, amelyek 
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• Élményfestések, 
• Gyerek és felnőtt festőtáborok, 
• Csapatépítők saját helyszínen, 

és kitelepüléssel, 
• Születésnapok, lánybúcsúk, 
gyerekzsúrok lebonyolítása 

festegetéssel, 
• Otthoni élményfestő csomagok

• Ajándékutalványok

Telefonszám: +36 30 508 5839

kevésbé fertőzöttek, és a bevételük 
nagy része turizmusból származik, 
nem engedhetik meg maguknak a 
kiesést.
A magyarok egyik legkedveltebb 
úti célja, Horvátország már beje-
lentette: nem mond le a turisták-
ról, és fokozatosan megnyitja ka-

puit. Ugyanígy tesz Szlovénia is, 
mely feloldotta a karanténkötele-
zettséget a Horvátországból visz-
szaérkező szlovén állampolgárok 
számára. Zoran Milanović horvát 
elnök arra számít, hogy az idén 
sok látogató érkezik Szlovéniá-
ból. Mint mondta, más országok 
esetében majd elválik, hányan 
jönnek, de úgy fogalmazott, hogy 
minden turistát tárt karokkal 
várnak. A beutazás meggyorsítá-
sára mobiltelefonos alkalmazást 
vezetnek be: ennek segítségével a 
turisták előre bejelentkezhetnek 
a horvát hatóságoknál, megadva 
célállomásukat és szálláshelyük 
címét, ami lerövidíti a várakozá-
si időt a határokon – olvasható 
az STA szlovén hírügynökségi 
forrásra hivatkozó MTI közlemé-
nyében.
A horvát példa után Görögország is 
nyitást tervez, oda a tervek szerint 
júliustól lehet majd látogatni.

Az olasz utakkal óvatosabbak 
vagyunk

Olaszország június harmadikától 
megnyitja határait az Európai Unió 
illetve a schengeni övezet állam-
polgárai előtt. A kormányhatározat 
értelmében teljesen szabaddá válik 
a mozgás országon belül is. Egyes 
tartományok szerették volna, ha ez 
előbb megtörténik, de Giuseppe 
Conte miniszterelnök nem en-
gedett a nyomásnak, tartananak 
ugyanis egy második járványhul-
lámtól.
Május tizennyolcadikától Olasz-
országban újraindult a kereske-

delem, a vendéglátás, újranyitnak 
a templomok, a múzeumok és a 
strandok is.
„Azt már most látni, hogy az autóval 
elérhető országok, például Horvát- 
ország az idén az átlagosnál is nagyobb 
kedvenc lesz. Ellentétben Olaszország-
gal: az emberek ott még nem látják a 

járványhelyzet végét, óvatosabbak.” 
– összegzi tapasztalatait Jámbor 
Ágnes utazásszervező.

Élénkülő kereslet, drágább utak?

„Van, aki már holnap menne, és van, 
aki teljesen elzárkózik bármiféle uta-
zástól, akár egész évre is. Augusztus 
tizenötödikétől kezdve az őszi időszak 
teljesen telítődik.” – mondja Grósz 
Pálma, az egyik fehérvári utazási 
iroda tulajdonosa.
Nagy kérdés, hogy a járványhelyzet 
hogyan befolyásolja az árakat. Grósz 
Pálma szerint a belföldi utaknál nem 
kell drágulásra számítani, a kül-
földieknél annál inkább – ebben a 
forint gyengülése és a járványhelyzet 
miatti bevételkiesés is közrejátszik.

„Akinek foglalása, vagyis élő szerző-
dése van egy adott útra, annak nem 
kell áremelkedésre számítania. Ezt ki 
merem jelenteni, és nem csak a saját 
irodám nevében, mert tudom, hogy 
más irodák is így készülnek. Mindazok 
azonban, akik csak most gondolkodnak 
egy jó foglaláson, szembesülni fognak 
azzal, hogy lesz áremelkedés.” Ennek 
mértéke becslések szerint a kül-
földi utak esetében akár harminc 
százalék is lehet.
Jámbor Ágnes egy másik problémára 
is rávilágít: „Az is elképzelhető, hogy a 
charteres, repülőgépes utaknál járat- 
összevonások lesznek, így kevesebb lesz 
a szabad hely.” – Az utazásszervező 
szerint ennek ellenére elképzelhető, 
hogy idén is lesznek last minute 
utak, ugyanakkor biztos, hogy 
kevesebb lesz a kapacitás. – „Emellett 
az is tapasztalható, hogy egyre inkább 
kezdenek érdeklődni az emberek a nyár 
végi, ősz eleji utak iránt. Egyiptom, 
Görögország, az őszi időszakban az arab 
országok mellett a Maldív-szigetek és 
Thaiföld iránt érdeklődnek.”

Az itthoni szállodák telítődnek

Az óvatosabbak idén inkább 
belföldi úti célt választanak. A 
statisztikák szerint a magyarok fele 
belföldön, míg tizenkét százalékuk 
külföldön nyaralna – mondta Kiss 
Róbert Richard turisztikai szak- 
újságíró az M1 csatornán. Az ada-
tok azt mutatják, hogy júliusra és 
augusztusra már „mérhető szám-
ban” vannak foglalások. Egyelőre a 
nagyobb tavak környéke, a Balaton 
vagy a Tisza-tó a legnépszerűbb 
utazási célpontok.
Sok hazai szállodában júniusra már 
lehet foglalni szobákat, természete-
sen a szükséges előleg befizetésé-
vel. Amennyiben mégsem tudnak 
kinyitni, ez az összeg visszajár, 
azonban ha kinyitnak, de a vendég 
úgy dönt, hogy mégsem utazik, a 
legtöbb helyen vouchert adnak, 
amit egy éven belül lehet felhasz-
nálni.
Szigetvári József, a Szallas.hu- 
csoport vezérigazgatója az MTI-nek 
elmondta: bár a jelenlegi helyzet-
ben a szallas.hu is az otthonmara-
dást támogatja, az augusztusi és 
őszi időszak már kedvező lehet az 
utazók számára.
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Tisztelt Ügyfeleink!
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség 

nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól, 
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el 
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.

 
Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.
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Tűzoltótanoncokat várnak

A tűzoltók sokszor saját életüket is kockára teszik, hogy megmentsék a bajba jutottakat

Kiss-DáviD Renáta

Bátorság, erő, kihívás – ismét nyitva a kapu az 
elhivatott férfiak előtt, hogy csatlakozzanak 
a székesfehérvári lánglovagokhoz beosztott 
tűzoltóként. Felvételt hirdet a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Több tűzoltóval beszélgettünk az elmúlt 
időszakban. Ugyanazt a kérdést tettük 
fel nekik: miért érdemes tűzoltónak 
lenni? Egyűttműködés, bátorság, meg-
becsülés, életmentés – mint megtudtuk 
tőlük, főként ezek miatt választják 
sokan az egyenruhát. Most másoknak is 
lesz lehetőségük életeket menteni.
Elmondásuk szerint főként a hőterhelés 
okoz problémát fizikálisan – például a 
lakástüzeknél – ami pedig lelkileg viseli 
meg őket, az a kisgyermekek mentése. 

hagyMásy andrás

Dezsőnek meg kell halnia

És meghalt Dezső. Szép halála volt. Saját 
belébe töltötték, aztán mielőtt füstre ment 
volna, füstbe ment: leöntötték petróle-
ummal, mert akkor még nem úgy volt, 
hogy csak úgy megöljük Dezsőt, a nálunk 
kiválóbbaknak meg apró villáikban nem 
jut dísz a fára fenyőünnepkor.
Ma sem úgy van, hetven évvel később. 
Vannak nálunk ideológiailag képzettebb 
mészárosok, akik megmondják, elég bol-
dog-e Dezső ahhoz, hogy némi szójával 
és nitrites pácsóval dúsítva, szóval egy 
kis adjusztáció árán (difoszfátokkal, guar-
gumival és nátrium-glutamáttal teljessé 
téve), kellő szégyenpírral orcánkon aszta-
lunkra helyezhessük a végzet malacaként.
Persze aki ideológiailag kellően képzett, 
az tudja, hogy ma már nem eszünk dezső-
féléket, csak műhúst, hiszen a dezsőevés 
százévente három és fél arasznyit tágít 
az ózonlyukon Batávia felett, ami nem 
lehet célunk, így a dezsőevés majdnem 
olyannyira káros, mint a dezsőszülés, 
hiszen kisdezső rengeteg metánt ereszt ki 
harmadlagos nemi jellegéből, így kisdezső 

teljességgel kerülendő, ezt meg is mondta 
grétagarbó a zenszben.
De írásom nem Dezsőről, nem is dezsőről 
szól.
A zoperatív törzs – visszaélve messze föl-
dön egyedülállóan általános felhatalma-
zásával – lányos zavarában nemrégiben 
feloldotta a duma kontrollját és még sok 
minden mást is. Gondoltam hát a múlt 
héten, hogy hat szál – éjszaka, a nyitott 
hűtőajtóban visszaesőként elkövetett 
dezsődézsmától megfogyatkozott, ámde 
mégis szélfúttává lett – hajamat talán le-
vágatom felére, mert úgy jobban mutatok 
szkájpon. Igen ám, de kedvenc borbélyom 
– az egyetlen, akit szúró-vágó szerszám-
mal önként a nyakam köré engedek – 
ideiglenesen egy másik főplanétán honol, 
zárt közigazgatási egységben (l. még: 
ЗАТО), így kijárása továbbra is korlátolt, 
bármilyen vágási művelete momentán 
törzsileg tiltott.
Én meg itt vagyok, szélfútta hajjal, már-
már kócosan. Majdnem elkunyeráltam 
a lányomtól a gyerekkori cseresznyés 
hajcsatját, hogy ne lógjon a szemembe az 
előszőr. A hetedik konstantinápolyi zsinat 
bizonyára haladó gondolatként üdvözölné 
eme megoldásomat, na de hová lenne 
akkor az apai méltóságom maradéka 
is? Végső elkeseredésemben kedvenc 
borbélyomnak a messziségből küldtem 
egy üzenetet:
Feketevágást vállal?

Ehhez a pályához tehát elengedhetetlen 
az elszántság, a kitartás!
A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság a szeptemberben induló tűzoltó 
szakképzésre várja a jelenkezőket, akik-
ből beosztott tűzoltó lehet. A képzés 
öt hónapig tart, ezalatt százötvenezer 
forint nettó tanulmányi támogatásban 
részesülnek a hallgatók.
A következő fizikai szintfelmérő május 
huszonhetedikén délelőtt kilenc órakor 
lesz a Székesfehérvári Hivatásos Tűz- 
oltó-parancsnokságon. A jelentkezés-
hez előírás a betöltött tizennyolcadik 
életév, a büntetlen előélet, a magyar 
állampolgárság. A felvételihez érettségi 
vagy szakiskolai végzettség szükséges. 
Bővebb információt a 22 513 236-os tele-
fonszámon és a katasztrofavedelem.hu 
oldalon kaphatnak az érdeklődők.
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A következő negyven évre fejlesztenek

A régi csővezetéket újra cserélik

RáBa HenRietta

A koronavírus-járvány időszakában sem álltak 
le a Széphő Zrt. fejlesztései. A beruházások 
megvalósítása folyamatos, és a jövőre nézve is 
vannak tervek.

Már három hete dolgoznak a 
Széphő Zrt. munkatársai a Palota-
városban a távhővezeték egyik, sok 
lakást ellátó szakaszának megújí-
tásán. A harmincmillió forintos 
fejlesztés révén a következő har-
mincöt-negyven évben várhatóan 
nem lesz gond a vezetékkel.
„Azt vettük észre, hogy megnőtt a napi 
pótvízfogyasztásunk, tehát valahol 
lyuk volt a rendszerben. A feltárás 
során kiderült, hogy a gyógyszertár 
előtt volt a probléma. Mivel ez egy 
harmincöt éves vezeték, az állapota 
szükségessé tette, hogy az egészet 
kicseréljük.” – mondta Szauter Ákos, 

a Széphő Zrt. vezérigazgatója.
A Bakony utcai telephelyen hóna-
pok óta folyamatosak a fejlesztési 
munkák, ez a Király sori telephely 
kiürítésével van összefüggésben. 
Jelenleg a vízgépészet telepítése 
zajlik, a technológia részben már 
megérkezett. A tervek szerint az 
idei fűtési szezonban már onnan 
látják el távmelegvízzel a lakásokat.
A Hadiárva utcában pedig a 
közeli jövőben valósulhat meg egy 
beruházás. A Széphő Zrt. nem egy 
centralizált fűtési rendszert akar 
működtetni, hanem decentralizál-
tat, aminek lényege, hogy több pon-
ton történik a hőbetáplálás. Ennek 
egyik alappillére lehet a ma már 
meglévő tóvárosi, Bakony utcai és 
szedreskerti telephelyek mellett a 
Hadiárva utcában egy új kazánház 
létesítése, mely néhány éven belül 
valósulhat meg.
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Horoszkóp
május 21. – május 27.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kos 3. 21. – 4. 20.

Úgy érzi, minden egy merő káosz és probléma Ön 
körül, de ne aggódjon, ez csak a látszat! Amint neki-
áll rendet tenni az életében, rá fog jönni, hogy csak 
sötétebbnek látta a képet. De bizonyos dolgokkal 
kapcsolatban változnia kéne! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ma már sokkal jobban fog megbirkózni mind az 
otthoni, mind a munkahelyi, mind a párkapcsolati 
problémákkal. Azért a napokban is akadhatnak nem 
várt bonyodalmak, de már nem fog összerogyni a 
terhek súlya alatt, lazán képes felvenni a harcot. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Úgy tűnik, hogy fényes hét vár azokra, akik ingatlan- 
ügyletekkel vagy üzlettel foglalkoznak. Viszont azok, 
akik venni szeretnének, mindenképpen fontolják meg 
döntésüket! Akik pedig valami újat szeretnének tanul-
ni, rálelhetnek egy kivételesen jó lehetőségre. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Tökéletes ez a hét az új ismeretek elsajátításához. Érdemes 
lehet a héten belevágnia egy új tanfolyamba vagy akár új 
hobbiba! Megismerkedhet valakivel az interneten, aki által 
új és izgalmas nézőpontra tehet szert! Egy közös téma, 
érdeklődési kör által kerülnek majd közelebb egymáshoz.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Érdemes lenne kicsivel alázatosabbnak és megér-
tőbbnek lennie a környezetével szemben! Nem az a 
gond, hogy őszinte, hanem ahogy megteszi. Viszont 
tökéletes ez a hét arra, hogy szembenézzen a múltjá-
val és tanuljon a korábbi hibáiból!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban kissé hirtelenharagú lehet és hajlamos 
arra, hogy meggondolatlanul beszéljen vagy cseleked-
jen. Sokkal türelmesebbnek és egyúttal megértőbbnek 
kellene lennie! Vigyázzon,  mert nem mindenki lesz 
toleráns és megértő Önnel, ha így viselkedik! 

Önkormányzati segítség a fogorvosoknak
buzás gábor

A fehérvári fogorvosok mindent meg-
tesznek azért, hogy ne terjedjen tovább 
a koronavírus-járvány. Ebben a törekvé-
sükban segíti őket az önkormányzat, mely 
minden szükséges védőfelszerelést az 
orvosok rendelkezésére bocsátott.

Az ember többnyire nem jóked-
vében megy fogorvoshoz, és 
vannak olyan páciensek, akik-
ben némi félszet is gerjeszt a 
fogászat gondolata. A mostani 
járványhelyzet még egy lapát-
tal rátehet a rossz érzésekre, 
hiszen a fogorvos és az asszisz-
tens gyakorlatilag űrhajósnak 
öltözve fogad, a maszk mellett 
még arcpajzsot is bevetnek a 

kérdőívvel várnak minket a 
fogászok. Fehérváron egyedül-
álló az önkormányzati segítség, 
mely a Humán Szolgáltató Inté-
zeten keresztül jutott el a város 
fogorvosaihoz.
„Nagyon gyorsan kellett besze-
rezni ezeket a felszereléseket, de 
sikerült mindenkinek – a házior-
vosoknak, a gyerekorvosoknak, a 
fogászatra és az ügyeletre vala-
mint a Család- és Nővédelmi Köz-
pont munkatársaihoz – eljuttatni 
az egységcsomagokat. Minden 
hétre kiszámoltuk, hogy körülbelül 
mennyi maszk és köpeny fogy, és 
velük egyeztetve ezt minden héten 
eljuttatjuk hozzájuk.” – mondta 
el lapunknak Östör Annamária 
egészségügyi tanácsnok.

lehető legtökéletesebb védelem 
érdekében.
„Nagyon komoly védőfelszerelés 
van rajtunk, ami egy vízhatlan 
overállból, lábzsákból, orvosi 
FFP2-es maszkból és egy nejlon-
sapkából áll, de kell még gumi-
kesztyű, védőszemüveg, a fölé 
pedig védőpajzs is a kezeléshez.” 
– mondta Szarvasné Magvasi 
Zsuzsanna fogorvos.
A fogászati beavatkozások 
egy része, például a tömést 
megelőző fúrás és a fogkőlesze-
dés aeroszolt képez, és ez az 
aeroszol órákig száll a levegő-
ben. A doktornő ezért pajzsot 
ad a páciensre is, egy amerikai 
fogorvos ötletét követve, amivel 
ezt a problémát megoldja: 

„Aeroszol képződik a kezelések 
folyamán, ezért van szükségünk 
levegőionizálóra, ami megváltoz-
tatja az aeroszol polaritását, és 
ezek a cseppecskék nagyon hamar 
leesnek a földre, tehát föltakarít-
hatók, és nem lebegnek a levegő-
ben. Az overállokat, a maszkokat, 
a lábzsákokat, a betegnek való fer-
tőtlenítő kézgélt és a levegőionizá-
lót a városunk – ahogy megjelent 
a miniszteri utasítás – azonnal 
kiosztotta a fogorvosainak.”
Akinek fogorvoshoz kell men-
ni, vigyen magával maszkot, 
mert az kötelező a kezelést 
megelőző beszélgetéshez. 
Minden mást kap a páciens: 
lábzsákkal és fertőtlenítő géllel 
valamint lázmérővel és rövid 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy ismerőse hatalmas segítséget nyújthat Önnek a 
következő napokban. Érdemes lehet megfogadnia 
a tanácsát vagy élni az általa kínált lehetőséggel! 
Egyesek erős késztetést érezhetnek arra, hogy a 
vallás vagy a spiritualitás felé forduljanak.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Szerencse kíséri a héten, ami főleg a pénzügyei terén 
mutatkozik meg. Kerülje az impulzív helyzeteket, 
mert gyorsan haragra lobban, és mint tudjuk, a harag 
a legrosszabb tanácsadó. Hirtelen döntését később 
megbánhatja.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egész héten kapkodni és rohanni fog, holott semmi 
szükség nem lesz rá. Igazán lassíthatna, mert az 
egészsége is ezt kívánja, ami manapság egyébként is 
instabil lehet. Ne játsszon a tűzzel, vegye komolyan 
teste figyelmeztetéseit!  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Óvakodjon attól, hogy puszta szeszélyből hozzon 
anyagiakkal vagy karrierrel kapcsolatos döntéseket! Az 
se befolyásolja, hogy mások mit tesznek! Találja meg 
az Önnek legmegfelelőbb lehetőséget, de olykor az a 
legjobb lépés, ha nem tesz semmit!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Pihenés és rengeteg kikapcsolódási lehetőség vár Önre 
a következő napokban. Végre nem ütik fel a fejüket 
kellemetlenségek, és élvezheti erőfeszítéseinek gyümöl-
csét. Ha van rá lehetősége, töltse hasznosan az idejét és 
képezze magát, hiszen ez még jól jöhet! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét szerencsét és boldogságot fog hozni. Spiritu-
ális képességeinek köszönhetően rengeteg energiára 
tehet szert. Szüksége is lesz rá, mert több kreatív 
tevékenységbe is belevág, márpedig ha rápörög vala-
mire, nem áll le addig, amíg nem lesz kész vele. 

Székesfehérvár, Nagy László u. 1. 
Bejelentkezés:

06 30/534-3121 • www.mentahaz.hu

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt 
és gyermek szakrendelés 4 épületben, 
immár 8 éve az Önök szolgálatában.

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.

• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia

• Sebészet
• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül-orr-gégészet
• Hepatológia

• Neurológia
• Bőrgyógyászat
• Afázia terápia
• Neurofiziológia, 

ENG - EMG vizsgálat
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás

• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia 
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet
• Ultrahang

• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermekallergológia és immunológia
• Gyermekinfektológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia

• Koronavírus ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések 

(botox, hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó szenzor 

(CGM)
• Svédmasszázs

• SOS diagnosztika ujjbegyből vett minta 
alapján (CRP – gyulladás szint, HGBA1C 
– 3 havi vércukor átlag)

• Afázia terápia (agysérülés utáni 
beszédfejlesztés)

• Felnőtt/gyermek gyógytorna 
(Pl: Schrott terápia, McKenzie terápia)

FelnőTT szakrendelések:

Gyermek szakrendelések:

eGyéb szolGálTaTások:

Miért korog a gyomrunk? 

Nem csak az éhségtől koroghat a gyomrunk!

koVács V. orsolya

Elsőként azt a választ vágnánk rá a kérdésre: az 
éhségtől. Lehet azonban más oka is!

A korgás hangját alapvetően a levegő 
és a folyadék vagy pépes anyagok talál-
kozása kelti emésztőrendszerünkben. 

Az üres gyomor és a levegő

Ez a jelenség előállhat attól is, hogy 
valóban éhesek vagyunk, és az üres 
gyomor összehúzódásakor a benne 
lévő levegő kipréselődik a belekbe. 
Egy átlagos napon két liter levegőt 
is lenyelünk, ami így a gyomrunkba 
jut. Emellett emésztés közben is 
keletkeznek gázok, elsősorban szén-
hidrátok lebontásakor szabadul fel 
szén-dioxid, hidrogén és metán. 
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keletkezik, nemcsak étkezés előtt, 
hanem evés után is felhangozhat. A 
bélrendszerben található étel ilyenkor 
valamelyest tompítja a hangokat, így 
nem minden esetben emésztjük hang-
hatások kíséretében az elfogyasztott 
fogásokat. 
Hogy mennyire lesz hangos az emész-
tésünk, az attól is függ, mit ettünk, 
és az emésztőszerveink mennyire 
tolerálják jól az elfogyasztott étel- 
féleséget. 

Amikor a korgás betegségre utal 
 
Amennyiben rendszeresen tapasz-
taljuk, hogy étkezés után morgó 
hanghatások kíséretében dolgozza 
fel szervezetünk az elfogyasztott 
ételeket, és ehhez még kellemet-
len közérzet is társul – puffadás, 

gyomorfájdalom, görcs, hasmenés 
vagy szorulás – az ételérzékenységre 
vagy más emésztőszervi megbetege-
désre utalhat. Akár tejcukor- vagy 
gyümölcscukor-érzékenység is állhat 
a háttérben. 
Nagyon fontos azonban, hogy ha 
észreveszünk bármilyen típusú 
ételféleség után ilyen jelenségeket, 
ne diagnosztizáljuk magunkat, 
ne kezdjünk önkényesen kivonni 
élelmiszerfajtákat az étrendünkből 
kísérletezésképpen! Mindenképpen 
szakorvossal konzultálva alakítsuk 
ki a számunkra egészséges étrendet. 
Mielőtt felkeressük a szakembert 
– orvost, táplálkozási tanácsadót – 
érdemes néhány hétig jegyzetelni, 
naplót vezetni arról, mit ettünk, és 
mely fogások okoztak kellemetlen 
panaszokat.

A jóllakott morgás

De a jellegzetes morgó hang, ami 
a gáz és a folyadék találkozásakor 
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Karsai Béla, az innováció mestere

Karsai Béla sikeres életútja példa a tervezett 
jövőkép megvalósítására

Vakler lajos

A Magyar Tudományos Akadémia esztendőről esztendőre 
az év első közgyűlésén adja át az akadémiai díjakat. Az 
idei esztendőben Wahrmann Mór-éremmel tüntették 
ki Karsai Bélát, a Karsai Holding Zrt. elnökét abból az 
alkalomból, hogy a Bolyai János Alapítvány illetve a 
Bolyai alkotói díj egyik létrehozójaként sokat tett azért, 
hogy a magyar tudomány képviselői méltó elismerésben 
részesüljenek.

Kicsit menjünk vissza az időben, és ismerked-
jünk meg azzal a kisfiúval, aki Dunaújváros-
ban a piacon gyümölcsöt árult. Milyen álmai 
voltak akkoriban, milyen világot álmodott 
meg magának gyermekként?
Inkább a szülők álmait szeretné megva-
lósítani akkor az ember, és annak próbál 
megfelelni, amit a szülők elvárnak a gyer-
mektől. Természetesen én is szerettem 
volna kitörni ebből a szülői megfelelésből. 
Építőipari pályára készültem, és tizen- 
három évesen hiába mondtam apámnak, 
hogy szerszámkészítő szeretnék lenni, 
mert az érdekel. Aztán harmincévesen, 
amikor azt kérte tőlem, hogy tegyem le 
a kőműves-mestervizsgát, mert respek-
tálja, hogy leérettségiztem az építőipari 
tagozaton és megcsináltam a technikusi 
minősítő vizsgát is, de a kőművesmesterit 
még meg kellene csinálni, megtettem, 
majd megkérdeztem tőle, hogy most 
már csinálhatom-e azt, amit szeretnék. 
És elmentem a Bánki Donát Műszaki 
Főiskolára.
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A Vörösmarty Rádió műsora május 23-tól 29-ig

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

    

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

2020. 5. 24. Vasárnap 2020. 5. 25. Hétfő 2020. 5. 26. Kedd 2020. 5. 27. szerda 2020. 5. 28. CsütörtöK

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
félórában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

08.10	 Sporthírek
08.35 Pszichológus szemmel 

vendég: Egey Tímea 
és Fischer Imre

10.00	 Fehérvári	délelőtt:	
napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László	

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: félóránként 
hírek és zene minden

 mennyiségben

2020. 5. 29. pénteK

08.00	 Friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk

 Fehérvári hétvége: 
életmód, kulturális 
programajánlatok, 
kikapcsolódási 
lehetőségek	
Székesfehérvár	és	Fejér	
megye	egész	területéről.	

	 Műsorvezető:	Gemeiner	
Lajos	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

13.00 Party Zóna: könnyed 
pihentető	műsorfolyam	
a hétvége tükrében, 
félóránként friss 
hírekkel, a hazai és 
külföldi zenei élet 
legkiválóbb muzsikáival.

08.00 Fehérvári hétvége: 
friss	hírek,	időjárás	és	
közlekedési információk, 
műsorajánló,	
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

	 Műsorvezető:	Sasvári	
Csilla	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

08.30 Napindító gyakorlatok 
a lakásban Vendég: 
Vízbor Margó

09.10 Természetesen 
egészségesen Vendég: 
Supliczné	Tóth	Mária	

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ	Fehérvári	
Állatotthonban	élő	
kutyáknak, macskáknak 
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

11.10 Fitt receptek Vendég: 
Szabó-Farkas	Lilla

11.40 Minden ami hal Vendég: 
Szabó	Krisztián

12.10 100 éves a Prohászka 
Egyházközség Vendég: 
Kocsis	Katalin

16.10	 Zeneturmix	Műsorvezető:	
Kiss	György	

20.00 Party Zóna: könnyed 
pihentető	műsorfolyam	
a hétvége tükrében, 
félóránként friss 
hírekkel, a hazai és 
külföldi zenei élet 
legkiválóbb muzsikáival

2020. 5. 23. szOMBat

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
félórában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
08.35	 Autófitnesz	Vendég:	

Polgár Tibor
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk.

	 Műsorvezető:	Bokányi	
Zsolt	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.10 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

	 Műsorvezető:	
Sasvári	Csilla

13.10 „Táncdalfesztiválozók”  
Vendég:	Kiss	György

14.10	 Színes	információk	a	
kultúra	területéről

15:10 Zeneterápia Vendég: 
Burján Gabriella

16.00 Fehérvári este: könnyed, 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban Benne: 
félóránként hírek és zene 
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
félórában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedési 
információk, a hallgatók 
születésnapi köszöntése, 
kék hírek és információk. 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk.

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 
Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt  

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin Vendég: 
Szabó	László

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

19.10 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: félóránként 
hírek és zene minden 
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Benne: 
minden félórában friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk. 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Germán Márton

08.10	 Sporthírek
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével 
Műsorvezető:	
Bokányi Zsolt 

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László	

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: félóránként 
hírek és zene minden

 mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval: minden 
félórában friss hírek, 
programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
a hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán	Hírszerkesztő:	
Bóna Éva

08.10	 Sporthírek
08.35 Állati dolgok vendég: 

dr.	Lorászkó	Gábor
10.00	 Fehérvári	délelőtt:	

napi aktualitások, 
kulturális ajánlatok, 
közérdekű	információk

	 Műsorvezető:	Kiss	
György	Hírszerkesztő:	
Ficsóri Erika

13.00 Fehérvári délután: napi 
aktualitások szórakoztató 
formában, helyi 
szakértők,	szakemberek	
részvételével

15.00 Uzsonna – gasztronómiai 
magazin vendég: 
Szabó	László	

16.00 Fehérvári este: könnyed 
elemző	beszélgetések	
egy-egy témában.

	 Műsorvezető:	Galántai	
Zsuzsa	Hírszerkesztő:	
Szöllősi	Attila

19.00 Esti Blokk a Vörösmarty 
Rádióban: félóránként 
hírek és zene minden

 mennyiségben

Ez az új út még a rendszerváltás előtt 
érlelődött meg önben. 1988-at írtunk, amikor 
kikerült a kerti kapura, hogy Karsai Béla 
műanyag-feldolgozó kisiparos. Milyen jövőké-
pet látott akkor maga előtt?
Azért hagytam abba az építőipart már a 
rendszerváltás előtt, mert az építőiparban 
csak a saját munkaerőnket tudtuk értéke-
síteni. Biztos voltam benne, hogy egy inno-
vatív területben kell gondolkodnom, mert 
a gépek, az automatizáltság fogja elvinni a 
pálmát, nem pedig az, hogy a kőművesmes-
ter hány négyzetméter falat tud felpakolni.
Egyszer úgy fogalmazott, hogy a műanyag 
értékes és intelligens anyag.

Nem tudatosan, de megnéztem annak 
idején, vajon a műanyag-feldolgozó iparág 
milyen jövő előtt áll. Kiderült számomra, 
és ez megerősített, hogy 1950-től 1989-ig 
átlagosan kilenc százalékot növekedett 
évente, és ez a mai napig igaz. Bármeny-
nyire nem akarjuk szeretni a műanyagot, 
tudomásul kell vennünk, hogy egy nagyon 
korszerű, nagyon jó tulajdonságokkal ren-
delkező anyag, ami azért is izgalmas, mert 
az életminőséget nagyban befolyásolja.
Milyen víziói voltak?
1989-ben vettem egy mély levegőt, és azt 
mondtam, hogy innentől kezdve a számí-
tástechnikáé a jövő, és csak azért, mert 
vélhetően Magyarországon még nincs szá-
mítógéppel vezérelt fröccsöntőgép, azért 
mi még megvehetjük. Azt hiszem, ott dőlt 
el az életünk. Vettem egy méregdrága 
svájci gépet, majd tizenkilencre lapot 
húztam, és nemsokára négy számítógép- 
vezérlésű gépünk lett. Ez már adott 
egy termelésbiztonságot. Ezek a gépek 
ráadásul nagy teljesítményűek, gyorsak és 
pontosan vezérelhetők voltak, így alkal-
masak lettünk arra, hogy gyógyszeripari 
cégeknek szállítsunk be. Ez volt az igazi 
fordulópont, hogy az első és a második 
gép után nem szép autót vettem, hanem 
egy harmadik és egy negyedik gépet.
1997. november 3-án a Somody családdal, a 
Pharmavit vezetőivel és Lantos Csabával, az 
OTP egykori vezérigazgató-helyettesével úgy 
döntöttek, hogy megalapítják a Bolyai János 
Alapítványt. Honnan jött a gondolat?

Mindhárman érdeklődtünk a tudomány 
iránt. Szerettük volna, ha fókuszba ke-
rülnek azok is, akik komoly tudományos 
munkát végeznek Magyarországért, a 
magyar gazdaságért. Az első díjat Freund 
Tamás agykutató kapta. Talán ő lehet a 
következő magyar Nobel-díjas.
Az alapításkor úgy fogalmaztak, hogy a 21. 
század küszöbén tudomány és tudósok nélkül 
nincs gazdaság és társadalmilag versenyképes 
Magyarország.
Valóban, és ez most is igaz, még nagyon 
sokáig így is marad, és ezt nem felejtheti 
el az aktuális kormányzat sem. Meg kell 
találni a tudományos területek fókuszpont-
ját. Hozzáteszem, hogy ezt folytatni kell, 
nincs megállás, a képzés mindig ez egyik 
legfontosabb kérdés lesz a gazdaságban.
A fentiek tükrében megerősítést jelent a leg-
utóbbi elismerés, a Wahrmann Mór-érem?
Az ember nem azért csinálja, hogy 
díjakat kapjon, de azért mégis jöttek, 
és valóban megerősítést kap tőle. Ami 
engem ilyenkor elgondolkodtat, hogy az 
elismerés visszaigazolása az életútnak, 
hogy jó felé megyünk. Van egy mondás, 
amit a Katolikus Rádióban minden reg-
gel megkapok: jobb sántikálva menni a 
helyes úton, mint futni a helytelen irány-
ba. Tényleg küzdelmes az út, amin végig 
kell mennünk. Vannak könnyebb utak 
is, de az ember mégiscsak úgy gondolja, 
hogy inkább a helyes utat választja. 
Örülök, hogy részt tudok venni ezekben 
a folyamatokban!
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Időutazás az ókorba

Rövidesen a régi pompáját mutatja a Gorsium Régészeti Park

Vakler lajos

Szombaton megnyitotta kapuit a Gorsium Ré-
gészeti Park, melynek 2019. április elseje óta 
új, kinevezett vezetője van Kovács Loránd Olivér 
személyében. A szakember 2002-től 2008 vé-
géig már dolgozott a múzeumhoz tartozó, több 
éve a fehérvári önkormányzat által fenntartott 
régészeti parkban, és néhány éven keresztül 
irányította is. Gorsium egy olyan kincs, amely 
különleges szakmai gondoskodást igényel.

A gorsiumi létesítmény azon helyek 
egyike, amely régészeti park céljára 
készült. A mai napig érvényes 
alapelveket az ötvenes-hatvanas 
években Fitz Jenő fektette le. A 
koncepció lényege, hogy ahol az 
ókor jelenik meg, ott lehetőleg óko-
ri kinézetű dolgok legyenek, gondol- 
va a növényzetre is, egy észak- 
mediterrán tájat megjelenítve.
A fejlesztési elképzelések kidol-
gozásakor fel kellett mérni, hogy 
a mintegy hathektáros romkert 
milyen állapotban van, hogy a jóval 
szigorúbb múzeumlátogatási szabá-
lyokat be tudják tartatni.
A következő feladat a tervásatások 
anyagának újbóli elővétele volt. 
A több mint kétmillió fellelt tárgy 
dokumentációja az akkori kor tech-
nológiájával készült, tehát papíron. 
Ez hatalmas mennyiség, ami nem 
kezelhető, így a szakembereknek el 
kellett készíteniük a dokumentáció 
digitális verzióját – tudtuk meg 
Kovács Loránd Olivértől, aki hozzá-
tette: „Az eredeti emlékek karbantar-
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Születésnapos táncházmozgalom
Vakler lajos

Negyvennyolcadik születésnapját ünnepelte 
a magyar táncházmozgalom. Hahn-Kakas 
István néptáncos, A Szabadművelődés Háza 
kulturális munkatársa az elsők egyike volt, aki 
a kezdetektől fogva segítette a népi kultúra 
gyöngyszemének elterjedését.

A magyar népi kultúra egyik legfon-
tosabb pillanata volt negyvennyolc 
esztendővel ezelőtt, hogy megszületett 
a táncházmozgalom.
Igen, közel ötvenéves a táncházmoz-
galom, amit 2011-ben az UNESCO 
a világörökség részének választott. 
1972. május 6-án Budapesten, az Er-
kel Ferenc téren találkoztak először 
az alapító budapesti együttesek, 
akik elhatározták, hogy táncházat 
szerveznek saját szórakoztatá-
sukra. Maga a táncház kifejezés 
Erdélyből való. A mezőségi Szék 
település hagyományaiból ered, 
ahol a legeredetibb, ősi formájában 
maradt fent. Ott találkozhattak 
ezzel először azok a fiatalok, akik 
elindították a mozgalmat. 1973-ban 
nyitották meg kapuikat a fővárosi 
művelődési házak a táncházak előtt, 
a Bartók Táncegyüttes és Tímár 
Sándor voltak a találkozók házigaz-
dái. Az első zenekarok pedig a Sebő 
és a Muzsikás voltak, akik Martin 
György vezetésével indultak el, 
hogy megismerkedjenek a határon 
túli néptánckultúrával és elhozzák 
azt Magyarországra.

Mikor érkezett meg Székesfehérvárra 
az első táncház?
Székesfehérváron 1974 óta működik 
rendszeresen táncház. A Szabad- 
művelődés Házában tizennyolc éve 
tartunk táncos estéket.
Kik voltak azok, akik meghonosítot-
ták a táncházakat, hogyan lett a mi 
városunk az elsők egyike vidéken, ahol 
rendszeresen találkozhattak a népi 
kultúra barátai?
1974-ben a Mákvirág és a Tilinkó 
zenekar hozta el Székesfehérvárra 
a mozgalmat. Meg kell említenünk 
Kneifel Imre, a Tilinkó együttes 
vezetőjének a nevét illetve Kneifel 
Györgyöt és Brückler Tamást is, 
akik megteremtették a lehetőséget 
az első táncház megvalósítására. 
Nagyon komoly szerepet játszottak 
az Alba Regia Táncegyüttes, az 
akkori Fejér megyei Népi Együttes 
táncosai Gazdag Béla vezetésével, 
és sokat köszönhetünk Botos Jó-
zsefnek, a népi együttes művészeti 
vezetőjének is.
Hol tart ma a táncházmozgalom?
Majd minden magyar városban 
működik táncház, és eljutottunk 
egy olyan szintre, hogy míg az első 
időkben havi egy rendezvény volt, 
ma már minden héten különböző 
helyeken találhatnak programot a 
fiatalok. Székesfehérváron tovább-
ra is nagyon népszerű a mozgalom, 
a Tilinkó mellett rendszeresen 
játszik a Kákics és a Szedtevette 
zenekar is.
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Nemcsak kórus, közösség!

A Krisztus Király-plébánia udvarán koncer-
tezett vasárnap a Szent Efrém Férfikar. A Vox 
Mirabilis Kamarakórussal közösen is énekel-
tek, majd két helyszínen, a Civilközpontnál és 
a Rác utcában folytatódott a program.

LátRányi viKtóRia

A Vox Mirabilis Kamarakórus a 2020-as évet 
egy szép „felütéssel” kezdte: Értékteremtő Kö-
zösségekért díjat kapott a Miniszterelnökség-
től, ami az öröm mellett kötelezi is az együttest 
arra, hogy különleges helyzetekben is 
megmutassa a közösség erejét. Zemlényi Katica 
lapunknak elmondta, hogy a kijárási korlátozás 
idején ők is keresték a lehetőséget, hogyan 
tudnak aktív részesei lenni az időszaknak.

Többen jelentkeztek önkéntesnek, 
akik napi rendszerességgel segíte-
nek az időseknek vagy a családok-
nak. Bekapcsolódtak a Krisztus 
Király Karitászcsoport munkájába 
is: tartós élelmiszert vittek házhoz, 
amikor erre volt szükség. Közel 
ötszáz háztartásba juttattak el 
borítékokba csomagolt maszko-
kat, amiket a város ajándékozott 
lakóinak.
„Mindenki teszi a dolgát. Koronavírus 
ide vagy oda, a hagyományaink kész-
tettek, hogy szokásos húsvéti teendő-
inket elvégezzük, de eszünkbe jutnak 
azok, akik el vannak zárva attól, hogy 
a megszokott módon éljék életüket. Így 
vannak a Frim Jakab Képességfejlesztő 
Szakosított Otthonban gondozott gye-
rekek is. A kórusban éneklő hölgyek 
Deák Lajosné önkormányzati kép- 
viselő kérésére húsvéti süteményeket 
sütöttek a bentlakóknak.” – foglalta 
össze Zemlényi Katica karnagy.
A kórustagok között intenzív leve-
lezés folyik, és persze van otthoni 

tása is elkerülhetetlen, továbbá helyre 
kellett állítani a látogatói útvonalakat 
is, amiket az idők folyamán elfelejtet-
tek. Ezek a munkák elkezdődtek, illetve 
a látogatói útvonalak karbantartása 
be is fejeződött. Elkezdődött a színház 
nézőterének megújítása is, ennek foly-
tatódnia kell, hiszen a színház az egyik 
fő látványeleme a rendezvényeknek.”
A park európai uniós pályázatának 
lényege az volt, hogy az infrastruk-
túra utolérje a létesítmény méretét. 
A megépült látogatóközpontnak 
fontos eleme a beléptetésen túl az 

állandó kiállítás, ami a Zichy-pin-
cében volt berendezve, de annak 
tönkrement a szigetelése, muszáj 
volt lebontani. Megszülethetett 
továbbá egy időszaki kiállítóterem 
is. Ezekhez az infrastrukturális fej-
lesztésekhez kapcsolódik még két 
üveges védőépület. Az egyikben a 
falfestményeket lehet megtekinteni, 
a másik pedig kísérlet egy újabb 
rendezvénytér létrehozására.
„Az utolsó elem az egykori bázisépület, 
ezt úgy tudtuk a projektbe bevonni, 
hogy megnyitottuk a látogatók számá-

ra. Funkciója, hogy ha valaki eljön hoz-
zánk, úgy érezze, mintha időutazáson 
venne részt!” – mondja az igazgató.
A fejlődéshez szükséges a fiatalok 
megnyerése, ehhez viszont prog-
ramok kellenek: „Előrelépés, hogy 
megkaptuk az álláshelyet az állandó 
múzeumpedagógus számára, aki már 
elkészült a különböző korosztályoknak 
szóló programokkal. De nemcsak a 
fiatalokat, hanem a különböző életkorú 
látogatói csoportokat is szeretnénk 
megnyerni!” – zárta gondolatait 
Kovács Loránd Olivér.

gyakorlás, egy-egy új kórusmű 
önálló megtanulása is. Készült 
egy felvétel, amelyen összeének-
lik a megtanult művet – már ez is 
örömet okozott, ha nem is tudtak 
egymással találkozni.
Idén is részt vesznek a Kórusok 
éjszakáján, amit most online 
rendeznek meg. Egy új kórusmű-
vet tanultak meg otthon önállóan, 
mely napokon belül megjelenik 
online felületükön.
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Szerencsétlen baleset okozta a rózsa pusztulását

A ház régi pompájában

Egy szerencsétlen baleset miatt most csupaszon árválkodik a fal

Azért még maradt rózsa!

Csukly Zsolt pótolta az elpusztult tövet

kurucz tünde

Az elmúlt napokban sokan találgatták, hogy 
miért pusztult el a Lakatos utcai „rózsás ház” 
egyik falán a virág. Becsengettünk, és kiderült, 
hogy egy daru okozott szerencsétlen balesetet.

Zümmögnek a méhek, csicsereg-
nek a madarak és már nyílnak 
a rózsák a Lakatos utcai „rózsás 
házon.” Az egyik fal és a tetőre erő-
sített szerkezet azonban csupaszon 
árválkodik, mert az egyházmegyei 
látogatóközpont építése nemcsak 
porral és zajjal jár.

Baleset történt

Csukly Zsolt, a „rózsás ház” tulaj-
donosa elmondta, hogy az építke-
zésre hoztak egy darut, amelynek 
felállításhoz szükség volt egy darus 
autóra: „Szegény sofőr csak végezte a 
dolgát. Nekem már attól is halálfélel-
mem volt, ahogy a szerkezet jobb-
ra-balra lengett a magasban. Ahogyan 
forgolódott, egy óvatlan pillanatban le-
szakadtak a rózsák. Egy szerencsétlen 
baleset volt az egész. Amelyikről azt 
hittem, hogy megmarad, az is tönkre- 
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ment, mert hosszában megrepedt és 
gombafertőzést kapott.”
Az igazán lélekgyilkos munka csak 
ezután következett. Az éveken át 
nevelgetett, kötözgetett rózsaszá-
rakat nem volt egyszerű leszedni, 
majd meghatározott méretre össze-
vagdosni, hogy elvigye a kukás- 
autó. Zsolt sokszor még éjjel is 
ezzel álmodott.

Egy új kezdet

Aztán ahogyan lenni szokott, min-
den rosszban volt valami jó: „Az ott 
a jövő! Már huszonöt centis!” – mu-
tatott Csukly Zsolt mosolyogva a 
legújabb, legkisebb rózsatőre. – „Ez 
egy olyan fajta, amit már régen kinéz-
tem magamnak, csak már nem volt 
több hely. Ez is egy Rambler fajta. Egy 

évben csak egyszer virágzik, de akkor 
nagyon. Gyorsan nő, így bízom benne, 
hogy nagyjából három év múlva be 
fogja borítani a falat!”
A külső homlokzatra még akkor 
kerültek rózsák, amikor Zsolt kisfia 
megkérdezte apját, hogy ha már a 
Rózsa utcára néz az ablakuk, miért 
nincsenek itt rózsák? Innen jött 
az ötlet, hogy a belvárosi kis utcát 

rózsák díszítsék. Az unatkozó ifjak 
vagy az erejüket egy hosszú éjszaka 
után próbálgatók azonban ezeket 
rendre kitépték, csak a Lakatos 
utcában maradtak épek a virágok. 
Ezért arra a területre szintén Ramb-
ler rózsafajták kerültek.

Francia finomság

„Nem vagyok mai gyerek, de még 
szeretném látni, ahogy virágba 
borul a fal, ezért választottam ezt a 

fajtát. Emellett azért, mert illatos, 
így nyáron egy-két hónapra – bár 
csapataink folyamatosan vesztésre 
állnak – valamelyest elnyomja az 
egyes éjszakai járókelők által hagyott 
vizeletszagot az utcában, emellett a 
graffitisek ellen is véd.” – jegyez-
te meg Csukly Zsolt, majd tett 
néhány métert, hogy megmutassa 
a „szerelmét”, a csengő melletti 

részre felfuttatott francia szépsé-
get. – „Az interneten szerettem bele 
és úgy hozattam ide. Ha a feleségem 
megtudná, hogy mennyiért, biztosan 
elválna! De nézze meg, micsoda 
finom virág! Gyönyörű pasztellszíne 
van!”
A rózsákat nemcsak a fehérváriak 
és a turisták, hanem a vadméhek 
is szeretik. A méhdongásra – Zsolt 
szerint pont úgy, ahogyan egy Jó-
kai-regényben a grófok – nagyokat 
lehet aludni!
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Sárbogárd – egy poros történet
Kastélyok és életek

Tinódi Lantos Sebestyén egy tizennyolcadik századi festményen

séLLei eRzséBet

Sárbogárd környékén járva a város leghíre-
sebb szülöttéről szeretnék szólni, akit úgy 
hívtak, hogy Tinódi Lantos Sebestyén. És mert 
Enying ide egy kőhajításnyira van, nem ma-
radhat ki a történetből enyingi Török Bálint 
sem. Kortársak voltak, csaknem egyidősek. 
Kettejük élete sok éven át összefonódott. A 
történethez csatlakozik még a szintén kortárs 
Nádasdy Tamás országbíró Sárvárról, de csak 
a szomorú fináléban.

Történt az 1400-as évek második 
felében, hogy a rendkívül tehetsé-
ges Török Ambrus – Újlaky Mik-
lós főúr és Mátyás király jobbkeze 
– kiemelkedő katonai, diplomáciai 
és gazdasági pozíciókat töltött be 
közmegelégedésre, ami családja 
felemelkedését elindította. A szol-
gálatban szerzett vagyon mellett 
két dúsgazdag asszonyának hozo-
mánya a Dunántúl egyik megha-
tározó birtokosává tette. Meg-
szerezte Enyinget is, így a Török 
család felvette az „enyingi” nemesi 
előnevet. Fia, Török Imre Mátyás 
király természetes fiánál, Corvin 
Jánosnál szolgált, és tovább gya-
rapította a családi vagyont. Urát 
nagyobb kölcsönökkel segítette ki, 
melynek visszafizetését jelentős, 
ingatlanokra terhelt jelzálogjog 
biztosította. Mint ahogy az lenni 
szokott, a kölcsönök visszafizeté-
se elmaradt, a jelzálogjog átala-
kult adásvétellé. Szabadka város 
mellett Corvin János halála után 
Gyula várának birtoka is ideigle-
nesen reá szállt, amíg az özvegy 
Frangepán Beatrix ki nem fizette a 
tartozást. II. Ulászlótól bárói ran-
got kapott, kiterjesztve azt fiaira, 
Miklósra és Bálintra is. A család a 
középnemességből a főnemesség 
soraiba lépett.
Török Imrét 1519-ben említik 
utoljára az oklevelek. Halálát kö-
vetően valamely ismeretlen okból 
nem az elsőszülött fia, Miklós, 
hanem az 1503. körül született 
kisebbik fia, a már ifjúvá serdült 
Bálint követte a család élén, aki 
megörökölte tőle a nándorfehér-
vári báni tisztséget is. Tragikus 
döntés volt ez akkor, amikor a 
török már kúszott felfelé hajóival 
a Dunán. A nándorfehérvári vár 
az ország egyik kapuja volt. A 
várat az ostrom idején Török Bá-
lint és gyámjai a sorsára hagyták. 
A vereségért a tizenhét éves ifjú 
nem volt okolható, de az ország 
sorsára kiható kudarc miatt II. 
Lajos király megfosztotta őt bir-
tokaitól. Elvesztette Enyinget is. 
Külföldre menekült, legalább egy 
évig nem adott életjelet magáról. 
Egy kis kitérővel aztán Szapolyai 
Jánoshoz szegődött, Erdélyben 
csiszolta elégtelen vitézi tudását 
és jellemét. Csak akkor tért visz-
sza, amikor itthon megváltoztak 
a politikai viszonyok. Tomori Pál 
kalocsai érsek vette pártfogásába, 
aki éppen a török elleni védel-
met szervezte. Minden katonára 
szüksége volt. II. Lajos király 
testőrségéhez osztotta be. Ekkor-

tájt a fess, férfias külsejű ifjúnak 
szívét a király feleségének, Mária 
királynénak szép udvarhölgye, 
Pemfflinger Katalin ejtette rabul. 
A házasság visszasegítette őt a 
király kegyeibe és elvesztett bir-
tokaiba is. Ismerjük azonban, mi 
történt a Csele-patak partjánál. 
Török Bálintot ismét megvádol-
ták, mint Nándorfehérvár elve-

szejtésekor, ezúttal azzal, hogy a 
testőrség tagjaként nem óvta meg 
a király életét. Valójában Tomori 
Pál helytelen döntése okozta a 
király vesztét, aki egy felbukkanó 
török csapat megsemmisítésére 
elvezényelte a testőröket a király 
mellől. Balszerencsék sorozatával 
kezdődött tehát enyingi Török Bá-
lint élete. Talán ezért is vált ebből 
az egyébként művelt reneszánsz 
emberből gátlástalan, hűség 
érzése nélküli ragadozóvá, akit 
Szulejmán is megvetett.  
Sárbogárd Tinód településén 
már cseperedett az 1510. körül 
született Tinódi Sebestyén. A 
Lantos nevet csak később kapta. 
Majd elfelejtettem, hogy a gyá-
szos birtokvesztés előtt baranyai 
települések is gyarapították a 
Török család vagyonát.  Baranyait 
mondtam, melynek jelentősége, 
hogy itt is volt egy Tinód nevű 
település. Máig nem tisztázott, 
hogy a két Tinód közül melyiknek 
szülötte Tinódi Lantos Sebes-
tyén. A sárbogárdi Tinód mellett 
szól, hogy enyingi Török Bálint 
udvarához szegődött. Viszont a 
baranyai Tinódon is születhetett, 
ott is elszegődhetett Török Bálint 
udvarába. Az a tény, hogy Pécsett 
járt iskolába, billegteti a mérleg 
nyelvét. De ezt a vitát nem most 
döntjük el.
Az ifjú Tinódi Sebestyén tehát 
elszegődött Török Bálint udva-
rába. Vitéznek. Merthogy akkor 
lett ő históriás énekszerző, akkor 
öntötte versekbe buzgósággal a 
hadi események történetét, ami-
kor Török Bálint 1541-ben fog-
ságba esett, és asszonya, a derék 
Pemfflinger Katalin felszámolta az 
udvarházát, szélnek eresztve háza 
népét. 

De ne szaladjunk előre! 1526-ban 
Török Bálinttal a székesfehérvári 
Országgyűlésen találkozunk újra. 
Szapolyai és Habsburg Ferdinánd 
között ingadozik, behódol, majd 
elpártol, a zsebét mindig ügyesen 
megtömve. Eljött az idő, amikor 
az ország legnagyobb hatalmú, 
leggazdagabb főurává vált. 1540-
ben, a Rákos mezei királyválasztás 

után harmadmagával megbízást 
kapott a csecsemő János Zsig-
mond mellett a király nagykorúvá 
válásáig az ország kormányzására. 
Elért pályafutásának csúcsára. Egy 
évvel később, 1541-ben, a budai 
hadjárat során Szulejmán szultán 
– aki nem bízott az ingadozókban 
– a táborába hívatta, és csellel 
foglyul ejtette. Élete végéig az isz-
tambuli Héttorony foglya maradt. 
A kiszabadítása érdekében senki 
nem lépett. Elfogyott körülötte 
a levegő. Isztambulban halt meg 
1550-ben.
Török Bálint vagyonának nagy 
része elveszett. Szabadulása 
reményében ugyanis lemondott 
az összes váráról a porta javára, 
a török meg marakodhatott értük 
feleslegesen a Habsburg-párti 
hűbéresekkel. Török Bálint jó 
asszonya Ferdinánd királyt meg-
követte, tőle bocsánatot kért férje 
hűtlensége miatt. De nagy árat 
fizetett a királyi segítség remé-
nyéért: a birtokában lévő várak 
jelentős részét át kellett adnia 
a királynak. A jogtalanul elvett 
birtokok eredeti gazdái is fellép-
tek, bírósági perben szereztek 
érvényt korábbi tulajdonuknak. A 
család anyagi gondok között egyik 
helyről a másikra költözött, végül 
Debrecenben állapodott meg. Fér-
je után három évvel a gondoktól 
megtört özvegy is elhunyt fiatalon. 
Gyermekei gyámságát Batthyány 
Ferenc vállalta. Mindkét fiú híres 
törökverő lett.
Tinódi Lantos Sebestyénnek ura 
fogságba esése után új megélhetés 
után kellett néznie. Még mindig 
csak harmincegy éves volt. Egyéb-
ként is tovább kellett lépnie, mert 
egy ütközetben megsebesülve a 
vitézkedésre lassan alkalmatlan-

ná vált. Még Török Bálint mellett 
kipróbálta magát a Judit asszony 
históriája című bibliai eredetű 
történet megéneklésével. Tehetsé-
ge arra bátorította, hogy ezen az 
úton induljon tovább. Új vállalko-
zásának témája az „utcán hevert”. 
A törökkel vívott harcok történe-
tét énekelte meg. Várról várra, 
csatáról csatára, országgyűlésről 
országgyűlésre utazott, szem- 
tanúkat kérdezett ki a hitelesség 
érdekében, és krónikásként hozta- 
vitte a híreket, hogy a távoliak 
is értesüljenek az eseményekről. 
Verseit énekekké változtatta és 
lanton kísérte. Tinódi jó érzékkel 
talált rá a feladatra, mely egyben 
a megélhetését is biztosította. Írt, 
énekelt, bőkezű pártfogókat kere-
sett és talált. Mivel pedig objektív 
költészete nem sértett senkit, 
haragosokat sem szerzett.
Szorgalmas történetíróként fel-
dolgozta Magyarország 1541-től 
1552-ig tartó történetét. Ferdi-
nánd király – Nádasdy Tamás 
nádor ajánlására – „az éneklés 
művészetéért és a históriáknak 
magyar nyelven ritmusokba 
való ékes foglalásáért” nemesi 
rangra emelte. Műveit egy évvel 
később gyűjteményben jelentette 
meg Kolozsváron, valószínűleg 
főúri pártfogóktól összegyűjtve 
a költségre valót. Kinyomtatott 
gyűjteményével az előkelőbb ne-
mesi portáknál házalt. Ferdinánd 
király ötven forinttal jutalmazta a 
gyűjtemény megjelentetését. Csak 
Liszt Ferenc fanyalgott később 
kissé, pedig nem a zenei érték volt 
az elsődleges, hanem a krónikás 
fáradozása. 
Akinek dicsőségét megénekelte, 
hálából kíséretébe fogadta. Sum-
máját írta Eger várának, és Dobó 
Istvánt Erdélyig kísérhette. Sorban 
felkereste azokat a főurakat, 
akiket még Török Bálint idejéből 
megismert. Megírta Werbőczy 
Imre kozári mezőn aratott győzel-
mét, és felkereste a győztes hőst, 
hogy kedveskedjék neki éneké-
vel. Báthory András udvarában, 
Nyírbátorban is vendégeskedett. 
Egerben mindig szívesen látták, 
jó borral, friss csukával tartották. 
Bethlen Farkas bonyhai udvar- 
házában ridegen fogadták, meg is 
átkozta őket költeményében! Uta-
zásai során felkereste Török Bálint 
János nevű fiát is, aki örökölt 
valamit édesapja  rosszul értelme-
zett lovagi erkölcséből: feleségét, 
gyermekei anyját vélt hűtlenkedé-
séért kemény szívvel lefejeztette.
Tinódi Kassán alapított családot. 
Házat, földet, szőlőt vásárolt, és 
asszonyával öt gyermeket neveltek 
fel békességben. Újabb támo-
gatások reményében 1555 telén 
Sárvárra utazott Nádasdy Tamás 
országbíróhoz. Betegsége és halála 
azonban megakadályozta abban, 
hogy hazatérjen. Legalább nem 
kellett megérnie, hogy Sándor 
nevű fiát Báthory István erdélyi 
fejedelem lefejeztesse. Ilyen világ 
volt akkoriban.
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A MOL Fehérvár mérkőzéseit a Fehérvár 
Televízió is műsorára tűzi, így a Mezőkövesd 
elleni kupameccseket és a Paks elleni baj-
nokit is láthatják a kedves nézők felvételről.

„MÁJUSI ÁRESŐ ARANYAT ÉR!”

Az ajánlat 2020. május 21–30-ig,  illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Balatoni úti üzletünk vasárnap is nyitva 8:00-14:00 óráig!

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

CSOMAG FELADÁS ÉS ÁTVÉTEL A BALATONI ÚTI RÓ-RA MARKETBEN!Hoppá! 

Ariel kapszula 
50 db-os

Tomi mosógél 1 l többféle Steffl 0,5 l
dobozos sör

Soproni Ászok
0,5 l dobozos sör

PUR 0,9 l mosogató többféle
Baba tusfürdő 400 ml többféle Pölöskei szörp 1 l

többféle 33 %-os

3.799 Ft
(76 Ft/db)

929 Ft
(929 Ft/l)

499 Ft 
(554,44 Ft/l)

499 Ft
(499 Ft/l)

489 Ft 
(1.222,5 Ft/l)

199 Ft
(398 Ft/l)
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Folytatódik a szezon! Bajban a bázis

Kell a lendület! Kovács Sarolta és Demeter Bence révén sok sikert szállított már a Volán Fehérvár

néMeth krisztián soMos zoltán

Szombaton újra tétmeccset játszik a MOL Fehérvár 
FC. A Vidi a Magyar Kupa elődöntőjében a Mező-
kövesddel csap össze. A párharcot három nap alatt 
zavarják le: szombaton Sóstón, kedden Borsodban 
csapnak össze a felek. Jövő hétvégén már bajnokit 
is játszik a csapat.

Hatvanhét nap után folyatódik a Vidi 
számára a koronavírus-járvány miatt 
félbeszakadt szezon. Ráadásul egy 
pikáns párosítás vár Joan Carrillo 
fiaira, akik az idény csikócsapata, a 
Mezőkövesd ellen lépnek pályára a 
Magyar Kupában.
A piros-kékek két felkészülési mér-
kőzést vívtak múlt hétvégén: Zala-
egerszegen Nikolics góljával győztek, 

Székesfehérváron rendezték az öttusaszövetség 
elnökségi ülését. A város a Volán Fehérvár 
révén a sportág legerősebb bázisát adja, mely 
most segítségre szorul.

A magyar öttusa egyetlen női olimpiai 
bajnoka, Vörös Zsuzsanna által veze-
tett szakosztály valóban nehéz hely-
zetben van. A főtámogató Volánbusz 
kieső bevételeire hivatkozva idén még 
egyáltalán nem utalt a klubnak, a 
központi sportágfejlesztési támogatás 
húsz százalékkal csökkent, és persze 
a kisebb, helyi szponzoroktól sem le-
het most segítséget kérni. Ez a helyzet 
pedig már kényszerű intézkedések-
hez is vezetett.

itthon pedig az NB I-be frissen feljutó 
Budafokkal játszottak. A fővárosiak 
gyorsan vezetéshez jutottak Fehérvá-
ron, ám a hazaiak Stopira és Kovács 
góljával fordítani tudtak.
Ha minden jól megy, akkor a szezon-
ban még tizenegy – zárt kapus – mér-
kőzés vár a Vidire, ami azt jelentené, 
hogy Juhászék bejutnak a Magyar 
Kupa döntőjébe.
A futball tehát visszatér a pályára, 
viszont a szurkolóknak egyelőre csak 
a televíziós közvetítések jutnak.

„Tartalékainkat márciusig lényegében 
feléltük. Meg kellett válnunk néhány 
kollégánktól, sportpszichológustól, 
masszőrtől is, és fizetéscsökkentés is 
történt a szakosztálynál. A kiadások 
lefaragása érdekében lovakat is kellett 
eladnunk. Talán így az év végéig 
kihúzzuk!” – mondta nem túl derű- 
látóan Vörös Zsuzsanna.
A Volán jövője a magyar öttusa jövő-
jét is befolyásolhatja, már csak azért 
is, mert a jelenleg olimpiai kvótával 
rendelkező két öttusázónk egyaránt 
a fehérvári egyesület sportolója. Ko-
vács Sarolta és Demeter Bence ismét 
edzésben van, remélhetőleg a világ-
versenyeken is részt vehetnek majd. 
Ebben a Magyar Olimpiai Bizottság 
segítségére is számít a szakosztály.
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A Fehérvár Televízió műsora május 23-tól 29-ig
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

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2020. 5. 23. SZOMBAT

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

06:45 Lendüljünk formába! – ismétlés   
07:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Farmerzseb – ismétlés  
10:55 Fehérvári beszélgetések – ism.
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég: Mosolygó Éva 
háziorvos, téma: a koronavírus

11:20 Fehérvári beszélgetések – ism. 
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Horváth	
Béla	campusigazgató,	
Corvinus Egyetem

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bagó Bertalan 
rendező,	Vörösmarty	Színház

12:40 Honvéd7 – ismétlés 
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kovács	
István	futónagykövet

13:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Egey	
Tímea	pszichológiai	
mentor, moderátor

14:00 Egy nap a világ – Egyiptom 
1-2. rész – ismétlés

15:00 Hírek
15:05 Agrárinfó – ismétlés 
15:35	 A	tánc	világnapja	2017
17:00 Hírek
17:05	 Vörösmarty	Irodalmi	Szalon
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Tokodi István 
főorvos,	gasztroenterológus,	
csecsemő-	és	
gyermekgyógyász. Téma: a 
gyermekek és a koronavírus

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:50 Mesék otthonról
19:00 Hírek
19:05	 Épi-Tech	magazin
19:35	 Seuso	–	Rejtélyek	nyomában
	 Vendég:	Kovács	Loránd	

Olivér, a Gorsium 
Régészeti	Park	vezetője

20:35 Koronázási szertartásjáték 
2019 – Az élet magja – 
IV. Béla koronázása

22:00 Hírek – ismétlés 
22:05 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

2020. 5. 24. VASárnAp 2020. 5. 25. Hétfő 2020. 5. 26. Kedd 2020. 5. 27. SZerdA 2020. 5. 28. CSüTörTöK

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

10:05 A Fehérvár Televízió 
archívumából

10:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Tokodi István 
főorvos,	gasztroenterológus,	
csecsemő-	és	
gyermekgyógyász. Téma: a 
gyermekek és a koronavírus

10:45 Farmerzseb – ismétlés 
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Mosolygó	
Éva háziorvos, téma: 
a koronavírus

11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Horváth	
Béla	campusigazgató,	
Corvinus Egyetem

12:40	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Bagó Bertalan 
rendező,	Vörösmarty	Színház

13:35	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
14:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kovács	
István	futónagykövet

14:40	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
15:00 Hírek
15:05 Parlami d’Amore – 

olasz	nyáresti	koncert	
a belvárosban

17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – India 

1-2. rész – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Vásáry André énekes
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:50 Mesék otthonról
19:00 Hírek
19:05 Hitünk és életünk
19:35	 Mezőkövesd	–	MOL	Fehérvár	

FC	labdarúgó-mérkőzés		
közvetítése	felvételről	

21:15	 Szent	László	nyomában	
Erdélyben	–	dokumentumfilm	

22:20 Hírek – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

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

06:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

07:00 Hírek – ismétlés 
07:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

09:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

10:00 Hírek – ismétlés 
10:05 Képes hírek
10:40	 Épi-Tech	magazin
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése 

15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába! 

– ismétlés  
16:00 Képes hírek
16:30	 Épi-Tech	–	ismétlés	
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés  
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Vásáry 
André énekes

17:50	 Kísérletek	a	fizika	
hőskorából	–	A	távíró

18:00 Híradó – ismétlés 
18:20 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Gayer 
Ferenc	dzsesszzenész

18:50 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

19:00 Híradó 
19:20	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
19:50	 ARAK	AKTIV	2017
21:25	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

06:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

07:00 Híradó – ismétlés 
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

10:00 Képes hírek 
10:45	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése 

15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába! 

– ismétlés  
16:00 Híradó – ismétlés 
16:20 Képes hírek
16:30	 6.	Savaria	Filmszemle	(12)
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Gayer 
Ferenc	dzsesszzenész

17:50	 Kísérletek	a	fizika	
hőskorából	–	Hőtan

18:00 Híradó – ismétlés 
18:20 Fehérvári beszélgetések  
	 Műsorvezető:Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kovács	
Loránd Olivér, a Gorsium 
Régészeti	Park	vezetője	

18:45 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

19:00 Híradó
19:20 Farmerzseb – válogatás 

a Fehérvár Televízió 
archívumából

19:45 Paletta magazin
20:15	 Fehérvár	köszönti	

katonáit 2017
22:35 Híradó – ismétlés 
22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

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

06:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

07:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

10:00 Képes hírek
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
13:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése 

15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába! 

– ismétlés  
16:00 Híradó – ismétlés 
16:20 Képes hírek
16:30 Paletta magazin – ismétlés 
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kovács	
Loránd Olivér, a Gorsium 
Régészeti	Park	vezetője	

17:50	 Kísérletek	a	fizika	hőskorából	
–	A	Föld	mozgásai

18:00 Híradó – ismétlés 
18:20 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Egerházi Attila 
igazgató,	Székesfehérvári	
Balettszínház 

18:50 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

19:00 Híradó
19:20 Honvéd7
19:50	 MOL	Fehérvár	–	Mezőkövesd	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:30	 Seregély	Márta-	
portré – ismétlés

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

órakor a Híradó ismétlése

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

06:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

07:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

10:00 Képes hírek
10:45 Honvéd7 – ismétlés 
11:15 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése 

15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába! 

– ismétlés  
16:00 Híradó – ismétlés 
16:20 Képes hírek
16:30 Honvéd7 – ismétlés 
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Egerházi Attila 
igazgató,	Székesfehérvári	
Balettszínház

17:50	 Kísérletek	a	fizika	hőskorából	
– Nagyfeszültség

18:00 Híradó – ismétlés 
18:20 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Christina Porres 
Mormeneo	balett-táncos

18:50 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

19:00 Híradó
19:20 Nálatok mizu?  
20:15	 Így	(nem)	játszunk	

mi! – 3. rész
21:25	 Zarándoklat	–	

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

órakor a Híradó ismétlése

2020. 5. 29. pénTeK

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

06:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

07:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:45 Lendüljünk formába! 
– ismétlés  

10:00 Képes hírek
10:45 Farmerzseb – válogatás 

a Fehérvár Televízió 
archívumából

11:15 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:20 Képes hírek – benne 

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése 

15:00 Híradó
15:20 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába! 

– ismétlés  
16:00 Híradó – ismétlés 
16:20 Képes hírek
16:30 Farmerzseb – ismétlés 
17:00 Híradó
17:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Christina Porres 
Mormeneo	balett-táncos

17:50	 Kísérletek	a	fizika	
hőskorából	–	Optika

18:00 Híradó – ismétlés 
18:20 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos. Vendég: Tóth 
Ildikó	színművész,	
Vörösmarty	Színház

18:50 Lendüljünk formába! – torna 
minden korosztály számára

19:00 Híradó
19:20 Agrárinfó
19:50	 Szolnoki	Nemzetközi	

Versenytáncgála	2019
22:05 Híradó – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

Kiemelt ajánlatunk: minden nap 13, 15, 17 és 19 órakor friss, aktuális hírek


