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Kedvező tapasztalatok,
hasznos tanácsok
Bácskai Gergely
Székesfehérváron töltötte a keddi napot az
Entente Florale Europe, az Európai Virágos
Városok és Falvak versenyének zsűrije. A
nemzetközi testület a nap folyamán a város
számos pontját meglátogatta, majd ismertették
benyomásaikat, és tanácsokkal látták el a
szakembereket.

Az Entente Florale Europe-ot,
vagyis az Európai Virágos Városok
és Falvak versenyét 1975 óta ren-
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Folytatódik a körforgalom kialakítása
Félpályás lezárás a Sárkeresztúri úton

kiemelve a Zöld Város – Fehérvár
Tüdeje programot.
„Érzékeltük, hogy óriási programba
vágtak bele az erdőtelepítés keretében. Jótanácsként azt tudnám mondani, hogy a multifunkcionalitásra
és a funkciók összekapcsolására is
összpontosítsanak e téren!” – értékelt a zsűrielnök, majd hozzátette: a város levegőminősége kiváló,
a tervezett erdőfejlesztések és
fatelepítések pedig még jobbá fogják tenni a jövőben.

Következő üteméhez érkezik a Sárkeresztúri úton a
körforgalom kialakítása, így csütörtökön reggeltől
félpályás lezárásra kell számítani a városba vezető
oldalon, az 59-es és a 71-es számú ingatlanok
között. A forgalmat jelzőlámpa irányítja majd.
Június 23-án reggeltől július 25-ig
félpályás lezárást vezetnek be a Sár
keresztúri út város felé vezető oldalán.
A forgalomkorlátozás a déli összekötőút építéséhez kapcsolódóan, egy kör
forgalom kialakítása miatt szükséges.
A forgalmat a lezárás idején jelzőlámpa

irányítja majd, ami állandó üzemben,
huszonnégy órában fog működni, a
napszak forgalmához igazodó programmal. A gyalogosok közlekedése a
Sárkeresztúri út túloldalán, a kerékpár
úton lesz biztosított.
A kivitelezők kérik a gépjárművezetőket,
hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően, körültekintően közlekedjenek!
A körforgalom teljes kiépítéséhez még
két ütemben kell majd – várhatóan kétkét hétig tartó – forgalomkorlátozásra
számítani a későbbiekben.

dezik meg. A cél minden évben a
fenntartható fejlődés népszerűsítése, a természetes tájak megőrzése,
valamint a kulturált, virágokkal és
zöld növényekkel tarkított, tiszta
környezet megteremtése. A zsűri
ezen szempontok alapján értékeli a
résztvevő városokat.
A Fehérváron eltöltött nap után a
zsűri Christy Boylan elnök vezetésével visszavonult, hogy hosszas
tanácskozás után pontozzák a
látottakat. A végeredményről az
összes résztvevő város értékelése után, szeptemberben adnak
tájékoztatást. Boylan zsűrielnök
szerint öröm volt látni, valamint
megismerni azt a stratégiát és
fejlesztési tervet, amellyel a
város fenntarthatóbbá, zöldebbé
varázsolja a környezetet, külön

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.
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Búcsúzik Székesfehérvártól Marco Franzin alezredes, a NATO-erőket Integráló Elem magyarországi parancsnokhelyettese, aki 2018 augusztusa óta töltötte be a posztot. A távozó alezredest
a Városházán fogadta Cser-Palkovics András, és Polgármesteri Elismerő Emlékéremmel fejezte
ki köszönetét a csaknem négyéves szolgálatáért.

Új játszópark a Palotavárosban
A régi Köfém emlékét őrzi
Vár, hinta, mászóka, okospad és digitális
eszközök biztosítanak miden korosztály
számára kikapcsolódást Székesfehérvár
új játszóterén.
A palotavárosi Petőfi parkban
pénteken adták át ünnepélyes
keretek között azt a játszóteret,
amely egy széles körű összefogásnak köszönhetően a Könnyűfémmű nyolcvan évvel ezelőtti
alapítása emlékét őrzi.
A Városfejlesztési Iroda és a Városgondnokság a játszótér tervezése során célul tűzte ki, hogy a
Petőfi park a közösséget szolgáló
funkciókkal bővüljön, korunk
igényeinek és követelményeinek
megfeleljen, és nem utolsósorban
kellemes pihenő- és játszóteret
biztosítson a székesfehérváriak
számára. A terület rendezése,
a játékeszközök kihelyezése és
a parkosítás mellett ivókutat is
elhelyeztek a gyermekek biztonsága érdekében körbekerített
területen.
Ez a játszótér a társadalmi felelősségvállalás szép példája, hangsúlyozta Cser-Palkovics András.
Székesfehérvár polgármestere
köszönetet mondott a HowmetKöfém Kft., az Arconic-Köfém

Fotó: Simon Erika

A zsűrire a Sóstó volt a legnagyobb hatással, de kiemelték a faültetések számát és a fagondozás magas színvonalát is
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Elismerés Marco Franzin alezredesnek

Az új játszóteret először a Sziget utcai óvodások vették birtokba

Mill Products Hungary Kft., a
Hydro Extrusion Hungary Kft. és
az Alcoa Shared Services Hungary Kft. vezetőinek, hogy tisztelve
a múltat, az évforduló kapcsán
megemlékeztek az elődvállalat
alapításáról.
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Energiaválság Európában

fókuszban

Toldi Ottó, a kollégium Klímapolitikai Intézetének kutatásvezetője volt
az előadássorozat vendége csütörtök
délután. A biológus, ökológus a rendelkezésre álló energiaforrásokról,
azok felhasználási mennyiségéről is
beszélt a hallgatóságnak: „A megújuló
energia aránya nem nőtt az utolsó negyvenöt évben. Volt átrendeződés a tüzelőolajról a gáz irányába és közben nagyobb
arányban megjelent az atomenergia, de
a megújuló források aránya változatlan
maradt a primer energiatermelésben.
Ráadásul a növekvő gazdaságokban brutálisan, a mai felhasználás negyedével
fog nőni az energiaigény 2040-ig.”
A kutatásvezető az orosz-ukrán háborúnak köszönhető európai energiaválságról is beszélt előadásában. Mint
mondta, a megújuló energiaforrásoknak, a hagyományos szegmensnek és
az atomenergiának is biztos jövőképet
kell adni. Az energiaár változására
nem lehet üzleti tervet készíteni, így
nem épülnek erőművek. A döntéshozók azonban a válság hatására feléb-

Toldi Ottótól megtudtuk, hogy hazánk
háromezer-kilencszáz milliárd köbméternyi
nem hagyományos földgázzal rendelkezik a
makói árokban, amit azonban csak a technika
fejlődésével tudunk majd felhasználni. Magyarországon több száz évre elegendő szén és
lignit is van, amit azonban ma még nem lehet
klímabarát módon hasznosítani.
redtek: „Európában egy járványmentes
évben ötszázhúszmilliárd köbméter földgázt fogyasztunk. Ebből négyszázmilliárd
köbméter az import. Ebből a négyszázmilliárdból száznyolcvanmilliárdot hozunk
az oroszoktól, ez nagyjából a negyven
százaléka az importnak. Ezt a mennyiséget senki más nem tudja Európába hozni,
nincs alternatíva!”
A kutatásvezető hozzátette: Magyarország tizenöt éves szerződéssel szerzi
be az orosz gázt. Ha közösen kellene
szerződni az Európai Unióban, akkor
nem lehet tudni, mi várható.

Több mint háromszoros áron veszi a gázt a
SZÉPHŐ Zrt. az ősztől induló gázévre – hívta fel
a figyelmet közösségi oldalán Székesfehérvár
polgármestere. Cser-Palkovics András bejegyzéséből kiderül: a fűtés- és a melegvíz-szolgáltatás biztonsága garantált, az alapvető
életfeltételek biztosításához viszont a kiadások
csökkentésére és a bevételek növelésére van
szükség. Ennek megfelelően készül a kép
viselő-testület a heti közgyűlésre.

Cser-Palkovics András polgármester
közösségi oldalán tette közzé, hogy
a korábbi ötmilliárd forint helyett
tizenhétmilliárd forintos becsült
értéken tudja a SZÉPHŐ Zrt. beszerezni a távhőszolgáltatáshoz és a
melegvíz-ellátáshoz szükséges gázt

Ötmilliárd helyett tizenhétmilliárd forintért tudja beszerezni a SZÉPHŐ a gázt az októbertől
induló gázévre. Emiatt a városnak a bevételeket növelni, a kiadásokat csökkenteni kell.

Miből lesz energiánk,
és mibe fog ez kerülni?

Csúszik a menetrend
Kaiser Tamás

Nem vezetik be augusztus elején a kibővített
buszmenetrendet, mert az nagyjából négyszázmillió forint többletkiadást jelentene a város
számára évente. A többszörösére emelkedő
energiaárak miatt erre ma nincs pénz.

Rába Henrietta

Kép: Zsiday Ádám

Mit jelent az energia napjainkban? Hogyan
lehet az energiát és a költséghatékonyságot
optimalizálni, milyen lehetőségek nyílnak az
energiatermelésben? Ezekkel a kérdésekkel
foglalkozott az Energia 2022 címmel rendezett
szakmai kiállítás, konferencia és innovációs
show szerdán Szabadbattyánban.

Az Energia 2022 elnevezésű rendezvény számos partnert, az energiát
tekintve meghatározó szerepet
betöltő cégeket, valamint a tudományos élet képviselőit szólította meg.
A konferenciát, szakmai kiállítást
és innovációs show-t a Logsol-csoport álmodta meg hagyomány
teremtő szándékkal.
Kovács Tamás, a társaság vezérigazgatója lapunknak elmondta:
„Aki nyitott szemmel jár a világban és
böngészi a médiát, az manapság egyre
gyakrabban találkozik azzal a kulcsszóval, hogy energia. Miből, hogyan
lesz energiánk, mibe fog ez kerülni
nekünk? Kevesen vannak, akiket ez
a kérdés nem foglalkoztat. Ezek a
gondolatok ütöttek szeget a Logsolcsoport tulajdonosai és menedzsmentje körében. Ezért hívtuk életre a
rendezvényt, amit hagyományteremtő
szándékkal indítunk el az idei évben.”

Egy újdonságot is bemutattak, amit tavaly állami támogatással hozott létre a több mint húsz
éve az energiaellátás terén jelenlévő, szünetmentes áramforrások gyártásával, kezelésével,
karbantartásával foglalkozó cég. A hibrid energiaállomás ötvözi egy dízelmotor-energiaforrás
lehetőségeit a napenergiával.

Az előadások között az energia
hatékonyságra és az energiatakarékosságra hívták fel az érdeklődők
figyelmét. Domokos Endre, a
Pannon Egyetem docense hangsúlyozta: „Bár a megújuló energiahordozók látszólag végtelen mennyiségben
állnak rendelkezésre, ez nincs így,
hiszen az energia kinyeréséhez szük
ségünk van betonra, üvegre, amihez az

az októbertől induló gázévre. Ahogy
a polgármester írja, a rezsicsökkentés garantálja, hogy a fehérváriak
semmit ne érezzenek ebből. A
tetemes számlát – ideértve a távhő
mellett a közvilágítást, a vízszolgáltatásokat, a buszközlekedést is –
azonban ki kell fizetnie az államnak
és az önkormányzatnak. Így a
kiadásokat csökkenteni, a bevételeket viszont növelni kell: „Ha ezt nem
tesszük meg, nem tudjuk kifizetni a gáz
és az áram hasonlóan elszállt árát. Ebben az esetben nem lenne fűtés, meleg
víz, közvilágítás, de szélsőséges esetben
ivóvíz sem Fehérváron. Ennyire brutálisan egyszerű most a helyzet, ennek
megfelelően fogunk cselekedni a heti
közgyűlésen. Első az alapvető életfeltételeink biztonsága, minden szempont
csak ez után következhet!”

Fotó: Bácskai Gergely

Milyen alternatívák állnak az Európai Unió és
Magyarország előtt az európai energiaválság
és az orosz-ukrán konfliktus tükrében? Hazánk
tudna-e szigetüzemmódban működni, ha minden
kötél szakadna? Többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ azok, akik részt vettek a
Mathias Corvinus Collegium múlt heti előadásán.
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Háromszorosára nőtt a gáz ára

Rába Henrietta

Kép: Megyeri Zoltán

Rába Henrietta

FEHÉRVÁR

alapanyagok végesek. Ezek felhasználásával rövidesen elfogynak a készleteink, és nem lesz megújuló energiánk
sem, ezért kell minél gazdaságosabban
használni ezeket az erőforrásokat!”
Az érdeklődők a szakmai kiállításon a tizenhét méter magasra
emelhető világítótornyot is megismerhették, amelyet egy speciális
aggregátor lát el energiával.

A döntésről Cser-Palkovics András
az Instagramon tartott fogadóóráján
számolt be, jelezve, az ok prózai: az
önkormányzat pénzügyi helyzete
jelenleg nem teszi lehetővé a bővülő
hálózat és az új menetrend bevezetését. A polgármester hozzátette: a
terv az, hogy jövő év januárjában
induljon el az új hálózat és buszmenetrend, már ha ezt a gazdasági
körülmények akkor engedik.
Jó hírről is be tudott számolni a polgármester: Cser-Palkovics András egy
kérdésre válaszolva elmondta, hogy
várhatóan júliusban érkezik az első
két elektromos busz, utána fokozatosan további tíz. Szó esett arról is, hogy
előrehaladott tárgyalásokat folytat az
önkormányzat az elektromosbiciklihálózat ügyében: a jelenleg rollereket
üzemeltető Lime elindítaná ezt a
szolgáltatását is Fehérváron.
A plázabővítéssel kapcsolatban
kiderült, hogy a tulajdonos már bemutatta a terveket, melyek ígéretesek. Új emelettel bővülne a mostani
épület, a murvás parkoló helyén
pedig ezerhétszáz parkolóhelyes garázs épülhet az új vásárcsarnokkal
együtt. Legkorábban jövőre indulhat
el az építkezés.
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Kulináris élvezetek és bulihangulat
Gáspár Péter

Már reggeltől sokan serénykedtek a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ Gasztroudvarán,
ahol a VII. Borsófesztiválra várták a vendégeket szombaton. A jó idő és a ropogós borsó mellé
könnyen jött a jó hangulat is. Nézzük, milyen volt az idei termés!

A főzőversenyen bármit lehetett főzni vagy sütni borsóból, így a hagyományos leves- és
főzelékvariációk mellett számos különlegesség is készült

Fotók: Gáspár Péter

Tudta-e?

A Borsófesztivál alapötlete Szöllősi Istvánnétól, a Székesfehérvári Kertbarát-egyesület alelnökétől származik, 2014-ből

A háromtagú zsűri az első három helyezettet jutalmazta egy-egy serleggel, továbbá különdíjat
kapott a legszebben tálalt, illetve a közönség
által legfinomabbnak ítélt étel készítője is

A közkedvelt kerti növény már évszázadokkal ezelőtt is fontos szerepet töltött
be a népélelmezésben. Egy 1696-os
feljegyzés szerint a divatos hölgyek a
nagy lakomák végén titokban borsót
csipegettek. A zöldborsó gyógyhatása
is jelentős, hiszen cukor-, fehérje- és
vitamintartalma is magas.

Zárul az okostanterem-program a
Munkácsyban
Műhelymunkával ért véget a Munkácsy Mihály Általános Iskola, Székesfehérvár önkormányzata és
az Alba Innovár közös okostanterem-programja.

A tanév végén műhelymunkával
zárult a program a Munkácsyban.
A projekt keretében nemcsak egy
tizenötmillió forintos infrastrukturális

fejlesztés valósult meg az iskolában,
hanem további hatmillió forintból
az intézmény hat pedagógusa tavaly
szeptembertől kilenc hónapon át tartó
módszertani képzésen vett részt.
Az ösztöndíjprogram része volt egy
angliai tanulmányút is. Az iskola
pedagógusai az átfogó szakmai
képzés során az új digitális eszközök
használatán túl megismerhették azok

Fotó: Kiss László

Szabó Miklós Bence

Az országban mindössze ötven-hatvan
hasonló felszereltségű tanterem van

alkalmazási területeit, módszereit is.
„Kialakítottunk egy ösztöndíjrendszert a tanároknak, és minden héten
feladtunk újabb és újabb feladatokat,
ők pedig folyamatosan beszámoltak az
eredményekről. Amire szükség volt,
hogy magabiztosan tudják használni
ezeket az eszközöket a tanárok, mert
csak így tudják átadni a tudást a gyerekeknek. A másik része pedig az volt
a képzésnek, hogyan lehet a különböző
tárgyakba – mint a matek, a magyar,
a történelem – észrevétlenül beépíteni
a technológiát, úgy, hogy az oktatás
hatékonyabb legyen.” – foglalta össze
a képzés lényegét Laufer Tamás,

az Alba Innovár vezetője, aki a
programzárón köszönetet mondott
minden közreműködőnek.
A projektben résztvevő tanárok a
most megtanult módszertant adják
majd tovább kollégáiknak.
„A következő években az lesz a feladatunk, hogy a megszerzett módszertani,
eszközkezelési tapasztalatokat – belső
tudásmegosztással – a többi kollégának
átadjuk. Amit pedig még nyertek a
kollégák, az maga a képzési rendszer és
egy olyanfajta módszertani gazdagodás, mely a pedagógus munkáját színesíti.” – értékelte az elmúlt kilenc
hónap eredményeit Tóth Péter, a
Munkácsy igazgatója.
A műhelymunkának köszönhetően
korszerűbb módszerekkel képzik
majd a pedagógusok a diákokat. Az
okostanterem-program a tehetséggondozásban és a felzárkóztatásban
is segítséget nyújt a normál oktatásra épülő, személyre szabott képzési
elemekkel. A gyerekek itt akkor is
tanulnak, ha azt gondolják, hogy
éppen nem tanulnak. Az órákon
nincs hátsó pad: kiscsoportos foglalkozásokon dolgoznak a tanulók, a
tanárok pedig célokat adnak nekik,
és nem megoldásokat.
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Úrnapi szentmise és körmenet
Rába Henrietta

Székesfehérvár egyházközségei
a hagyományt követve közösen
ünnepelték meg Krisztus szent
testének és vérének főünnepét,
azaz Úrnapját a Szent Imre-templomban. Spányi Antal szentbeszédében kiemelte, hogy ekkor hitet
vallunk a város előtt, kivisszük az
oltári szentséget az utcára. Ez a nap
kérdést tesz fel mindannyiunknak
arról is, mit jelent számunkra a
hit: „A hit ad-e nekünk örömet, segít-e
bennünket ebben az olykor aggodalmaskodó, olykor bizonytalannak
tűnő világban? Látjuk, hogy sokan,
akik minden bizonnyal katolikusok és
keresztények, a hitet nem akarják, nem
tudják napról napra, hétről hétre olyan
mélyen megélni, ahogy azt az egyház
tanítja. Mások talán pontosan teljesítik
a parancsokat, de hiányzik az öröm
a szívükből. Talán a hagyományok, a
megszokás viszi őket a templomba.”
A püspök azt is hangsúlyozta:
ahogy az Atya, úgy a Fiú is mindig
velünk van. Az utolsó vacsoránál
Jézus testét és vérét ajándékozta

Fotó: Kiss László

Az eucharisztiát, Krisztus testét és vérét
ünnepelte vasárnap a Katolikus Egyház. A Szent
Imre-templomban Spányi Antal megyés püspök
a város papságával együtt celebrált szentmisét.

A hívek a szentmise után körmenetben kísérték az oltári szentségben Krisztust, megvallva hitüket a belváros több pontján

nekünk: „Krisztus a maga figyelmét,
szeretetét adja nekünk az eucharisztiában. Az értem itt maradó Krisztusnak az öröme kell, hogy eltöltse
a szívünket, a lelkünket. Krisztus

velünk van, amikor botlunk, amikor
az élet szenvedései megérintenek,
amikor megtapasztaljuk Isten áldását
és jóságát, velünk van az élet szürke
hétköznapjaiban is.”

Spányi Antal hozzátette: a velünk
maradó Krisztusnak az öröme kell,
hogy eltöltsön bennünket. Az élet
minden helyzetében fel kell fedeznünk Isten jelenlétét!

„Amit mondok, az úgy van!”
A százéves Kálmán Piroskát köszöntötték

Szabó Miklós Bence

A köszöntésére összegyűlt
fotósok, újságírók és politikusok pedig hallgatták az évek
során összegyűjtött sztorikat, és
azon csodálkoztak, honnan ez a
szellemi frissesség, lendület és
humor, ami még mindig jellemzi
Fehérvár egyik első idegenvezetőjét, száz év után is. Könyvet ír,
több nyelven beszél és ötven éven
át vezetett csoportokat. Mindenre
pontosan emlékszik, dátum szerint sorolja élete történetét.
A város egyik első idegenvezetőjét, Kálmán Piroskát otthonában
köszöntötte fel a miniszterelnöki
gratuláló emléklappal és Fehérvár ajándékaival Vargha Tamás, a
város országgyűlési képviselője,
Cser-Palkovics András polgármester és Szabó Bakos Györgyné
önkormányzati képviselő.
Kálmán Piroska Szegeden szüle-

Fotó: Kiss László

„Tegnap is itt járt egy újságíró, két órán
keresztül faggatott!” – fogadott minket
június tizenhetedikei születésnapján Kálmán
Piroska Mátyás király körúti lakásán.
Később kiderül, valójában a „faggatni” szó
új értelmezést nyert az évek során a múlt
század eleji hangulatú lakásban: Piroska
néni csak úgy ontja magából a történeteket!

Piroska néni akár órákig is mesél élményekben gazdag életútjáról és idegenvezetéseiről. Ma
is kiváló memóriával rendelkezik, dátum szerint sorolja élményeit. Beszél németül, angolul,
franciául és olaszul.

tett 1922. június tizenhetedikén,
Debrecenben tette le a felsőfokú

kereskedelmi érettségit. Dolgozott Budapesten, de Berlinben is

élt. Később, Székesfehérváron
egy tiszti bérlakásban lakott a
szüleivel. 1961-től pedig a város
egyik első idegenvezetője lett:
ötven éven keresztül vezetett
csoportokat, közben bejárva a
fél világot.
Piroska néni az édesapjától örökölte a memóriáját, jól emlékszik
számokra, nevekre, a dolgok
apró részleteire: „Biztos vagyok
benne, hogy amit mondok, az úgy
van! Amit kimondok, azért felelősséget is vállalok. Az emlékezőtehetségemet édesapámtól örököltem.”
– fogalmazott Kálmán Piroska. A
hallgatóság pedig egészen biztos
lehetett benne, hogy minden állítása igaz, hiszen több történelmi
hivatkozással is alátámasztja az
egyes történéseket.
Piroska néninek az évek során
gyermeke ugyan nem született,
de azt mondja, sosem unatkozik.
Életkorához képest jó egészségnek örvend, a mindennapi teendőiben, a társalgásban többen is
segítik és támogatják. A századik
születésnapra érkezők a köszöntést követően abban maradtak az
egykori idegenvezetővel, hogy a
százötödik születésnapját is itt,
a Mátyás király körúti lakásban
köszöntik majd!
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Kneifel Imre nyugdíjba vonul
Vakler Lajos

Az iskolai évzárók évről évre olyan ünnepek, ahol
a diákok és a pedagógusok is nagy sóhajjal, de
örömmel köszönnek el az alma matertől, hiszen
jöhet a jól megérdemelt vakáció, hogy aztán ki-ki
ott folytassa ősszel, ahol júniusban abbahagyta!
Kivételek természetesen vannak,
hiszen a végzősök immár feledik a
rosszat, kicsordul a szívük, megered
a könnyük a búcsú pillanataiban, de
sebaj, mondják, készülve a jövőre.

2022.06.23.

Ez a metódus a Kodály növendékeivel sem volt soha másképp. Az idei
évzáró is úgy indult múlt pénteken,
ahogy mindenkor: a Himnusz és a
Szózat közötti értékelésekkel, dicsérő
szavakkal, a versek méltóságával,
hogy aztán következzék a katarzis:
az iskola növendékei, pedagógusai,
a szülők és az egykori tanítványok
ugyanis meglepetésre készültek,
aminek komoly oka volt.
Kneifel Imre, az iskola igazgatója
ugyanis ebben az évben utoljára

Fotók: Simon Erika

A szülői munkaközösség méltó ajándékkal búcsúzott

Kneifel Imre utoljára vezényelte igazgatóként a kodályosok több száz fős énekkarát

Juniálisra várják a gyerekeket
Két év kihagyás után június huszonötödikén
a Budai úti nagyáruházak parkolójában ismét
megrendezik a Vízivárosi Kölyökjuniálist. A Pitypang zenekar koncertjével, óriás játékokkal, ovis
hétpróbával várják a fehérvári gyerekeket, és
játékos időtöltést kínálnak a kitelepülő közszolgáltatók, valamint a rendőrök és a tűzoltók is.

az egyéni boldogulás mellett éppolyan fontos a közösségi összetartás, és képviselőként szeretné, ha a
városrésznek és Székesfehérvárnak
erős közösségei lennének.
A programokat Pisch Norbert főszervező, az ART Kulturális Egyesület
elnöke ismertette. A Kölyökjuniális
megnyitója szombaton fél tízkor lesz,
amit a Pitypang zenekar koncertje
követ, majd tízkor kezdődik az ovis
hétpróba játékos ügyességi és mozgásos feladatokkal. Egész nap lesznek óriás játékok, emellett játékos
módon kapcsolódnak a programhoz
a rendőrség és a tűzoltóság munkatársai, valamint a városi közszolgáltató cégek, a SZÉPHŐ, a Fejérvíz, a
Városgondnokság és a Depónia.

Vakler Lajos
A koronavírus-járvány okozta kényszerszünet
után végre teljes évad várja a színházbarátokat
Székesfehérváron is. Cser-Palkovics András
polgármester és Bagó Bertalan, a teátrum
művészeti vezetője szerdán sajtótájékoztatón
számolt be a következő időszak előadásairól.

A polgármester egyúttal megvásárolta a 2022/2023-as évadra családja
bérleteit is. Mint elmondta, színházba járó emberként ez természetes
számára, hiszen a Kállay-bérlet keretében ismét olyan izgalmas előadáso-

kat láthat, amelyek sokat jelentenek
minden színházkedvelő ember számára: „Nagyon izgalmas dolgok várnak
ránk! Lesz vígjáték, musical, de komolyabb előadások is: lesz Shakespeare és
egy olyan Beatles-darab, ami önmagában
is sokakat érdekel. Emellett bemutatnak
egy nagyon izgalmas történelmi drámát,
ami különösen felkeltette az érdeklődésemet: II. András életéről és az Aranybulláról szól, ami azért is különleges, mert egy
kortárs írótól rendelték meg a drámát,
amit aztán a színház be is mutat. Arra
biztatok mindenkit, hogy vásárolja meg
bérletét, érdemes!”

Fotó: Simon Erika

A délután két óráig tartó programon ingyenes a részvétel. Szeretettel várják a kisgyermekes
családokat a Vízivárosból és egész Székesfehérvárról!

A több száz, titokban érkező egykori tanítvány meglepetésműsora
neki szólt, a dalokkal köszönve
meg a tőle kapott tudást, emberséget. A búcsúkönnyek pedig öröklétűek, hiszen ahogy Washington
Irving amerikai író fogalmazott:
„A könnyeknek szentségük van. A
könnyek nem a gyöngeség jelei, hanem
az erőé. Választékosabban beszélnek,
mint tízezer nyelv. Az elsöprő fájdalom, a mély bűnbánat és a kimondhatatlan szeretet hírnökei.”

Hamarosan indul a színházi évad

Fotó: Simon Erika archív

„Az elmúlt két év megtanította, hogy
mennyire fontos a közösségi élet, az,
hogy egymás társaságában tudjunk
értékes perceket megélni. Kellenek
a közös élmények, a programok, a
tapasztalatok, a beszélgetések, és ezt
a gyerekeken keresztül élhetjük meg a
legjobban.” – hangsúlyozta a programot beharangozó sajtótájékoztatón
Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati képviselője. Hozzátette:

mondhatta el mindenkor figyelemre
méltó gondolatait. Az énektanár, az
Alba Regia Vegyeskar karvezetője,
a Fricsay-díjas zenész, a Fehérvári
Ének Kórusfesztivál, valamint a
Szállj elő, zöld ág néptánccsoporttalálkozók aktív segítője, a Magyar
Kórusok, Zenekarok és Népzenei
Együttesek Szövetsége Tanácsadó
Testületének tagja negyvenöt hittel,
alázattal és magas szintű szakmai
tudással jellemezhető, dolgos esztendő után nyugdíjba vonul.

Már kaphatók az új színházi évad bérletei
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Fotók: Kiss László

Igazi táncünnep volt szombaton a Vörösmarty Színházban. A Megadance Székesfehérvári Táncszínházi Egyesület megalapításának huszonötödik évfordulóján színvonalas, látványos produkciókkal
léptek színpadra az egykori és jelenlegi táncosok, tánctársulatok egy színvonalas gála keretében.
A város közössége nevében Cser-Palkovics András Polgármesteri Elismerő Oklevéllel köszöntötte a
csapat tagjait és vezetőjüket, Rovó Tamást.

Rovó Tamás táncos családban nevelkedett.
Testvére a Győri Nemzeti Színház táncosa,
édesapja pedig Pécsen vezeti az Eurodance
Táncszínházat.

Nagyszabású nyitóshow-val indult az este, melyet külön erre az

alkalomra készített Rovó Tamás
a Queen The show must go on
című dalára. Majd a legfiatalabb
táncos, egy hatéves kisfiú Michael Jacksont elevenítette meg
produkciójában. De érkeztek más
fehérvári és vidéki tánccsoportok
is a gálára saját produkciókkal.
Rovó Tamás táncművész 1996
októberében, tizenkilenc évesen alapította meg Győrben a
Megadance Táncstúdiót, amely
2009 óta működik városunkban.
A művész ekkor szerződött a Vörösmarty Színház társulatához.
Az évek során Székesfehérvár
egyik meghatározó táncegyesületévé nőtte ki magát a stúdióból időközben egyesületté váló
táncműhely. A jeles évfordulókat
igyekeznek mindig méltóképpen megünnepelni, ám a tavalyi
évben ez nem volt lehetséges,
mostanra azonban egy kiváló
produkcióval töltötték meg a
színházat.

A műsor végén a csapat vezetője, a gála szervezője meglepetést kapott növendékeitől

Az est folyamán változatos és szórakoztató tánckavalkádot láthatott a közönség sok zenével,
énekkel, néhol megható produkciókkal

Mi vagyunk a mesenép!
Mesés előadás az Alba Regia Táncegyüttestől

Fotók: Simon Erika

Az Alba Regia Táncegyüttes régi vágya volt egy olyan műsor, amely gyermekeknek és felnőtteknek
is szól. Múlt vasárnap mutatták be a Malom utcai Táncházban a Mesenép című új, családi előadásukat Novák Péter rendezésében, Majoros Róbert és Molnár Gábor koreográfiáival, ifjabb Csoóri
Sándor „Sündi” zenéjére. A produkció minden túlzás nélkül fantasztikusan sikerült!

A Mesenép tanítómesék gyűjteménye: hol a méltó jutalom, hol a büntetés kerül mérlegre az
igazságosság tükrében, s a döntő szó a közönségé

Az együttes legújabb táncprodukciója a „színházszerűséget” előtérbe helyezve népszerűsíti a
tradicionális paraszti tánckultúra formanyelvére épülő színpadi táncművészeti ágat, és külön
figyelmet fordít a különböző generációk megszólítására. A tájegységeken és korszakokon
átívelő produkcióval nagy utat tesznek meg az élet ugróiskolájában, és tanulságos epizódokon
át juthatunk el a közösség örök élményének, megtartóerejének megtapasztalásáig, hogy mi
magunk vagyunk, lehetünk a mesenép!

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: Alba-Hír Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Augusztustól változik a belvárosi
behajtás rendje

Fotó: Nick Risinger

„A belváros a közösség életének
központja. Helye a jó hangulatnak, a
mosolynak, a vidámságnak, a találkozásoknak és a rendezvényeknek, de
egyben lakóhelye a városközpontban
élőknek, így nem lehet „vigalmi negyed”. A szabályokat ezen szempontok
összehangolásával igyekszünk megalkotni. Miközben kérjük a belvárosiak
türelmét, a vendéglátóhelyek üzemeltetőitől, valamint a belvárosba érkező
vendégektől a szabályok betartását
kérjük. Szerencsére az éttermeket,
kávézókat, cukrászdákat üzemeltetők
többsége így is cselekszik. A hatósági
ellenőrzések folytatódni fognak.” – fogalmazott kedd reggel Cser-Palkovics András polgármester a közösségi oldalán, beszámolva az előző
napi lakossági fórumról, melyen az
elmúlt hetekben lezajlott hatósági
ellenőrzések tapasztalatairól, a
belvárost érintő fejlesztési tervekről
és elképzelésekről is szó esett.
A legfontosabb téma azonban a
belvárosi parkolás és a belvárosi
utcákba való behajtás volt: e téren
komoly változások jönnek!
„A történelmi belváros lakóinak igen

2022. jún. 23.–jún. 29.

Fotó: Kiss László

Lakossági fórumot tartottak hétfőn a belváros
és környéke lakóinak a hatósági ellenőrzésekről, a belvárosi parkolásról, a felújításokról
– itt hangzott el, hogy komoly változás várható
augusztus elsejétől Székesfehérvár belvárosának közlekedési rendjében.

Szigorúbban fognak fellépni a szabálytalanul parkolókkal szemben is

gyakran emlegetett problémája az
utcákon parkoló, a lakosságszámhoz
viszonyítva gyakran indokolatlanul
soknak tűnő gépjármű. Ráadásul az
Alkotmánybíróság egy határozata a
behajtási engedélyek rendszerének
átgondolását eredményezi. A belvárosi műemlékek védelme is igényli a
szigorúbb szabályozást.” – emelte
ki a polgármester, hozzátéve,

hogy az engedély nélkül behajtó
és parkoló járművek fokozatos
kiszorításának igénye egybevág az
önkormányzat törekvésével.
Azt szeretnék elérni, ha hos�szabb távon minél több utca válna
autómentessé a belvárosban,
vagy legalábbis erősen csökkentett forgalmúvá. Ez persze csak
fokozatosan valósítható meg, mert
„cserébe” kellő számú parkolási
lehetőséget kell kínálni a történelmi negyed peremén.
„A két szempontot egyesítve, az Alkotmánybíróság döntésének is megfelelve
új javaslatot dolgoztunk ki: ez alapján
a történelmi belváros behajtásiengedély-köteles utcáira megszűnik a parkolási bérlet kiváltásának lehetősége,
kivéve az adott utcában lakók számára.
Mindenki más csak behajtási engedély

birtokában hajthat be ebbe a pár utcába, a parkolás díja pedig egységesen
kilencszáz forint lesz óránként. Az új
rend augusztus elsejétől lép életbe.” –
írta a polgármester.
Az intézkedéstől azt várják, hogy
csökkenjen a történelmi belváros
zsúfoltsága, és tényleg csak az
parkoljon ezekben az utcákban,
aki ott is lakik. Ennek megfelelően
az önkormányzati gépjárművek
sem fognak augusztus elsejétől az
engedélyköteles zónákban parkolni. Ez vonatkozik a polgármesteri,
alpolgármesteri, egyéb felsővezetői
gépjárművekre is. A behajtás, a
rövid megállás engedélyezett lesz,
a tartós várakozást azonban az erre
fenntartott parkolóban, illetve a
Vár körúton lévő parkolóházban
oldják majd meg.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A magánéletedben jellemző, hogy családtagjaid számítanak rá,
hogy mellettük állsz. Segítséget vagy tanácsot kérhetnek tőled, és te
boldogan állsz a rendelkezésükre. Azonban ne osztogass kéretlenül
jótanácsokat, könnyen tönkreteheted a kapcsolataidat!

Könnyen és gyorsan dolgozol, te vagy a leghatékonyabb a
munkahelyeden. Ám túlságosan törekszel a tökéletességre, ami
feszültté tehet. Jobb, ha egy kicsit pihensz, hiszen a nyár a pihenés
ideje! Ilyenkor senki sem vár el tőled maximális teljesítményt.

Fáradtabb vagy, így csak a saját elképzeléseid érdekelnek. Mindenki
türelmetlen körülötted – ez köszönhető a többletmunkának, ami a
nyári helyettesítésekkel jár. A magánéletedben nagy sürgés-forgásra
számíthatsz, eseménydús napok következnek. Pihenésre azonban
még egy oroszlánnak is szüksége van!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Sokat dolgozol, szinte két ember helyett. Fontos, hogy legyen időd
regenerálódni, nehogy elfogyjon az erőd, és legyen alkalmad a
családtagjaiddal való önfeledt időtöltésre! Őszinte beszélgetésekre
nyílhat alkalom, de fontos, hogy te is partner legyél ebben!

Félvállról veszed a kötelezettségeidet, a legszívesebben csak a nyári
szórakozásoknak élnél. Ne legyél túl szigorú magaddal, ha bűntudatod van, akkor még rosszabb lesz minden! A magánéletedben
visszahúzódóvá, szinte hallgataggá válhatsz. Jót tesz, ha többször
meditálsz vagy jógázol, így formába lendülhetsz a nyári hónapokra!

A szabadságolások idején megpróbálsz alkalmazkodni a munkahelyi
közösséghez, és valóban nagy népszerűségre tehetsz szert a napokban
terhelhetőséged miatt. Ugyanakkor fontos, hogy csak annyi munkát vállalj,
amennyi erővel rendelkezel! A magánéletedben is sok teendővel szembesülsz, de ha jól osztod be az idődet, lesz lehetőséged a kikapcsolódásra is.

gasztronómia

Közéleti hetilap
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Romantikus konyha a Szilvamagban

Fotók: Kiss László

Nemcsak a székesfehérvári Maros Falatozó
konyhája romantikus, az üzletvezető szakácsok
kapcsolata, valamint a vendéglő indításának
története sem mentes az érzelmektől.

Gócza Melinda és Molnár Csaba, a Maros
Falatozó szakácsai a konyhán kívül is jó
párost alkotnak

Talán pont a szenvedély és a
piros kockás terítők adják a hely
varázslatos báját. Találkozott
egymással egy férfi és egy nő, akik
szinte azonnal egymásba szeretettek, álmodtak egy nagyot, és meg
is valósították közös vágyaikat.
Gócza Melinda és Molnár Csaba
néhány hónapnyi ismerkedés után
összeházasodtak, és közös életüket közös vállalkozás indításával
koronázták meg.
A házaspár nemcsak egymás
szerelmesei, mindketten rajonganak az egészséges, mégis hagyományos erdélyi, magyar, olasz,
osztrák és mediterrán ételekért,
és imádják, amikor a főztjük mosolyt csal vendégeik arcára. A szó
nemes értelmében igazi vendég
látós ez a páros, akiknek a legfontosabb a vásárlóik elégedettsége.
Melinda és Csaba az indulásról, a
gasztrohitvallásukról és a különlegességekről mesélt.
Hogyan vált az álom valósággá?
2005-ben itt dolgoztam a Maros Falatozóban néhány hónapig, ez volt
az első munkahelyem szakácsként.
Nagyon megtetszett a hely, láttam
benne fantáziát. Már akkor elkez-

dett motoszkálni a fejemben, hogy
jó lenne kibérelni! Akárhányszor
erre jártam, erről ábrándoztam, aztán Melindával 2020-ban ez sikerült
is, és azóta űzzük itt az ipart.
Mi a hitvallásotok az ételekkel kapcsolatban?
A jó étel szerintünk mindenképpen
kímélő, és jó minőségű alapanyagokból készül. Melinda és én laktóz
intoleranciában szenvedünk, úgyhogy laktózmentes tejtermékekkel
vagy növényi tejszínnel dolgozunk.
Készítünk gluténmentes ételeket, de
nem gluténmentes környezetben.
A nehéz, agyonlisztezett menük
nálunk felejtősek. Amit sokan nem
tudnak, pedig nagyon lényeges: nem
lisztezünk, maximum keményítővel
sűrítünk, és a rántott húst is kukoricalisztbe forgatjuk. Leginkább sertészsírral főzünk, amit igyekszünk
termelőtől beszerezni. Olyan ételt
teszünk a vendégeink elé, amit mi is
szívesen megeszünk.
Mitől vagytok mások, mint a város
többi, menüztetéssel foglalkozó étterme?
Az ételek ízében a hagyományos
jelleget megtartottuk, de új köntösbe öltöztettük a fogásokat, így

Nem elég csak a marketing kedvéért hangoztatni a minőségi alapanyagot, abból is kell
főzni – vallják a maroshegyi vendéglő tulajdonosai

vendéglátósok, hanem őstermelők is
vagyunk. Négy évvel ezelőtt magunk mögött hagytuk a városi életet,
és Isztimérre költöztünk, ahol az
ingatlan adta lehetőségek, illetve egy
régi álom valóra váltása érdekében
őstermelők lettünk: mikrozöldséget,
fűszernövényeket és ehető virágokat
termesztünk. Szombatonként piacra

Saját szörp is színesíti a kínálatot!

egészséges, mégis finom menük
közül választhatnak a vendégeink.
Minden hétköznap háromféle menüt készítünk. Nagy adag, fél liter
levest adunk, tartalmas, összetett
leveseket szeretünk főzni. Vendégeink kedvencei a gulyások, de
gyakran főzünk csorbát, legényfogót
vagy nyírségi gombóclevest is.
Talán a legfontosabb, hogy nemcsak

járunk, ahol nemcsak eladunk, hanem a jól bevált, ismerős termelőktől
vásárolunk is. Igyekszünk a legtöbb
alapanyagot a környékről beszerezni:
idényzöldségeket, savanyúságot,
salátaféléket, sajtokat. De a tökmag,
a tökmagolaj, valamint a méz is kizárólag hazai termelőktől származik,
valamint a saját termesztésű növényeinket használjuk a salátáinkhoz.

Reggeli ételeink Légrádi Árpád
kézműves húskészítményeiből
készülnek. Velős pirítós, rántott
húsos szendvics, baconös-zöldséges omlett tortillában, kézműves
sült kolbászok és a leberkäse tükörtojással – csak néhány a nálunk
fogyasztható reggelik közül.
Az ebédet nemcsak helyben
fogyasztva és elvitelre lehet kérni,
házhozszállítással is megrendelhetők az egyik ételkiszállítással
foglalkozó cég oldaláról. Hét
végente nem vagyunk nyitva, de
rendezvényeket akkor is vállalunk.
Több születésnapi köszöntőnek,
ballagásnak adtunk már helyet, és
esküvőt is sikeresen bonyolítottunk már le.
Majdnem elfelejtettem, pedig
rengeteget dolgozunk ezzel is: van
saját levendulaszörpünk, ebből
készítünk limonádét, de befőzünk
például lecsót, áfonya- és baracklekvárt is.
Mit üzennétek az olvasóknak?
Elsősorban szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki
fennállásunk óta nálunk ebédelt,
hiszen pont a korlátozások alatt
nyitottunk, és a vendégek lojalitására voltunk utalva. Rajtuk kívül
a barátainknak, családunknak,
az üzlet tulajdonosainak és a sok
szakembernek, akik segítik a
működésünket, üzennénk, hogy
köszönjük! Mindenkit szeretettel
várunk, aki szeretne minőségi
ételt, kiadós mennyiségben, jó áron
fogyasztani!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A legjobb, ha egyedül, békésen dolgozhatsz a munkahelyeden. Ha
megzavarnak, elveszítheted a fonalat, és nehezen veszed fel újra a
tempót. Minden gondolatodat az álmodozás köti le, így össze kell
szedned magad, ha a munkádra akarsz koncentrálni!

Hajlamos vagy a szabadságod alatt is dolgozni. Ezúttal legyen
másképpen, élvezd egy pár napig az édes semmittevést! A pihenés
után munkahelyi környezeted felpezsdül, nagy változások következhetnek a szakmai életedben!

Már régóta tudod, hogy a jó munkakapcsolatok hatékonyabbá tesznek. Itt az ideje, hogy kicsit kellemesebbé varázsold a munkahelyi
légkört! Kedveskedj a munkatársaknak apró meglepetésekkel! Párod
egy kicsit szeretne veled kettesben lenni, egy gyertyafényes vacsora
kellemes kikapcsolódást ígér!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Találékonyságodra, kreativitásodra szükség lesz a mindennapokban.
Szinte minden helyzethez képes vagy alkalmazkodni. Szabadidődet
családi körben töltöd a legszívesebben, egy nagy kirándulás a hétvégén remek kikapcsolódásnak ígérkezik!

Rendkívül gyorsan reagálsz az új helyzetekre, és ez alkalmassá
tesz rá, hogy új tapasztalatokat szerezz a munkahelyeden. Próbálj
meg takarékoskodni az erőddel! A magánéletedben nagy szerepet
kap a kommunikáció, sikerrel beszélheted meg a kényes témákat
családtagjaiddal.

Munkatársaid megbíznak benned, barátként tekintenek rád, így olyan
titkokat is rád bízhatnak, amiket másokkal nem osztanak meg. Ügyelj
rá, hogy véletlenül se szóld el magadat illetéktelenek előtt! Érdemes a
családodra is egy kicsit jobban figyelned, egy apró kis kedvesség is elég
lehet a harmóniához!

FEHÉRVÁR
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Múzeum

Emlékparki nyár
Június 24-én kezdődik, és augusztus 5-ig tart
a X. Emlékparki Nyár kulturális rendezvény
sorozat a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti
Emlékhelyen. Ingyenes koncertekkel, kiállításokkal várják a közönséget.

Június 24-én, pénteken 16.30-kor
ünnepélyesen is megnyitják a
2022-es Emlékparki Nyár rendezvénysorozatát. A megnyitót
követően 17 órakor tartja ünnepi
koncertját a Honvéd Együttes
férfikara és a Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar. Este hattól le-

Újragombolt hagyomány

het megtekinteni a Színes ceruzák
varázsa című kiállítást, melyen
a tíz éve zajló Kárpát-medencei,
hadtörténelmi gyermekrajzpályázatok legszebb alkotásait láthatjuk. Az Emlékparki Nyár július
1-jén folytatódik: este hét órakor
Faludi Judit csellóművész koncertját láthatjuk, amelyet a Várkonyi
Gábor ’75 és barátai című képző
művészeti kiállítás kísér. Az
emlékpark további programjairól
részletesebben a www.kempp.hu
oldalon lehet tájékozódni.

Húsz intézmény közel száz programja várja az
érdeklődőket június 25-én, a Múzeumok Éjszakáján Székesfehérváron. Az összes helyszínt és
programot egyetlen karszalaggal látogathatják
az érdeklődők, amit a helyszíneken és a Tour
inform Irodában válthatnak meg. A programsorozat idei mottója: „Újragombolt hagyomány”.

Tíz szervezet, húsz helyszín és száz
program – számokban ezt jelenti
a 14. székesfehérvári Múzeumok
Éjszakája. Június 25-én rendhagyó
tárlatvezetések, koncertek, kézműves és családi foglalkozások várják
az érdeklődőket a belvárosban és a
távolabbi múzeumokban egyaránt. A
Múzeumok Éjszakája programjait az
önkormányzat támogatja.
A programok karszalaggal látogathatók, melyet a legtöbb állomáson és a
Tourinform Irodában lehet beszerezni. A karszalaggal az összes rendezvényre be lehet jutni, sőt a nosztalgi-

abusz menetjegyeként is szolgál.
A Múzeumok Éjszakja az országban egyedülálló módon Székes
fehérváron jótékonysági akció is: a
karszalagok árából és az este alatt
befolyt adományokból az Ukrajnából érkező, Fehérváron menedéket
találó gyerekeket támogatják.

Fotó: Bácskai Gergely
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A részletes program és a buszjáratok menetrendje a www.fehervariprogram.hu oldalon
olvasható.

Komolyzene

A programsorozat nyolc héten át közvetíti a katonakultúra kiemelkedő értékeit

Sport

Éjjeli edzés a szabadidőparkban
Idén először, összesen pedig kilencedik
alkalommal rendezik meg a Fitness by Night
elnevezésű rendezvényt Rusznák Renáta
vezetésével. A programra minden korosztályt
szeretettel várnak.
Tavaly szeptember után indult újra a
Fitness by Night a Túrózsáki úti szabadidőparkban. Az éjjeli köredzést
Rusznák Renáta edző, oktató vezeti,

aki változatos és pörgős mozgásra
várja a résztvevőket június 24-én,
pénteken 23.55-től. Bejelentkezni
legkésőbb aznap délig lehetséges a
Fitness Fehérvár oldalán.
A szervezők felhívják a figyelmet,
hogy mivel a program célja a közösségépítés, így nem szükséges jó
kondiban lenni, mindenki a saját
ritmusában vehet részt az edzésen.

Az Egy csepp Itália című koncert nyitja meg
hivatalosan a nyári zenei programokat. Az
Alba Regia Szimfonikus Zenekar az évad
lezárásaként, egyben a nyári zenei programok
nyitányaként egy varázslatos olasz estre várja
Szent Iván éjjelén vendégeit a Csónakázó-tó
partján felállított szabadtéri színpadon.

Az Itáliát idéző, festői helyszínen
megrendezett hangverseny műsorán az olasz operazene nagymestereinek muzsikája csendül fel:
Rossini két népszerű nyitánya és
Mascagni Parasztbecsületének híres Intermezzója mellett többek között Verdi, Leoncavallo és Mascagni
operáinak részleteit hallhatják az
érdeklődők, de nem hiányozhatnak
a programból a világszerte ismert,
szívbemarkoló nápolyi dalok sem.
Az est vendége a székesfehérvári
közönség egyik nagy kedvence,

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: KEMPP

Ingyenes koncert a
Csónakázó-tó partján

A koncert ingyenes, a helyfoglalás érkezési
sorrendben történik

Kertesi Ingrid operaénekesnő lesz.
Mellette két fiatal, rendkívül tehetséges énekessel ismerkedhetnek
meg a zenebarátok: Velecki Ramóna és Szabó Bence a VI. Országos
Gregor József Énekversenyen a
zenekar különdíjaként nyerték
el a közös fellépés lehetőségét. A
koncert dirigense az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar művészeti
vezetője, Dobszay Péter lesz.

FEHÉRVÁR
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Huszonöt éves a FEZEN

Fotó: Simon Erika

Jubileumi programmal és „extra köszönet” nappal tér vissza két év kényszerszünet után a FEZEN fesztivál, ahol idén is sokféle stílus rajongói találnak izgalmas programot: a pop-, rock- és metálzene mellett az elektronikus műfajok és Európa egyik legnagyobb retróshowja is megjelenik a fesztiválon.

Elstartolt a FEZEN-liget is: a hétvégi koncertek sorát Ákos nyitotta meg

A legfontosabb az öröm, hogy
itt lehetünk újra és FEZEN-ről
beszélhetünk, hiszen sokminden
hiányzott az elmúlt két évből,
köztük a FEZEN is – mondta el

lapunknak Cser-Palkovics András
polgármester: „Idén a huszonötödik
fesztivál valósulhat meg, amiért köszönet illeti Kovács Antalékat, mert
ugyan sok támogató szükséges ahhoz,

hogy egy ilyen fesztivál megvalósulhasson, de mindig kell, hogy legyen
egy olyan mag, akik a szívüket-lelküket beleteszik a szervezésbe!”
A város hathatós támogatása és
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hozzáállása nélkül a FEZEN nem
jutott volna el odáig, hogy négy
napon keresztül negyven-hatvan
ezer ember jól érezze magát
Székesfehérváron – hangsúlyozta
Kovács Antal, a fesztivál főszervezője: „Sajnos az elmúlt két évet a
világjárvány miatt kihagytuk, de idén
huszonöt éves jubileumi programot
hirdettünk. A FEZEN-re a négy és fél
nap alatt közel száz koncert és egyéb
produkció érkezik.”
A rendezvény ideje alatt városgondnoksági segítséggel
lehet kempingezni a Bregyóban,
ahonnan ingyenes buszjáratok
közlekednek majd a fesztivál
helyszínére és vissza.
Idén is lesz kiemelt kedvezmény
a környéken lakóknak, amiről az
érintett utcákban a jövő héten
szórólapokon adnak tájékoztatást a szervezők.

Kovács Antal elmondta, hogy akik
a 2020-ra vagy 2021-re megvett,
bármilyen FEZEN-bérletüket korábban nem váltották vissza, azoknak
készülnek egy bónusznappal, amikor
a fesztiválnak csak a harmada üzemel
majd, de ezzel kifejezetten nekik
szeretnének köszönetet mondani,
hiszen bíztak a fesztiválban!

A Vörösmarty Rádió műsora június 25-től július 1-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 06. 25. SZOMBAT
08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről
Műsorvezető: Kiss György
Hírszerkesztő: Bóna Éva
08.10 Internetes ügyeink Vendég:
dr. Czenczi Anikó
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Párkapcsolati ismeretek
Vendég: Fejér Kata
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágpercek Vendég:
Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi percek Vendég:
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15.10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 Filmkocka Vendég: Pál
Loránd, Kalmár Ádám
és Buda Andrea
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

2022. 06. 26 VASÁRNAP

2022. 06. 27. HÉTFŐ

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
közlekedési információk
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
Fehérvári hétvége:
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
műsorajánló, kalendárium,
kék hírek és információk
névnapok, aktualitások,
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
érdekességek,
Germán Márton
08.10 Sport Vendég: Somos
programajánló
Zoltán és Kaiser Tamás
Műsorvezető: Sasvári Csilla 09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
Hírszerkesztő: Bóna Éva
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
09.10 Az egészség
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
hullámhosszán Vendég:
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Sasvári Csilla
Supliczné Tóth Mária
11.10 Aranybulla-emlékév
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
2022 – érdekességek,
különlegességek
menhelyén élő kutyáknak
Magyarország
történelméről, az ÁrpádVendég: Molnár Tamásné
házi királyok életéről
12.10 Ebédidő
11.10 Ez itt az én hazám!
13.10 Illemtan Vendég:
Vendég: Oláh László
Óber László
14.10 Krízishelyzet
11.40 Szabadidőben
Vendég: Zsabka
Attila, a Kríziskezelő
12.10 Csak stílusosan! Vendég:
Központ vezetője
15.00 Hírek 15 órakor
Pánczél Anikó
15.10 Fehérvári délután: napi
13.05 A táncdalfesztiváloktól
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
napjainkig Vendég:
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Kiss György
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Varga Zalán
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
15.10 Útravaló
Kiss György
17.10 Pénzügyi percek Vendég:
Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
18.00 Az én utam Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– Fejér megyei kastélyok
19.00 Fehérvári beszélgetések
és arisztokraták Vendég:
Szerkesztő: Sasvári Csilla
dr. Séllei Erzsébet
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
20.00 Internetes ügyeink
Állandó szakértőnk: dr.
Szerkesztő:
Czenczi Anikó ügyvéd
Szerkesztő: Kiss György
Gemeiner Lajos
08.00 Friss hírek, időjárás és

2022. 06. 28 KEDD

2022. 06. 29. SZERDA

2022. 06. 30. CSÜTÖRTÖK

2022. 07. 01. PÉNTEK

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Sasvári Csilla
11.10 Kézműveink Vendég:
Szenczi Jánosné
12.10 Ebédidő
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Élelmiszer-biztonsági
és állategészségügyi
magazinműsor Vendég:
Sziebert Gergely
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Varga Zalán
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 Beszéljünk róla! Vendég:
Rudnicai Margó
18.00 Mindenmentes Vendég:
Antal Vali Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Az egészség
hullámhosszán
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Kiss György
12.10 Ebédidő
13.10 Környezetbarát
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Fehérvár első kézből
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.40 Meseszieszta a
Szabad Színházzal
18.00 Nézőpontok Vendég:
Vacsi Viola Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos
21.00 Tiszta szex! (16)
Vendég: Séllei Györgyi

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Varga Zalán
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Bóna Éva
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Gyógynövények világa
Vendég: Lencsés Rita
18.00 Zöldellő utakon Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sport Vendég: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Varga Zalán
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Katalin
12.10 Ebédidő
13.10 A bor szerintünk (12)
Vendég: Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Hírek 15 órakor
15.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
15.10 Helló, péntek!
Társműsorvezető:
Varga Zalán
17.10 Női vonalak
18.00 Családi magazin
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
– Városrészek titkai
Vendég: Váczi Márk
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. Elérhetőségek: Telefon: Stúdió 22 311 511, Szerkesztőség: 22 516 111. SMS és Viber: 30 300 8000, facebook.com/vorosmartyradio.
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Turisztikai évadnyitó Fehérváron
Vakler Lajos
Az idegenforgalmi szakterületen dolgozó
újságíróknak szervezett szakmai körutat
szerdán a Székesfehérvári Turisztikai
Közhasznú Nonprofit Kft.

Emlékezetes régiek – régiekről
emlékezők
Vakler Lajos
A Hiemer-házban mutatták be pénteken Szabados György Emlékezetes régiek – régiekről
emlékezők – történelmi és historiográfiai
tanulmányok az Árpád-korról című új kötetét.

Ezzel a kiadvánnyal egy új, tudományos sorozatot indított útjára
a Siklósi Gyula Várostörténeti
Kutatóközpont. A rendezvényen
Kulcsár Mihály, a kutatóközpont
igazgatója, Cser-Palkovics András
polgármester és Takács Miklós

régész, egyetemi tanár mutatta
be, illetve méltatta a munkát.
A kötet Szabados György válogatott történelmi és historiográfiai
tanulmányain keresztül vezeti be
az olvasókat a IX.-XIII. századi
magyar múlt és a rá vonatkozó
emlékezet egy-egy fejezetébe.
A történész számos új meglátással jelentkezik a munkáiban,
és ahogy tőle megszokhattuk,
hatásosan érvel, érveit meg is
védi, és szakmai hozzászólásaira
a nagyfokú igényesség jellemző.

A fórumon részletes tájékoztatást kaptak a szakújságírók a város idei programjairól, és városnézést is szerveztek számukra

Fotó: Kiss László

Fotó: Simon Erika

Elsőként a város nevezetességei
hez látogattak el az újságírók,
majd a Vörösmarty Színházban
találkoztak Cser-Palkovics András
polgármesterrel, Bagó Bertalannal,
a színház művészeti vezetőjével,
illetve a Székesfehérvári Turisztikai Kft. és a Tourinform Iroda
vezetőjével, F. Szegő Krisztinával
és további szakemberekkel. A

találkozón a résztvevők részletes
tájékoztatást kaptak városunk
turisztikai programsorozatáról.
Cser-Palkovics András elmondta, hogy az Aranybulla-emlékév
keretében és a Királyi Napok
idején idén is nívós programok
várnak a látogatókra: „Bízom benne,
hogy ez a nyár olyan lesz, mint amit
Székesfehérváron megszoktunk és
megszerettünk! Azokat a turisztikai
szakembereket láttuk vendégül, akik
elvihetik a város jó hírét az ország
minden tájára, vagy akár az országhatáron túlra is. Van mit mutatnunk
a nyáron, hiszen szép és tartalmas
programjaink lesznek!”

2022.06.23.

A tanulmánykötetek minden esetben a kutató munkásságának egy-egy fejezetét zárják le,
ezért is fontos a most megjelent kiadvány

Táborok minden mennyiségben
Idén drágábbak, de rekordszámú a jelentkezés

Kovács Szilvia

Harry Potter-tábor, rejtélyek tábora
– ezernyi kaland vár az idei gyerektáborokban a diákságra. A Táborfigyelő összehasonlító portál szerint
a következő hetekben több mint
kétszázhuszonötezer gyerek legalább
egy hetet tölt táborban. Közel ezer
turnus közül tudnak választani a szülők és gyermekeik. A kínálat nagyon
széles, a legnépszerűbbek a kalandvagy sporttáborok, az angoltáborok,
illetve a kézműves, lovas vagy katonai
táborok, de egyre több meghökkentő,
különleges tematika is elérhető.
„Fejér megyében kimondottan érdekes
lehetőségek közül válogathatnak a
gyermekek és szüleik: van angol- főző- és
rajztábor egyben, de csillagász-, öko- és
kiszsenitábor is. A Velencei-tó partján
tanévzáró játékos önismereti, illetve festőés szobrásztábor is várja a gyerekeket.”
– mondta el lapunknak Tóth Béla, a
Táborfigyelő portál vezetője.
A szülőknek azonban jól bele kell
nyúlniuk a zsebükbe, hiszen az idei

Fotó: Bácskai Gergely

Kitört a vakáció, eljött az önfeledt pihenés időszaka
a legtöbb iskolás számára. A szülőknek ugyanakkor
valódi fejtörést jelent, hol helyezzék el gyermeküket a nyári szünetben. Az árak drágultak, mégis
országszerte rekordszintű lesz a tanulók részvételi
aránya.

A Bregyóban június huszonhetedike és augusztus tizenkettedike között hét turnusban várják a gyerekeket a városi napközis táborba

szezonban az árak tíz-tizenkét százalékkal emelkedtek, a határ pedig a
csillagos ég: „Egy átlagos tábor egy hétre
harmincnyolcezer-ötszáz forintba kerül,
míg egy bentlakásos tábornál hatvanezer
forint az indulótétel. Ugyanakkor nagyon
széles az árolló: van olyan tábor, ahol
huszonnyolcezer forintba kerül egy hét,
de olyan is, ami háromszázharmincezer
forintos díjjal kalkulál.” – tette hozzá
Tóth Béla.

Olcsóbb megoldást jelenthet a
fehérvári iskolásoknak a Bregyó közi
napközis tábor és a teljesen újjáépített
Gyermek- és Ifjúsági Tábor Velencén. Idén is megújult tartalommal,
rengeteg érdekes és színes programmal várják az általános iskolásokat.
A Bregyóban június 27. és augusztus
12. között hét turnusban, hétköznapokon reggel nyolc és délután négy
óra között számítanak a gyerekekre.

Velencén pedig négy héten keresztül
szórakozhatnak a táborozók július
3-tól július 29-ig a legkülönbözőbb
tematikájú ottalvós táborban, huszonötezer forintos áron. A szakemberek
azt tanácsolják a szülőknek, hogy
ne csak ár, hanem ár-érték alapján
válasszanak, hiszen attól lesz értékes
a vakáció, ha a gyermek minél több
programban vesz részt, és minél több
élménnyel gazdagodik a szünidőben.
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„Lenyűgöző a Nemzeti Emlékhely
szakrális ereje!”

Látrányi Viktória, Gáspár Péter

Pokrovenszki Krisztián, a Szent
István Király Múzeum igazgatója az
eseményen elmondta, hogy több mint
harmincezren látták már a nagyszabású kiállítást, mely augusztus végégig
látogatható. A nyitvatartási idő változott: a hét minden napján 10 és 19 óra
között tekinthetik meg az érdeklődők
a tíz ország hétszáz lenyűgöző tárgyát
felvonultató kiállítást.
Fotó: Kiss László

A Nemzeti Emlékhelyet, valamint a Királyok és
szentek című kiállítást is megtekintette szerdán
Eperjes Károly színművész, aki a Koronázó
bazilika Baráti Társaság meghívására érkezett
a városba. Eperjes elmondta azt is, hogy egy új
filmre készül, és a felkészülés fontos része, hogy
minél többet tudjon az Árpád-korról.

A Nemzeti Emlékhelyen és az Árpád-kor történelmét bemutató nagyszabású tárlaton Szabados
György történész kalauzolta körbe Eperjes Károlyt
elárulta, hogy egy Szent Istvánnal
foglalkozó történelmi filmre készül,
és a felkészülés fontos része az, hogy
minél többet tudjon meg az Árpád-korról. A film kapcsán már meg is kezdte
a közös munkát a téma szakértőjével,
Szabados György történésszel, akit
Kásler Miklós korábbi miniszter ajánlott a figyelmébe. A filmről egyébként
hamarosan Csák János kulturális és
innovációs miniszterrel is egyeztet.

Szabados György történész elmondta, hogy a Koronázóbazilika Baráti
Társaság egy civilkezdeményezés:
székesfehérvári kötődésű, nemzeti
elkötelezettségű patrióták, különböző szakterületeken tevékenykedő
értelmiségiek hozták létre. Az alapítók
célja, hogy a Nemzeti Emlékhely ügyét
előremozdítsák, és méltóbb körülmények alakulhassanak ki az egykori
koronázótemplom helyén.

Eperjes Károly legutóbb tavaly novemberben, a Magyar passió című film
bemutatóján járt Székesfehérváron.
Az alkotást rendezőként is ő jegyzi. A
film egyik katartikus jelenete Fejér
megyéhez kötődik: „A nagybátyám,
Vajk Gyula bácsi Bodajkon volt prépost.
Bodajk egy csodálatos hely, Szent
Istvánnak is egyik kedvenc búcsújáró
helye volt. Ott történt meg az eset, ami
a filmben is megjelenik, hogy az úrnapi
körmenetet az ávósok vízágyúval akarták szétverni. Az emberek azonban nem
mozdultak, csak álltak, és a vízágyúval,
a fegyverekkel szemben a Boldogas�szony anyánkat, a mi ősi himnuszunkat
énekelték.” – mesélte a színművész.

Így épült a királyi bazilika
Vakler Lajos
A székesfehérvári bazilikát a magyar történelem és művészettörténet legfontosabb emlékei
között is kiemelkedő hely illeti meg. Ennek
ellenére építészeti vonatkozásaira mindeddig
a megérdemeltnél sokkal kevesebb figyelem
irányult, így a rá vonatkozó gazdag forrásanyag
is a kutatás és a közvélemény figyelmének
körén kívül rekedt.

Ezt a hiányt pótolja Szabó Zoltán
A székesfehérvári királyi bazilika
építéstörténete II/3. című kötete,
melyet Buzás Gergely régészművészettörténész ajánlott az
olvasók figyelmébe a Hiemer-házban múlt szombaton.
A kötet megjelenését üdvözölte
Cser-Palkovics András polgármester is: „Ismerjük azt a múltat,
mely szerint ez az épület a magyar
nemzet bölcsője, hiszen a legfontosabb állami, szakrális jelentőségű
események helyszíne volt. Több
száz éven keresztül itt tartották a
koronázásokat. Tudjuk, hogy a történelem vihara a templomot elsodorta, de szerencsére a kutatók egyre
többet foglalkoznak ezzel a témával.
Alapos régészeti kutatások folytak
már korábban is, komoly történeti
munkák születtek, és van egy ember
Szabó Zoltán személyében, aki építészként régóta dolgozik azon, hogy
kutatási eredményeit több kötetben
nyilvánosságra is hozza.”

Fotó: Simon Erika

„Gyerekkori emlékeim is kötnek ehhez
a helyhez. Egyik ilyen meghatározó élményem, hogy amikor Székesfehérvárra
jártam tanulni, az édesapám elhozott
ide. Itt álltunk a közelben, és végighallgattuk a rádióban Balczó András diadalát az 1972-es müncheni olimpián!”
– kezdte felidézni a városhoz kötődő
élményeit Eperjes Károly.
A Nemzeti Emlékhelyen azóta is többször járt már. Lenyűgözőnek tartja a
hely szakrális erejét, amely mindent
áthat. A színművész sokat hallott a
Királyok és szentek című kiállítás
sikeréről is: „Mindenképpen szerettem
volna megnézni, mert ritkán lehet látni
egy helyen összegyűjtve ennyi fontos
tárgyi emléket az Árpád-korról!”
Eperjes Károly kérdésünkre azt is
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A bazilika titkai a jelek szerint a fiatalabb korosztályt is foglalkoztatják!

Szabó Zoltán könyve számos
kérdésre kereste és adta meg a
választ a bazilika egy kiválasztott
periódusát jellemző építészeti
arculat felvázolásával: „A kor
számtalan kérdést vetett fel, amit
mindeddig nem sikerült megválaszolni. Egyáltalán megépült-e végleges
formájában Mátyás szentélye? Amit
a történészek Szent Anna-kápolnaként ismernek, valóban az volt vagy
valami más? Ha így van, akkor miért

feltételezik róla, hogy Corvin Mátyás
hollós címere függött a boltozaton?
Legalább ennyire érdekfeszítő volt
Mátyás király halálának, illetve
temetési menetének végiggondolása
is: hogyan lehet megkerülni egy
templomot, ha a történetíró szerint
lerombolták a városfalat? Szóval
számos kérdésre kerestem a választ,
és örülök neki, hogy a válaszok azon
a szinten, amennyire én ezt kezelni
tudom, megszülettek!”
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Új kutyafuttató Sóstón
Bácskai Gergely
Elkészült, és már használható a Sóstó Természet
védelmi Terület Sárkeresztúri úti bejárata
melletti új agilitypálya és kutyafuttató. A természetvédelmi területen négylábú kedvenceinket csak pórázon lehet sétáltatni, ezért alakított
ki egy zárt kutyafuttatót a Városgondnokság,
ahol a gazdák szabadon engedhetik az ebeket.

„Nagyon sokan látogatják a természetvédelmi területet, és többen kutyával
érkeznek. Vannak persze sokan, akik be-

tartják a szabályokat, és pórázon sétáltatják kedvencüket, de úgy gondoltuk, jó
lenne egy olyan helyet kialakítani, ahol
el lehet engedni a kutyákat.” – mondta
Mészáros Attila alpolgármester, a
városrész önkormányzati képviselője, majd hozzátette: „Az elmúlt
napokban sokan elkezdték használni a
pályát. Szeretnék kérni mindenkit, hogy
tartsa be a természetvédelmi területen
a szabályokat, és kedvenceiket csak a
zárt agilitypályán engedjék el! Természetesen nem marad fa nélkül a terület,

Fotók: Bácskai Gergely

A régi, vadhálós kerítés elbontása után betonoszlopos drótkerítést építettek a Városgondnokság szakemberei a játszótereken is megszokott bejárattal. A kutyákkal való játékhoz pedig
eszközöket telepítettek, de két pad, illetve szemetes is került az új agilitypályára. Ősszel pedig
fákat is telepít a Városgondnokság.

A természetvédelmi területen a szabályok szerint csak a kutyafutattóban lehetnek póráz
nélkül az ebek

ősszel ültetik majd el azokat a Városgondnokság parkfenntartói.”
Azért volt fontos megépíteni ezt
a kutyafuttatót a Sóstón, mert
a természetvédelmi területen a
kutyákat nem lehet póráz nélkül
sétáltatni, amire táblákkal is felhívják a figyelmet.
„Erre azért van szükség, mert fokozottan védett növények, állatok vannak a

Sóstón, és a szabadon bóklászó kutyák
komoly veszélyt jelentenek a fészkelő
madarakra. A most megépült kutyafuttatóval egy alternatív lehetőséget
szeretnénk kínálni a gazdáknak.”
– magyarázta Bozai István városgondnok.
A mintegy két és fél millió forintba
kerülő fejlesztést a Városgondnokság saját forrásból valósította meg.

Miért marad a strandmedence
felett a sátor?
Miért nem jó városba gyorsan növő fát ültetni,
miért marad a strandmedence felett sátor?
Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ
adott a Vörösmarty Rádió kedd reggeli műsorában Bozai István városgondnok.

Schéda Zoltán a Vörösmarty Rádió reggeli műsorában beszélgetett Bozai Istvánnal. A több mint
félórás beszélgetés során olyan –
főként a közösségi médiában
– folyamatosan felmerülő

kérdéseket veséztek ki, mint az
új játszótér kialakítása a János
Vitéz parkban vagy hogy milyen
problémát okozhat az, ha a városba gyorsan növő fákat ültetnek. Szó volt a városi fűnyírás és
kaszálás kérdésköréről is: túl sok
vagy túl kevés? De a sokakat foglalkoztató kérdésre is válaszolt
a városgondnok: miért került a
strandmedence fölé új sátor, és
miért nem bontják el teljesen?

A QR-kódot beolvasva meghallgatható a Vörösmarty Rádió podcastja

Közéleti hetilap
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Zollner marad, Lukács távozik
Somos Zoltán

A tartalékos Kecskemét ellen idegenben is győzött az Alba, ezzel
megnyerte a harmadik helyért
folyó párharcot. Ez a fehérvári kosárlabda történetében a
nyolcadik élvonalbeli bronzérem,
aranyból és ezüstből összesen
van ennyi. Az Alba Regia SC
elnöke, Balássi Imre szerint „árérték arányban” jó eredményt ért
el a csapat: „A költségvetésünket a
mezőnyhöz viszonyítva azt mondhatom, ez a harmadik hely talán még
jobb is annál, mint amit várhattunk.
Persze az is igaz, hogy csalódottak
voltunk, amiért az elődöntőben
kevéssel alulmaradtunk, és voltak
hibák, amiket többször elkövettünk
a mérkőzéseken. A magyar játékosaink sokat tettek hozzá az eredményekhez, a külföldiek azonban
adósak maradtak a tartós, kiegyensúlyozottan jó szerepléssel!”
A szombaton zárult bronzcsata után
a szurkolókat immár a jövő foglal-

Fotó: Simon Erika

Miután kétszer legyőzte a Kecskemétet, megszerezte a bronzérmet a kosárlabda-bajnokságban az Alba Fehérvár. A klubelnök elégedett
az eredménnyel, és már a jövőről is beszél
– amiben sajnos a nemzetközi kupaszereplés
nem szerepel.

A bronzéremmel elégedett lehet, és tovább dolgozhat a csapattal a német vezetőedző

koztatja. Matthias Zollner, a szezon
közben érkezett német vezetőedző
teljesítette, amit célként kitűztek
eléje, így maradhat a kispadon.
„Amikor először leültünk vele,
megfogalmaztuk az elvárásokat. Az
alapszakaszban az első ötben végezni,
a középszakaszban lehetőleg előrelépni.

Ő maga nagyon szerette volna a döntőt,
ettől végül nem sok választotta el a
csapatot. Az alapvető elvárás a szezon
végén a négy közé jutás volt, úgy
szerződtünk, hogy ha ez megvan, automatikusan meghosszabbodik az edző
szerződése. Így a következő idényben is
Zollner irányít, aki ugyan nem könnyű

Nagy szponzor az Enthroners mellett
A Fehérvár Enthroners 2023-ban csatlakozik az európai szuperligához, az ELF-hez. Ez
olyan kihívás, amihez komoly anyagi háttér is
szükséges. Ebben jelent nagy segítséget a MET
Zrt.-vel szerdán kötött ötéves megállapodás.

névjegyünket saját berkeinken belül,
és most Európa meghódítása a cél számunkra és az Enthroners számára is.
Megtapasztaltuk, milyen közösségépítő
ereje van a klubnál zajló folyamatoknak, e mellé öröm odaállni!”
A megállapodás a hírek szerint
több tízmilliós nagyságrendű, vagy
ahogy Cser-Palkovics András fogalmazott: az önkormányzati támogatásnak megfelelő összeget biztosít.
Ez pedig azért is fontos, mert a
polgármester már többször hangoztatta, hogy előbb-utóbb nagy
szponzoroknak kellene kiváltani a
város által nyújtott támogatást más
sportágakban is.

Fotó: Simon Erika

A földgáz-kereskedelemmel foglalkozó MET Zrt. idén éppúgy a tizenötödik születésnapját ünnepli, mint
a fehérvári amerikaifutball-csapat,
de nemcsak ez a véletlen egybeesés
rendelte a klub mellé. Erről beszélt
Szabó Gergely vezérigazgató a
támogatói szerződés aláírásakor a
First Fielden: „Mindketten letettük

Volt egyszer egy Gázszer FC

Az Enthroners nyugodtan készülhet a HFL rájátszására és a közép-európai kupa döntőjére is

Vakler Lajos
A Főnix klubban kiváló hangulatú találkozón
emlékeztek vissza szombaton a Gázszer labdarúgócsapatának játékosai, vezetői és szimpatizánsai arra, hogy negyedszázada, 1997-ben
jutott fel az együttes az első osztályba.

Az agárdi gyökerű csapat a nevét
a tulajdonos Németh László cége,
a Gázszer Bt. után kapta. Az edző
az egykor a Videoton csapatát irányító Hartyáni Gábor lett. A csapat
minden évben bajnokságot nyerve
egy-egy osztállyal feljebb lépett,
így az 1997/98-as szezonban már
az NB I-ben játszott. Mivel Agárdon nem volt a követelményeknek
megfelelő stadion, a hazai mérkőzéseiket Székesfehérváron játszották:
a másodosztályban a MÁV Előre

pályáján, az élvonalban pedig a
Sóstói Stadionban.
Kellemes meglepetést okozva első
NB I-es szezonjukat a nyolcadik
helyen zárták, Tiber Krisztián pedig
gólkirály lett. A második élvonalbeli
szezon akasztói kiruccanása után
az együttes a következő évadra, az
1999/2000-es bajnokságra visszaköltözött Székesfehérvárra. Az új
vezetőedző Csongrádi Ferenc lett,
Hartyáni szakmai igazgatóként
tevékenykedett tovább.
A szezon jól kezdődött a csapat számára, az őszt az ötödik helyen zárták. A téli szünetben azonban anyagi
gondok miatt eladták a részvételi
jogot a másodosztályú Pécsnek, mely
továbbvitte a Gázszer eredményeit.
A játékosok azonban szétszéledtek, a
Gázszer FC megszűnt.

Kép: Németh-Nagy Róbert

Somos Zoltán

ember, de egyrészt egyik edző sem az,
másrészt nem is nagyon tudnánk válogatni a biztosan alkalmasabb jelöltek
között.” – mondta erről a klubelnök.
A játékosok közül meghatározó
magyaroknak, Vojvodának, Pongónak, Szabónak szerződése van,
a saját nevelésű, idén alapemberré
váló Lukács Norbertet viszont
nem tudja megtartani az Alba.
Balássi Imre ennek kapcsán ismét
rámutatott arra, hogy a „fiatalszabály” aránytalanul felvitte az
árakat: „Igaz, amit a zuhanyhíradó
beszélt: Lukács Norbi Szolnokra szerződik. Nem megyek bele, mit kap érte,
természetesen mi is szerettük volna
megtartani. Az U23-as szabály miatt
az a nagyon kevés fiatal, aki nemcsak
az első félidőben tartható pályán,
sokat ér, és mi hiába kínáltunk pályán
kívül, a tanulásban is lehetőséget
Norbinak. Sajnálom, hogy elmegy, de
Zollner azt mondta, van ötlete, hogyan
oldja meg ezt a helyzetet.”
A harmadik helyezés lehetőséget adna, hogy az Alba a FIBA
Európa-kupában ismét nemzetközi
porondra lépjen. De mivel ez negyven-ötven milliós pluszkiadást
jelentene, és ezt jelen állás szerint
a klub és a város sem tudja kigazdálkodni, úgy tűnik, nem lesznek
ősszel kupameccsek Fehérváron.

A Gázszer ugyan villámkarriert futott be a hazai labdarúgás történetében, de a csapat köré
szerveződött lelkes közösség a mai napig jó szívvel emlékezik az egykori sikerekre

A Fehérvár Televízió műsora június 25-től július 1-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2022. 06. 25. SZOMBAT
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15:00
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17:00
17:05
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18:25
19:00
19:05
19:40
20:05
21:20
21:50
23:30
23:35

Képes hírek
Híradó
Köztér
Városrészek titkai
Agrárinfó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Fehérvári beszélgetések
Paletta magazin
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
Úton
A Fehérvár Televízió
archívumából
Honvéd7
Nádasdladány 750 éve
Agrárinfó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
Egy nap a világ – Kovács
Áron útikalauza
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Zakar Ákos, a Szent
György Kórház főorvosa
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Diagnózis
Lélek született
Ó, felvirradt a szép óra!
Kallós-emlékest
Musica Sacra 2018
Hírek – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 26. VASÁRNAP
00:00 Képes hírek
08:10 Bajnokok városa
08:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Fehérvári beszélgetések
11:35 Úton
12:05 Fehérvári beszélgetések
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér
13:15 Családőrzők
13:45 Agrárinfó
14:15 Városrészek titkai
15:20 Úton
15:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Szikora
János, a Vörösmarty
Színház igazgatója
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk
– ismétlés
19:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
20:20 Látványos kémia
21:10 Corvinus Alba
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek

2022. 06. 27. HÉTFŐ
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19:55
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20:25
20:55
22:00
22:20

Képes hírek
A hét hírei
Diagnózis
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos
vendége Zakar Ákos
Hitünk és életünk
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
A szomszéd vár
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hitünk és életünk
– ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
Mezőföldi Néptáncgála
1-2. rész
Portrék a Királykúton
Vendég: Czigány Ildikó
Híradó
Együtt magazin
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József közíró
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
Híradó – ismétlés
Együtt magazin
– ismétlés
Hírek – ismétlés
Hangvilla – ismétlése
Könnyűzenei koncertek
a Zichy Színpadon
Krinolin, turnűr,
halcsont – A babák
és a divat 1. rész
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 28. KEDD
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07:20
07:55
08:25
08:50
09:20
11:00
11:35
12:05
12:30
13:00
13:15
14:15
15:15
16:15
17:00
17:20
17:50
17:55

18:30
19:00
19:20
20:10
20:15
20:45
21:50
22:15
22:35

Képes hírek
Híradó
Együtt magazin
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Lukácsy József közíró
Hangvilla – könnyűzenei
magazinműsor
A Fehérvár Televízió
archívumából
Képes hírek
Együtt magazin
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Hangvilla – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából – ismétlés
Híradó 1-kor
Képes hírek
E kávéházi szegleten
Farmerzseb
Bársony István-portré
Híradó
Paletta
Hírek
Fehérvári beszélgetések
– Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
Honvéd7
Híradó – ismétlés
Kezdőkör
Hírek – ismétlés
Paletta – ismétlés
Krinolin, turnűr,
halcsont – A babák
és a divat 2. rész
Ütősfesztivál 2016
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 29. SZERDA
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14:45
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17:20
17:50
17:55
19:00
19:20
19:50
19:55
20:30
21:25
21:55
22:15

Képes hírek
Híradó
Paletta
Fehérvári beszélgetések
Vakler Lajos vendége
Erdély Csanád válogatott
jégkorongozó
Honvéd7
Kezdőkör
Képes hírek
Paletta – ismétlés
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó 1-kor
Képes hírek
Mese habbal
Szimfonik
Táncdalfesztivál 2016
Dienes Ottó-portré
Híradó
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek
A Fehérvár Televízió
archívumából
Híradó – ismétlés
A Fehérvár Televízió
archívumából
Hírek – ismétlés
Arany János: Az
eperfa alatt
Akik császárok
lehettek volna
Kallós-emlékest
Híradó – ismétlés
Képes hírek

2022. 06. 30. CSÜTÖRTÖK

2022. 07. 01. PÉNTEK

00:00 Képes hírek

00:00 Képes hírek

07:00 Híradó

07:00 Híradó

07:20 A Fehérvár Televízió

07:20 Köztér

archívumából
08:20 Képes hírek
11:00 A Fehérvár Televízió
archívumából

07:50 Bajnokok városa
08:10 Képes hírek
11:00 Köztér – ismétlés
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából

13:00 Híradó 1-kor

13:00 Híradó 1-kor

13:15 Képes hírek

13:15 Képes hírek

14:15 Farmerzseb

14:15 Belvárosi kóstoló

15:15 Székelyderbi

14:50 Corvinus Alba

16:10 Csíkország szelei
17:00 Híradó
17:20 Köztér

Vendég: Tihanyi
Tóth Csaba
15:40 A határon túli magyar
irodalom napja

17:50 Hírek

16:15 Bársony István-portré

17:55 A Fehérvár Televízió

17:00 Híradó

archívumából

17:20 Agrárinfó

19:00 Híradó – ismétlés

17:50 Hírek

19:20 Bajnokok városa

17:55 Nálatok mizu?

19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Stámusz Ferenc-portré
20:50 Szép magyar énekek

19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés

21:50 Csík 30

21:00 Két hang, két lélek

22:15 Híradó – ismétlés

22:30 Híradó – ismétlés

22:35 Képes hírek

22:50 Képes hírek
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