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Mesés hely a Gárdonyi Fehérváron lesz 
a megyenap

A NépmesePont jelentős állami támogatással jöhet létre

Novák Rita

Szabó PetRa

Választókerületi programok

Mesebeli hellyé változik a Gárdonyi Géza 
Művelődési Ház és Könyvtár. Az intézményben 
NépmesePontot alakítanak ki, ami azt jelenti, 
hogy a magyar mesevilággal kapcsolatos prog-
ramokkal várják ezentúl az érdeklődőket. 

A következő három évben nagy való-
színűséggel tovább emelkedik azoknak 
az eseményeknek a száma, melyeken a 
mese kerül középpontba. Az intéz-
mény pályázaton nyolcvanmillió forin-
tot nyert a megvalósításra – mondta a 
Gárdonyi vezetője, Iszkádi Erika. 
A terület önkormányzati képviselő-
je, Brájer Éva szerint a meseíró-  
pályázatok, a mesemondóverse-

Fejér Termék- és kézműves vásár, borkóstoló, 
interaktív játéktér is várja az érdeklődőket a 
megyenapon, melynek ebben az évben Székes- 
fehérvár ad otthont. Az egész napos rendezvényen 
kitüntető címek átadására is sor kerül. A megyenap 
programjai a megyeházán és a Szent István téren 
zajlanak majd.

Kerámiák, sajtok, különféle kéz-
műves portékák és a térségből való 
finomságok közül választhatnak 
az érdeklődők április hatodikán, 
pénteken. A kirakodóvásáron kívül 
különféle kulturális programok várják 
az érdeklődőket. Brájer Éva alpolgár-
mester szerint a megyében elmosódni 
látszanak a közigazgatási határok, 
olyan szorosan kapcsolódik össze a 
települések élete: „Arra lenne a legna-
gyobb szükség, hogy a megye termelőitől 
legyen lehetőségünk minél nagyobb szám-
ban vásárolni. Nemcsak azért, mert ezzel 
segítjük ezeket a gazdálkodókat, amit én 
nagyon fontosnak tartok, hanem mert jó 
minőségű élelmiszereket fogyaszthatunk!” 
A megyenap általában a megye 
legjelentősebb közjóléti eseménye, 
ekkor adják át a megye díszpolgári 
címeit, kitüntető díjait is, de ezen 
kívül különféle színpadi műsorok 
is várják az érdeklődőket április 
hatodikán, pénteken – tudtuk meg 
Molnár Krisztiántól, a Fejér Megyei 
Közgyűlés elnökétől.
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Indul az Árpád-ház-program

A belső udvar az egyik olyan része a múzeumnak, mely a fejlesztésnek köszönhetően új funkciót kap, de új kiállítóterek és modern technika is 
helyet kap a hamarosan megújuló rendház épületében

Novák Rita

További négyszázmillió forinttal támogatja 
a kormány az Árpád-ház-program keretében 
megújuló Szent István Király Múzeum re-
konstrukciójának előkészítését. A kormány-
határozatot elfogadták, a beruházás még az 
idén elkezdődik. A rendház a Nemzeti Múzeum 
szervezésében 2020-ban az Árpád-dinasztia 
történetét bemutató tárlatnak ad helyet. 

„A huszonegyedik század elvárá-
sainak megfelelő technikai felsze-
reltségű kiállítóterek alakulnak ki, 
melyek a jövőben lehetővé teszik az 
Árpád-ház-programban megvalósuló 
kiállításhoz hasonló nagyszabású 
tárlatok megrendezését is. Másrészt 
ez azért is fontos, mert végre egy 
évtizedes adósságot tudunk törlesz-
teni azáltal, hogy az Árpád-ház-kiál-
lítást követően lehetőségünk nyílik a 
Székesfehérvár történetét a kezdetek-
től bemutató várostörténeti kiállítás 
méltó megrendezésére is.” – kezdte 
tájékoztatóját az intézmény igaz-
gatója, Kulcsár Mihály. 
A város országgyűlési képviselője, 
Vargha Tamás megerősítette, hogy 
elfogadták azt a kormányhatáro-
zatot, mely kimondja: 1,2 milliárd 
forinttal támogatják az Árpád-ház- 
program első ütemében meg-
valósuló tudományos-szakmai 
programokat. Emellett folytatódik 
a székesfehérvári Szent István Ki-
rály Múzeum rekonstrukciójának 

Ráchegy, Búrtelep, 
Köfém-lakótelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi

Április 9-én, hétfőn 15 és 18 óra között 
tartja fogadóóráját Dienesné Fluck 
Györgyi. Olaszi László körzeti megbí-
zottal várja a lakókat az Erzsébet út 12. 
szám alatti képviselői irodájában.

Vasútkörnyék

Molnár Tamás

Április 11-én 17 órai kezdettel lakossági 
fórumot tartanak a városrész idei 
fejlesztéseiről. Jelen lesz Cser-Palkovics 
András polgármester, Bozai István 
városgondnok, Kovács Zsolt városi 
rendőrkapitány, Szauter Ákos, a Szép-
hő Zrt. vezérigazgatója, Nagy Zsolt, 
a Polgármesteri Hivatal Közlekedési 
Irodájának vezetője és Molnár Tamás, 
a 4. sz. választókerület önkormány-
zati képviselője. Helyszín: Jáky József 
Szakgimnázium, Deák Ferenc u. 11.

Fáy- és Almássy-telep, vezér utcák

Deák Lajosné

Fogadóórát tart április 11-én, hétfőn 
Deák Lajosné. 17 és 19 óra között 
várja a lakókat a Királykút Emlékház-
ban, a Mikszáth Kálmán u. 25. szám 
alatt.

Felújítják a múzeum Fő utcai épületét

előkészítése is, melyhez a kor-
mány további mintegy négyszáz-
millió forint támogatást biztosít. 
A város polgármestere, Cser-Pal-
kovics András kiemelte: az Árpád- 
ház-program elkezdődött, és a 

kormány által biztosított forrás 
a raktározási problémák megol-
dását is lehetővé teszi. Hozzátet-
te: a múzeumban megvalósuló 
fejlesztések eredményeként egy 
jóval nagyobb, modern kiállítótér 

jön létre. Ez helyet adhat majd 
egy, a város történetét, kulturális 
örökségét bemutató új, állandó 
kiállításnak és számos nemzet-
közileg is elismert színvonalas 
tárlatnak is.

nyek és a NépmesePont kialakítása 
kiváló alapot nyújt arra, hogy az 
épület felújítása után bábszínházat 
hozzanak itt létre. 
A térség országgyűlési képviselője, 
Törő Gábor elmondta: a választó- 
kerületébe ötmilliárd forint EFOP-os 
forrás érkezett. A támogatás egy 
részét óvodák és iskolák fejlesztésé-
re fordították, de számos civilszer-
vezetnek is jutott belőle. 
A NépmesePont programjain több 
ezer óvodás és iskolás gyermek vesz 
majd részt. A Gárdonyi tíz óvodával 
illetve iskolával kötött együttmű-
ködési megállapodást, de abban 
bíznak, más intézmények diákjai is 
csatlakoznak a rendezvényekhez.
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A város érdeke az első!
HagymáSy aNdRáS

Öt jól ismert fehérvári személyiség a Face-
bookon tette közzé gondolatait a vasárnapi 
parlamenti választással kapcsolatban: dr. Forgó 
Béla, dr. Simon Gábor, Tóth István, Karsai 
Béla és Bakonyi István szerint Székesfehérvár 
érdeke az, hogy a kormányzati stabilitás és 
folytonosság megmaradjon.

„Fehérvári lokálpatriótaként valljuk, 
hogy amikor annak ideje van, ki 
kell állnunk városunkért, meg kell 
szólalnunk a Székesfehérvár jövőjét 
befolyásoló legfontosabb ügyekben. A 
vasárnapi parlamenti választás ilyen 
alkalom.

Dr. Forgó Béla: „A város gazdaságának 
fejlődése vitathatatlan sikertörténet. A 
kisvállalkozásoktól a hazai tulajdonú nagy-
vállalatokon át a multinacionális óriás- 
cégekig mindenki megtalálja a számítását 
Fehérváron, ahogy azok is, akik munkájuk-
kal gyarapítják a várost. Én sok minden-
ben kritikusan szemlélem a kormányzat 
politikáját, de egy valami vitathatatlan: 
Székesfehérvár nagyon jól járt az elmúlt 
nyolc évben, ezt meg kell őrizni!”

Tóth István: „Olyan sportélet alakult ki az 
utóbbi években Székesfehérváron, amit 
minden más magyar város csak irigyelhet! 
A sportinfrastruktúra fejlődését olyan 
mérföldkövek jelzik, mint a regionális 
atlétikai központ a Bregyóban, a megújult 
Csónakázó-tó – partján a kosárlabda-
centrummal – a szinte havonta átadott 
városrészi sport- és fitneszparkok vagy a 
megújuló iskolai tornatermek. A legfonto-
sabb még ezután jön: hamarosan felépül a 
multifunkciós sport- és rendezvénycsarnok 
és az öttusa-akadémia a Volán-telepen. Én 
ennek a folytatására szavazok!”

Dr. Simon Gábor: „Orvosként nem tehetem 
meg, hogy számot ne vessek a kormányzat 
egészségügyi politikájával. Székesfehér-
váron egyértelműen kedvező a mérleg! A 
korábbi kormányzatok elvettek Fehérvártól, 
a mostani adott: tízmilliárdos fejlesztéseket 
a kórházban, sorra megújuló orvosi ren-
delőket, széles körű szűrőprogramokat. Nem 
szeretném, ha mindez veszélybe kerülne!”

Karsai Béla: „A város érdeke az első! 
Székesfehérvár pedig egyértelmű nyertese 
a kormányzati politikának. Számomra nem 
kérdés, hogy olyan képviselőt kell küldeni 
a Parlamentbe, aki a város történelmi 
mércével mérve is egyedülálló fejlődését a 
jövőben is biztosítja. Fontos az ország biz-
tonsága, a közélet tisztasága és minden más 
kérdés, ami a kampányban fókuszba került, 
de nekünk, fehérváriaknak tudatában kell 
lennünk annak, hogy mi a jó városnak!”

Bakonyi István: „Meggyőződésem, hogy a 
Cser-Palkovics András polgármester vezette 
város az elmúlt években jelentős fejlődést 
tudhat maga mögött. Mindez a kultúrára, a 
művelődési élet támogatására, többek kö-
zött a könyvkiadásra is vonatkozik. Ugyan-
akkor tudom, hogy mindebben Vargha Tamás 
képviselőnek is igencsak fontos szerepe volt. 
Mindezen okokból következően szeretném, 
hogy ez az út folytatható legyen!”

Séllei eRzSébet

A bizalom ára 

Éppen száz év telt el az első világ-
égéstől, mely Németország és szö-
vetségeseinek vereségével zárult. A 
központi hatalmak 22.850.000 fő-
nyi mozgósított erejéből 3.386.200 
fő elesett, 3.629.829 fő fogságba 
esett vagy eltűnt, 8.388.448 fő 
megsebesült. A Párizs-környéki 
békék átrendezték Európa térképét. 
A béketárgyalások Németország 
erejének és befolyásának minden 
lehető módon való csökkentése 
irányába hatottak. Az agresszív 
külpolitikát folytató II. Vilmos 
német császárt népe megfosztotta 
trónjától. Még húsz év sem telt 
el: Hitler zavaros ideológiája 
ígért harmadik birodalmat, és egy 
nemzet állt lelkesen csatasorba, 
szemernyit sem kételkedve a de-
magógiában. Megkezdődött Európa 
porig rombolása. 
A második világégés ismét Német-
ország vereségével ért véget. Az 
áldozatok számát 35-60 millióra 
becsülik. A zsidó holokauszt áldo-
zatainak száma 5.7 millió. 
Egy évszázad alatt két világégés 
Németország főszereplésével. És 
Németország újra diktál. Európa 
megújulásának egyedüli zálogaként 
a „nyitott ajtó” politikáját hirdeti 
ellentmondást nem tűrően. Meghí-
vók szállnak szét, és áramlanak a 
vendégek hosszú, tömött sorban.
Európa megmentőjeként fellépve 
hiteles-e vajon a német nemzet, 
két világégés vesztese? Kételked-
jünk bátran! Harmadszor is el fog 
veszejteni.
1944-ben Soros Tivadar egy dunai 
szigeten rejtegette fiát a német 
megszállók elől. „Ha követed 
azokat a szabályokat, amelyeket 
általában követsz, akkor meg-
halsz!” – vonta le következtetését a 
szerencsés túlélő, és ez a gondolat 
vált hitvallásává. Új hazájából, az 
Óperencián túlról avatkozott bele 
pénzügyi folyamatokba és világpo-
litikai eseményekbe, mígnem azt 
tűzte ki célul, hogy számolatlan és 
ellenőrizhetetlen embertömegeknek 
segít eljutni Európába. A „menekült- 
ügyi rendszer újjáépítése” című 
írását nyolcvanöt évesen vetette 
papírra kaján mosollyal, meghatá-
rozva az Európai Unió kötelességét 
e téren. Amerikából. Azt gondol-
nám, célja, hogy megbosszulja a 
hajdani német megszállás alatt 
átélt rettegését, és megbüntesse a 
keresztény Európát gyermekko-
ráért. Ez az egyetlen elfogadható 
magyarázat. A mára kilencven felé 
ballagó pénzember Lucifert játszik. 
Megvásárol lelkeket. Egy magyar 
gyökerű üzletember áll az új dema-
gógia mögött, és egy másik magyar 
szegült ellene.
Zeid Ra’ad Al Husszein, az ENSZ 
emberi jogi főbiztosa alapvető 
szabadságjogokról, visszakozóban 
lévő szégyenérzetről, xenofóbiáról 
és rasszizmusról szónokolt nemrég 
a pulpituson, majd elviharzott, 
becsapva maga mögött az ajtót. 
Jordán hercegként nincs mit koc-
káztatnia. 

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

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Fehérvári lokálpatrióták és a választás: „Őrizzük meg, amit elértünk!”

Óriásberuházások követik egymást a 
korábban elhanyagolt egészségügyben, 
sorra újulnak meg az utak, épülnek a 
parkolók, a kerékpárutak. A legjobb 
egyetemek telepedtek meg városunk-
ban, sport- és szabadidős létesítmények 
nőnek ki a földből, a város apraja-nagy-
ja megmozdul a nagy közösségi rendez-
vényeken. Fehérváron jó élni!
Mi, lokálpatrióták szeretnénk, ha ez 

kapnak bizalmat parlamenti munkájuk 
folytatására.”
Dr. Forgó Béla, az Alcoa-Köfém 
nyugalmazott vezérigazgatója, Simon 
Gábor gyermekgyógyász főorvos, 
Tóth István, a KNYKK vezérigazgató- 
helyettese, az Alba Volán SC elnöke, 
Karsai Béla, a Karsai-cégcsoport 
elnöke és Bakonyi István irodalom-
történész a fenti közös nyilatkozatot 
a Facebookon tette közzé a héten. 
Meglátásuk szerint Székesfehérvár 
sorsdöntő pillanataiban a várost sze-
rető lokálpatrióták nem hallgathat-
nak. Amikor arról kell dönteni, hogy 
merre haladjon tovább az ország, 
milyen kormány kapjon bizalmat, 
nem lehet figyelmen kívül hagyni 
szűkebb környezetünk érdekeit. 
Márpedig szerintük Székesfehérvár 
érdeke az, hogy a kiemelkedően 

Az elmúlt években azt tapasztaljuk, 
hogy Székesfehérvár soha nem látott 
ütemben fejlődik. A helyi gazdaság 
ereje európai szinten is egyedülálló, 
a nemzetközi és hazai gazdasági sze-
replők növekedése látványos, hazai és 
külföldi vállalatok egyaránt hatalmas 
beruházásokkal jelzik, hogy hosszú 
távra terveznek, a fehérváriak életminő-
sége kézzelfoghatóan javul. Munkával 
mindenki tisztes megélhetéshez juthat. 

így is maradna! Politikai téren nem 
értünk mindenben egyet egymással, 
a kormányzat teljesítményét eltérően 
ítéljük meg, de egy valamiben szilár-
dan hiszünk: Székesfehérvárnak az az 
érdeke, hogy megőrizzük mindazt, amit 
elértünk! Számos fontos nemzetközi 
és országos ügy mellett a választáson 
számunkra az a perdöntő, ami váro-
sunkban történik. Fehérvárnak az a jó, 
ha folytatódik az elmúlt évek fejlődése, 
ennek garanciája pedig az, ha a Fidesz 
jelöltjei, Vargha Tamás és Törő Gábor 

sikeres, látványos fejlődést hozó idő-
szak tovább folytatódjon. Úgy vélik, 
ezt a Fidesz jelöltjei, Vargha Tamás 
és Törő Gábor garantálhatják.
Ahogy az aláírók fogalmaznak: nem 
kell mindenben egyetérteni, lehet 
más a világképünk és értékelhetjük 
eltérően a kormányzat munkáját, de 
fel kell ismernünk a város érdekét, 
és aszerint kell cselekednünk április 
nyolcadikán.
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Választási műsor 
a Fehérvár TV-ben

Április nyolcadikán kövesse figyelemmel a válasz-
tást és a szavazatszámlálást a Fehérvár TV-ben! 
Este hat órától Látrányi Viktória, Somos Zoltán és 
Schéda Zoltán várja a nézőket a képernyő elé stú-
dióvendégekkel, élő helyszíni bejelentkezésekkel, 
riportokkal és folyamatosan frissülő adatokkal. A 
Vörösmarty Rádióból is tájékozódhatunk: a friss 
hírekkel Romhányi Anikó várja a hallgatókat!

„Meg kell védeni Magyarországot!” Országos kampányzáró a városban

Vasárnap választás!

A Munkáspárt nemet mond a migrációra
Vargha Tamás és Cser-Palkovics András a Fidesz országos kampányzáró rendezvényére hívja a 
fehérváriakat, ahol felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is

vakleR lajoS Novák Rita

HeiteR dávid tamáS

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke és 
országgyűlési képviselőjelöltjei, Erdős Ferenc 
és Veres Péter ismertette pártjuk elképzeléseit 
az április 8-i választás előtt. 

A pártvezető megerősítette: a Mun-
káspárt nem támogatja a migrációt, 
és kiállnak az ország stabilitását 
szolgáló intézkedések mellett.
„Az emberek többsége április 8-át na-
gyon fontos eseménynek tartja, érzik 
azt, hogy az ország sorsáról, jövőjéről 
szavazunk. A Munkáspárt arra biztat 
mindenkit, hogy menjenek el, szavaz-

Székesfehérváron tartja a kormánypárt országos 
kampányzáró rendezvényét. A Fidesz-szimpati-
zánsokat péntek délután öt órára a Városház térre 
várják a szervezők. Az országgyűlési képviselő és 
a polgármester szerint a program óriási érdeklő-
dés mellett zajlik majd.

A város polgármestere szerint 
megtiszteltetés és egyfajta rang 
Székesfehérvár számára az, hogy a 
kormánypárt itt tartja kampányzáró 
rendezvényét. Cser-Palkovics András 
úgy fogalmazott, ez jelzi, hogy 
Fehérvár erős és fontos város: „Bízom 
benne, hogy nagyon sokan fognak eljön-
ni erre a rendezvényre, sok mosolygós 
embert fogunk látni. Bízom abban is, 
hogy miként a következő napok, úgy ez 
a rendezvény is nyugalomban, békes-
ségben fog lezajlani. Hiszen a választás 

Történt néhány változás Székesfehérváron a szavazókörök 
helyét illetően. Még nem késő mozgóurnás szavazást kérni, 
és továbbra is tájékozódhatunk az anyakönyvi irodában a 
választási névjegyzékről. Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Helyi 
Választási Iroda vezetőhelyettese válaszolt kérdéseinkre. 

Már mindenkinek meg kellett kapnia az értesítőt 
postai úton, de aki esetleg nem kapott, annak mi 
a teendője?
Aki nem kapott értesítőt, az április 6-án 16 
óráig a székesfehérvári önkormányzat anya-
könyvi irodáján kérhet információt a saját 
adatairól, hogy szerepel-e a névjegyzékben.
Székesfehérváron változtak a szavazókörök? 
A szavazókörök számát és helyét minden 
esetben az adott település jegyzője határozza 
meg. Fehérváron két változás van: a 26. szá-
mú szavazókör technikai okok miatt a VOKE 
épületéből a Vasvári Pál Gimnáziumba került 
(Prohászka út 71.). A Korona Zrt. – Raktár-
bázis nevű szavazóhelyiség a raktárbázis 
területén lévő Főnix Csarnok előterébe került, 
erről az 50. számú szavazókörhöz tartozó 
választópolgárokat tájékoztattuk.
Az okmányok érvényességére ezúttal is fel kell 
hívni a figyelmet.
Szavazni csak érvényes okmányokkal 
lehet! Még mindenki ellenőrizheti, hogy az 
okmányai rendben vannak-e. Az okmá-
nyokkal a személyazonosságot és a lakcí-
met vagy személyi számot kell igazolni. A 
személyazonosságot a régi és új formá-
tumú személyi igazolvánnyal, ideiglenes 
személyazonosító igazolvánnyal, vezetői 
engedéllyel, útlevéllel vagy ideiglenes 
útlevéllel lehet igazolni. A lakcímet a lak-
címet igazoló hatósági igazolvánnyal lehet 
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igazolni, aminek a hátulján megtalálható a 
személyi azonosító szám.
Ki igényelhet mozgóurnát és hogyan?
Azok a választópolgárok igényelhetik, akik nem 
tudnak elmenni a szavazóhelyiségbe egészségi 
állapotuk (illetve fogyatékosságuk) vagy fogva 
tartásuk miatt. Aki a mozgóurnát más indokkal 
(például kényelmi szempontok miatt) kéri, 
annak a kérését a helyi választási iroda illetve 
a szavazatszámláló bizottság elutasítja. Mozgó- 
urnával való szavazás esetén a szavazatszámláló 
bizottság két tagja a szavazás napján felkeresi a 
választópolgárt az általa megadott címen – akár 
a kórházban is. Mozgóurnát április 6-án, pén-
teken 16 óráig a helyi választási irodától, április 
8-án, a szavazás napján 15 óráig pedig a szava-
zatszámláló bizottságtól lehet igényelni. Ha a 
választópolgár a szavazás napján a lakóhelyétől 
eltérő településen – vagy ugyanazon a települé-
sen, de másik szavazókör területén – tartóz-
kodik, erre a címre is igényelhet mozgóurnát. 
Ebben az esetben először át kell jelentkeznie a 
tartózkodási helye szerinti településre. Az át-
jelentkezést követően lehet mozgóurnát kérni. 
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazó-
körben „hagyományos módon” nem szavazhat, 
kizárólag mozgóurnával!

Történt egy visszalépés Fejér megye 1. számú választókerületben: Jávor Judit a Modern Magyarország 
Mozgalom Párt nyilvántartásba vett jelöltje volt. Személyére így nem szavazhatnak a választók.

Fontos a részvétel!

További együttműködést tervez a DK

Rába HeNRietta 

A baloldal kész az együttműködésre. Ráczné 
Földi Judit, a DK országgyűlési képviselő- 
jelöltje erről is tájékoztatta az általa szervezett 
lakossági fórum résztvevőit a Civilközpontban.

Ráczné Földi Judit, Fejér megye 
1-es számú választókerületének 
DK-s képviselőjelöltje azért hívta 
össze a lakosságot, hogy elmondja, 
miért szavazzanak rá. A képviselő-
jelölt szerint sokan szeretnének 
változást a városban élők közül 
is. Ráczné Földi Judit a fórumon 
tudatta a jelenlévőkkel, milyen 
az együttműködés a baloldalon, 
várhatók-e további visszalépések. 
Az Együtt-tel kötöttek már egy 
újabb megállapodást, egy DK-jelölt 
visszalépett a párt javára. A képvi-
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A Közéleti Klub Politikai pártok arcai 
Székesfehérváron című sorozatának 
vendége lesz április 5-én, csütörtökön 
17 órakor Horváth András országgyű-
lési képviselőjelölt (MSZP-P), megyei 
önkormányzati képviselő. Helyszín: 
Székesfehérvár, Fő utca 3., földszint, 
Európa Klub.

zanak az ország jövőjéről! Mi stabil, 
kiszámítható, biztonságos Magyaror-
szágot akarunk. Ennek érdekében azt 
gondoljuk, hogy adni kell az embe-
reknek még többet, mint amit eddig 
kaptak. Legyen kétszázezer forint a 
minimálbér, legyen százezer forint a 
minimális nyugdíj! Ennek érdekében 
és a stabilitás érdekében meg kell 
védeni Magyarországot, nem szabad 
beengedni migránsokat, eddig is ez volt 
a Munkáspárt álláspontja. Egy jobb, 
korszerűbb egészségügyre van szükség. 
Ezek a legfontosabb lépések a követke-
ző időszakra.” – mondta lapunknak 
Thürmer Gyula.

a demokrácia ünnepét is jelenti – egy 
lehetőség arra, hogy közösen kifejezzük 
valami mellett a támogatásunkat.” 
A Fidesz országgyűlési képviselője-
löltje, Vargha Tamás hangsúlyozta, 
hogy a választáson hazánk bizton-
sága a tét: „Mi, fehérváriak büszkék 
vagyunk arra, hogy a választás előtti 
pénteken fogadhatjuk és vendégül láthat-
juk Orbán Viktor miniszterelnököt, aki a 
délutáni rendezvény szónoka lesz. Nagy 
tisztelettel hívom és várom a székes-
fehérváriakat és a környező telepü-
lésről érkezőket, mindazokat, akik úgy 
gondolják, hogy Magyarország az első, 
hogy Magyarországon a mi városunk, 
Székesfehérvár az első, akik számára 
Magyarország és Székesfehérvár bizton-
sága a legfontosabb!” 
A Fidesz kampányzáró rendezvénye 
pénteken délután öt órakor kezdődik 
az Országalmánál, a Városház téren.

selőjelölt hozzátette, hogy tervez-
nek még együttműködést másik 
szervezettel is: „Nagyon bízom abban, 
hogy az LMP-vel is lesz olyan együtt-
működés, hogy koordinálni tudjunk, 
és valóban megvalósuljon Székesfe-
hérváron, hogy egy ellenzéki jelölt egy 
kormánypárti jelölt ellen induljon.” 
Ráczné Földi Judit a fórum résztve-
vőinek figyelmét felhívta a vasár-
napi választáson való részvétel, a 
döntés fontosságára. 
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„Székesfehérvárinak lenni küldetés!” Ilyen lesz a középiskolai campus

Székesfehérvárinak lenni feladat, küldetés és felelősség – Spányi Antalt köszöntötték főpász-
tori szolgálata jubileumán

A középiskolai campus projektjének első ütemében hamarosan elkezdik a Vasvári gimnázium új 
épületének építését és a Kodolányi középiskola felújítását

lugoSi balázS dávid ReNáta

Spányi Antal püspöki kinevezésének huszadik, 
egyházmegyei beiktatásának tizenötödik évfor-
dulóján rendeztek ünnepséget a Szent István  
Hitoktatási és Művelődési házban. Az évfordulón a 
város és a megye vezetői köszöntötték a főpapot.

„Székesfehérvár különleges hely a 
magyar történelemben, különleges helye 
ennek az országnak. Akik itt élhetnek, a 
magyar szentek, a magyar szent család 
lábnyomába lépnek. Székesfehérvári-
nak lenni szerencse, feladat, küldetés. 
Olyan feladat, amit napról napra meg 
kell élnünk, gyökereinkhez, hitünkhöz 
ragaszkodva, keresztény kultúránkat 
védve, kiállva nemzetünkért, kiállva 
a jelenünkért úgy, hogy abból jövő 

Szerdán bemutatták a Székesfehérváron épülő 
középiskolai campus makettjét. A Modern 
Városok Program keretében hamarosan elkez-
dődhet a beruházás.

A Székesfehérváron épülő közép-
iskolai campus középpontjában 
a sport és a művészet áll majd, és 
mintegy kétezer-hatszáz diáknak 
épül. A Modern Városok Program 
keretében megvalósuló beruházás-
ban négy intézmény érintett. A cam-
pus makettjét szerda délelőtt mu-
tatták be a tervezők. Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő Fehérvár 
egyik legfontosabb beruházásnak 
nevezte a projektet: „Ez egy nagyon 
fontos fejlesztés lesz a városban, ami 
több is annál, mert nemcsak épülete-
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Háromszáz parkoló és útfelújítás Sóstón

A református és az evangélikus temető mellett parkolókat alakítanak ki, és a két temető között 
lesz egy új zebra is

HeiteR dávid tamáS

Hamarosan megkezdődik a sóstói közútfej-
lesztés második üteme. Háromszáz parkoló 
épül, megújul a Csíkvári út és a Hosszú sétatér, 
szilárd burkolatot kap a Csőszház utca és több 
száz méternyi sétány és járda is épül.

Április elején adják át a munka-
területet – a fejlesztés költsége 
meghaladja az egymilliárd-kétszáz-
ötvenmillió forintot. Törő Gábor 
országgyűlési képviselő szerint 
ezzel régi adósságot törleszt a vá-
ros: „Székesfehérvárnak gyöngyszeme 
lehet a mostani fejlesztés eredménye. 
1,2 milliárd forint értékben, tisztán 
kormányzati forrásból parkolók, utak, 
sétányok és csapadékvíz-elvezető rend-
szerek épülnek.”
A Csíkvári út és a Hosszú sétatér 
teljes rendbetétele mellett egy 
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szép sétány is épül. „Ez is egy olyan 
komplex, a városrész egészét érintő 
fejlesztés, mint ami a Csónakázó-tó 
környékén is történt és történik.” – 
mondta Cser-Palkovics András 
polgármester.
Mészáros Attila, a terület önkor-
mányzati képviselője elmondta, 
hogy jövő január elején készül 
el teljes egészében a fejlesztés. 
Ennek részeként teljesen átépítik 
a Csíkvári utat: kiszélesítik az 
útpályát, kerékpársávot alakítanak 
ki, és a Homok sorig egy plusz 
forgalmi sávot is létrehoznak. Az 
út teljes hosszában zárt rendszerű 
csapadékcsatornát kap, valamint a 
közvilágítási hálózat megújítására 
is sor kerül. A kivitelezőnek há-
romszáz napja van, hogy elvégezze 
a munkát, amivel jövő év elejére 
lesz kész.

Új elektromos autó a Városgondnokságon

Azon túl, hogy környezetbarát az új elektromos autó, jóval csendesebb is, ami a kora reggeli 
köztisztasági feladatoknál vagy a nyári éjszakai locsolásoknál fontos szempont: kevésbé 
zavarja a lakókat

bácSkai geRgely

A múlt héten egy billenőplatós elektromos kis-
teherautó állt munkába a Városgondnokságon 
a köztisztasági csoportnál: az utcai szemetesek 
ürítéséhez használják majd. A Városgondnok-
ságon ez a hatodik elektromos jármű, melynek 
vásárlását a Nemzetgazdasági Minisztérium 
másfélmillió forinttal támogatta.

A Városgondnokságon már nyolc 
éve használnak elektromos autókat 
locsolási és köztisztasági felada-
tokra, de elektromos a Béla úti 
temetőben közlekedő, ingyenesen 
használható kisbusz is. Az új, zöld 
rendszámos elektromos kisteherau-

tó átadásán Vargha Tamás ország- 
gyűlési képviselő arról beszélt, 
hogy az elektromos járművek be-
szerzésének támogatása a sokadik 
példa a jó kormányzati döntésekre.
Bozai István városgondnok kiemelte: 
nagyon fontos, hogy halkan közleke-
dik az új jármű. Több mint egy ton-
na a terhelhetősége, de elég keskeny 
ahhoz, hogy a kisebb helyekre, így a 
parkokba is be tudjon menni.
A gyártó NRG CAR Kft. ügyveze-
tője, Hajdú Dániel elmondta, hogy 
az új jármű kifejezetten város-
gondnoksági feladatok ellátására 
készült, és utánfutó vontatására is 
képes.
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fakadjon!” – mondta a főpásztor, 
megköszönve az ünnepi együttlétet 
és a közös imádságokat.
A püspököt a Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda növendékei mű-
sorral köszöntötték, Hirtling István 
színművész pedig Babits Mihály Az 
elbocsátott vad című versével emelte 
az ünnep fényét.
Az eseményen részt vett Soltész 
Miklós, az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egyházi, nemzetisé-
gi és civil társadalmi kapcsolatokért 
felelős államtitkára, Vargha Tamás, 
Törő Gábor és L. Simon László 
országgyűlési képviselők valamint 
Székesfehérvár alpolgármesterei és 
számos önkormányzati képviselője 
is.

ket építünk – ennek a komplexumnak 
minden bizonnyal lelke lesz!”
Az első ütem építési engedélyezési 
eljárása lezajlott. Ez magába foglal-
ja a Vasvári Pál Gimnázium új épü-
letének felépítését és a Kodolányi 
Középiskola épületének felújítását, 
bővítését.
L. Miha Emőke vezető építészterve-
zőtől megtudtuk, hogy jelenleg az 
úgynevezett tender tervek elké-
szítése zajlik. Ennek célja, hogy a 
projekt anyagi, finanszírozási része 
előre tervezhető legyen. Ez alapján 
írják ki a közbeszerzési eljárást.
Cser-Palkovics András a jövőbe 
való befektetésnek nevezte a fej-
lesztést: „A fiataloknak új környeze-
tet, huszonegyedik századi infrastruk-
túrát, az ott tanító tanároknak pedig 
megfelelő eszközparkot jelent majd.” 
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Emlékezés Kallós Zoltánra

„Addig vagyunk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk.” Kallós Zoltán gondolata 
ma is igaz.

vakleR lajoS

Kallós Zoltán, a februárban, életének 
kilencvenkettedik esztendejében elhunyt 
néprajzkutató, népzenegyűjtő tiszteletére 
rendeztek emlékestet a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban. A 
megemlékezésen az ország valamennyi 
szegletéből érkeztek tanítványok és 
tisztelők.

Cser-Palkovics András polgár-
mester Székesfehérvár tiszte-
letbeli polgárának elvhűségét 
emelte ki: „Néprajzkutatóként, a 
zene kutatójaként tett azért, hogy 
ezek a kincsek fennmaradjanak, 
hogy legyen mit továbbadni. 
Kallós Zoltán nagyon jó példája 
annak, hogy nem mindig lehet-
nek kifogásaink! Az ő életében is 
nagyon sok küzdelem volt, mégis 
megmaradt az elvei mellett.” 
Vargha Tamás országgyűlési kép-
viselő hitet tett amellett, hogy 
Kallós Zoltán munkáját folytatni 
kell: „Hiszem, hogy itt van velünk 
és figyel bennünket, a mű, amit ő al-
kotott, bízvást mondhatjuk: örök. A 
mi dolgunk, hogy ne feledjük: az ő 
erdélyi munkája tette lehetővé, hogy 
a magyar nyelv és a népi kultúra 
továbbéljen a határon túl.” 
Spányi Antal megyés püspök 
Kallós Zoltán emberségéről, 

tisztaságáról beszélt: „Amikor 
kilencvenkét éves korában valaki 
a földi létből az örökkévalóság 
útjára lép, nem nagyon szabad 
meglepődnünk. A tanár úr 
távozása mégis mindannyiunkat 
megrendített, mert őt nemcsak 
tiszteltük, de szerettük is. Része 
volt az életünknek, a városnak, a 
magyar életnek, a magyar lélek-
nek. Azt őrizte, azt védte, annak 
próbálta a jövőjét megtartani, azt 
megalapozni.”
A székesfehérváriak nevé-
ben Altorjay András vett 
búcsút a város tiszteletbeli 
polgárától: „Hűséget, ellen-
állást, jóra törekvést, tanítást 
kaptunk tőle. Amit összegyűj-
tött, önzetlenül megosztotta 
azokkal, akik hittek abban, 
hogy a magyar nyelv, a népi 
kultúra megőrizhető. Fantasz-
tikus életpálya volt az övé: 
több dalt, balladát, népszokást, 
táncot gyűjtött, mint Bartók és 
Kodály együtt.” 
A tanítványok, munkatársak 
búcsúját Vakler Anna tolmá-
csolta: „Nagyon erős hit kell 
ahhoz, hogy amit az ember tud 
az eszével, azt az érzéseivel is 
megélje, és kimondja: folytatjuk 
és bejárjuk az utat, amit Kallós 
Zoltán kijelölt számunkra!”
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Mecénás és katona 

A Mátyás király – Mecénás és katona című kiállítás egy hónapig látható a Nemzeti Emlékhelyen

gáSPáR PéteR

A Nemzeti Emlékhelyen nyílt tárlat Mátyás 
király életének főbb eseményeit eleve-
níti fel. A kiállítás Pozsonyban kezdte 
meg Kárpát-medencei körútját, egyetlen 
magyarországi helyszíne Székesfehérvár. A 
tárlaton Somodi András és Merényi Zoltán 
közös, rézből, acélból és textilből készült 
kompozíciói tekinthetők meg.

Mátyás fehérvári koronázásának 
évfordulóján, a Magyarság Háza 
Székesfehérvár önkormányza-
tával és a Szent István Király Mú-
zeummal közösen szervezett csü-
törtöki reneszánsz napja során 
két helyszínen, a Hiemer-házban 
és a Nemzeti Emlékhelyen 
kaphattak betekintést az érdek-
lődők abba a korba, melyben 
Mátyás és az ő országának népe 
élt: a reneszánsz viselet részle-
teibe, a zenekultúrába, a Fekete 
sereg életmódjába, a solymászat 
fortélyaiba, Mátyás élő, szellemi 
örökségébe. 
A Merényi Zoltán és Somodi 
András által megálmodott, a 
maga nemében egyedülálló 
műtárgy-kompozíció különleges, 
a XXI. századra is reflektáló mó-
don mutatja be Hunyadi Mátyás 
életét. 
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője meg-
nyitó beszédében emlékeztetett 
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Kiállítás Mátyás király életéről

rá, hogy Mátyás király uralkodá-
sa idején újjászületett Magyar-
ország. Igazi nagyhatalom volt, 

versenyképes Angliával: „Ma 
ismét egy újjászületés idejét éli ez az 
ország. Reméljük, az évek óta tartó 

fejlődés folytatódhat a jövőben is, 
és olyan erős lesz az ország, mint 
volt Mátyás idejében!” 
Szilágyi Péter nemzetpolitiká-
ért felelős helyettes államtitkár 
ünnepi köszöntőjében arról 
szólt, hogy Hunyadi Mátyással 
egy olyan politikai vezető került 
az ország élére, aki a kor vezető 
európai hatalmai közé emelte 
hazánkat. Az ország újjáépült, 
a törvény megszilárdult, a sok 
vérrel áztatott föld elkezdett újra 
gyümölcsöt teremni.
Kulcsár Mihály, a Szent István 
Király Múzeum igazgatója 
történelmi visszatekintésében 
szólt arról, hogy Mátyás király 
jelentős építkezéseket végzett a 
magyar királyok koronázótemp-
lomán, ahol feleségét is megko-
ronázták, s ahol esküvőjük volt, 
valamint az 1490. április 25-én, 
Bécsben bekövetkezett halálát 
követően itt került sor teme-
tésére is. A múzeum vezetője 
hozzátette: a Mátyás-emlékév-
ben a Szent István Király Mú-
zeum egész éves programmal 
készül a jeles évfordulókhoz 
kapcsolódóan. Április 25-én, 
Mátyás temetésének évfordu-
lóján a rendház épületében 
– a Hadtörténeti Múzeumnak 
köszönhetően – megtekinthető 
lesz a király halotti pajzsának 
hű másolata is.
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A derék város

Demeter Zsófia trilógiájának harmadik kötete is Székesfehérvár épülését-szépülését mutatja be

Hermann Róbert, a neves hadtörténész székesfehérvári lokálpatriótaként is üdvözölte a kötetet és szerzőjét

A könyvbemutató telt házat vonzott, a fehérváriakat érdekli a város múltja

vakleR lajoS

A Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri termében mutatták be Demeter Zsófia 
Székesfehérvár Anno... 3. – A derék város 
címmel megjelent új kötetét, melyet Hermann 
Róbert történész, egyetemi tanár ajánlott az 
olvasók figyelmébe. A könyvben Székesfehér-
vár központi szerepét ismerhetjük meg a Szent 
István-i időktől 1930-ig tartó több évszázados 
periódusban. 

„Gyűlöltem agg, álszent orcádat, 
év-ezred kripta illatát... Mire 
roncsod új fényre támad, ismer-e 
még valaki rád?” A fénylő törté-
nelmi múlt idézgetése a szólamok-
ban, ünnepi beszédekben, még 
a korteshadjáratok alkalmával is 
bevált fogás volt, de ahogy Szabó 
Dezső is írta, fénye nem sugárzott 
ki a városra, nem látszott rajta az 
egykori gondosság és gazdagság. 
Ezekkel a gondolatokkal vezette 
be Demeter Zsófia 1990-ben a Szé-
kesfehérvár Anno – Pillanatképek 
egy város életéből című kötetét. 
Később Örvendezz, királyi város! 
címmel jelent meg a második 
rész, melyben a szerző az 1938-as 
ünnepi esztendőre való felkészü-
lést illetve a Szent István-emlékév 
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eseményeit gyűjtötte csokorba. 
A korabeli fotókkal gazdagon 
illusztrált kötetek hozadéka, hogy 
a lokálpatrióta székesfehérvári 
polgárok megismerhették a város 
olyan időszakait, melyek kivételes 
szerepet játszottak a magyarság 
történelmében is. 

Demeter Zsófia ebben a kötetben 
is folyamatotokat dolgoz fel. A 
középkortól a török dúlásig, a török 
időket követő fellendülésig mindig 
volt egy talppontja a város fejlődé-
sének. Volt egy nagyon érdekes és 

tanulságos időszak Székesfehérvár 
életében, s ez a dualizmus kora, a 
Kiegyezést követő időszak: „Nem 
kerülhet elő egyetlen tehetséges város-
vezető sem a semmiből. Nem lehetett 

volna Csitáry G. Emil sikeres polgár-
mester, ha nincsenek olyan elődei, akik 
az ő munkáját megalapozzák. Nagyon 
érdekes párhuzamokat találtam, és 
természetesen nagyon fontos szemé-
lyeket. Havranek József harmincéves 
városvezetési korszaka megalapozza 
a modern nagyvárost, úgy is, hogy 
valóban egy kiegyezés utáni városról 
gondolkozik. Sétatereket, parkokat 
tervez és valósít meg, laktanyákat épít, 
s olyan épületek épülnek, melyek addig 
fájóan hiányoztak a városból. Az ő 
korszakában megy végbe az is, hogy 
összeépül a város, Székesfehérvár tér-
képe egy egységes folt lesz. Egy dolog a 
térkép, és a másik azoknak a civilizá-
ciós minimumoknak a megteremtése, 
amiket ma adottságoknak veszünk. 
Legyen világítás, víz, szennyvíz, 
legyenek a csatornák lefedve – Saára 
Gyuláról el szoktunk feledkezni, talán 
azért, mert egy rendkívül szerencsét-
len időszakban töltötte polgármesteri 
korszakát, hiszen közbeszólt az I. 
világháború. Természetesen nála is 
fejlődik a város, de erre rányomja a bé-
lyegét, hogy árvaházakat, fogolytábort 
kell létrehozni, a menekültek ellátá-
sáról kell gondoskodni. Ugyanakkor 

korszakos történet a repülés elindítása, 
s összességében elmondhatjuk: Saára 
Gyula is egy sikeres városvezető volt.” 
– mondta el lapunknak a szerző, 
Demeter Zsófia.
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Horoszkóp
április 5. – április 11.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A problémás ügyeit sikerül elsimítania, és még régi 
családi ügyeket is orvosolhat. Többször is kimon-
dottan azt fogja érezni, hogy a kezére játszik a sors. 
Ha kérdése vagy gondja lenne, szinte a semmiből 
érkezik rá a megoldás. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ismeretlen terepre merészkedhet. Talán azért, mert 
így akarta, olyan szakmát, munkát vagy területet 
választott, amiben nem olyan jártas, viszont régóta 
szerette volna kipróbálni magát benne. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Tevékeny, de fárasztó hét elé néz. Ráadásul bonyoda-
lomból is jutni fog bőven, és mindenféle nehézségbe 
is ütközik majd. Olyan stresszes napokat élhet át, 
mikor már szinte minden és mindenki bosszantani 
fogja.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Vegye észre, hogy a sors elhúzza az orra előtt a 
mézesmadzagot, és remek lehetőségeket kínál Ön-
nek. Ezen a héten bekopogtat ajtaján a szerencse, 
csak legyen elég szemfüles ahhoz, hogy észre is 
vegye!

Rák 6. 22. – 7. 22.

A héten végre olyan lehetőségeket kap, amelyekre régóta 
vágyott. Ezzel a lökettel és eséllyel nemcsak magát a kitű-
zött célját érheti el, de bizonyíthat magának és szeretteinek 
is. Eddig problémás vagy elakadt ügyeit is sikerül megol-
dania, és úgy érzi, életében egy új fejezet veszi kezdetét.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kellemes meglepetéssel számolhat a szerelmi 
életében. Még az is lehet, hogy romantikus utazással 
vagy más kikapcsolódási formával függ össze ez a 
nem várt öröm. Mások pedig azt érezhetik, megérte 
várniuk, mert végre beváltódnak a reményeik. 

Új üzemet avattak

Az évszázados ipartörténettel rendelkező város megbecsüli a vállalkozóit – hangsúlyozta a 
polgármester

Szabó PetRa

Gyorsabban készülnek el mostantól a TV-talpak 
és az autók belső terét díszítő krómszínű ele-
mek a GalvanPlastic Kft.-nél. Új galvanizálósort 
avattak, ami négyszer nagyobb kapacitású, 
mint a régi.

Az üzembe még fehéren érkez-
nek be a műanyag alkatrészek, 
de a boltokba már krómozottan 
kerülnek. A GalvanPlastic Kft.-nél 
többek között TV-talpakat galvani-
zálnak, de az autóipar számára is 
gyártanak dekorelemeket, emellett 
műanyag elemek fröccsöntésével, 
tamponozásával, lézerezésével is 
foglalkoznak. A piaci igények évről 
évre nőnek, amivel a fehérvári vál-
lalat szeretne lépést tartani, ezért 
egy új galvanizálósort építettek, 
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Csúcsminőségű elektronikai cikkeket 
gyártó partnercégünk 

SAJÁT ÁLLOMÁNYÁBA KERES

OPERÁTOROKAT

KIEMELT ÁLLÁSLEHETŐSÉG
SZÉKESFEHÉRVÁRON

Elérhetőségeink:
06 20 247 8608

rebeka.sinkovics@pannonjob.hu
facebook.com/pannonjob

AMIT KÍNÁLUNK:

� 3 műszakos, 8 órás munkarend 

� Kiemelkedő műszakpótlékok (akár 40 %)

� 312.000 Ft éves Cafeteria

� Tiszta munkakörnyezet

� Ingyenes vállalati buszjáratok több irányból

� Munkahelyi étkezési lehetőség

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

INFORMATIKUS
munkakörbe, aki hosszútávra tervez, akinek fontos a jó hangulatú, 
családbarát, emberközpontú munkahelyi légkör, a biztos fizetés és 

a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• Vállalatirányítási rendszer felhasználóinak támogatása
• Kiemelt vállalati szoftver alkalmazások szoftvergazdai teendői
• Részvétel a rendszerek tesztelésében, hibakeresésében, 

fejlesztésében a kulcsfelhasználókkal közösen
• Kapcsolattartás a fejlesztő és támogató cégekkel, projekt 

adminisztrációs tevékenység
• Riportok, lekérdezések eseti elkészítése
• Vállalati weblapunk és intranet oldalunk tartalom szerkesztése

Amit kérünk:
• Alapos Microsoft Office ismeretek
• Önálló,- precíz és elhivatott munkavégzés, analitikus gondolkodás
• Dokumentációs képesség, terhelhetőség
• Megoldás központú gondolkodás, jó kapcsolatteremtő készség, 

empatikus személyiség 

Előny lehet:
• Az SQL lekérdező nyelv ismerete
• Bármilyen vállalatirányítási (ERP) rendszer ismerete
• Vállalati gazdasági folyamatok ismerete
• Weblap szerkesztési ismeretek

Szakmai gyakorlat nem feltétel, pályakezdők, illetve az ellátandó feladat iránt 
fogékony akár gazdasági területről, akár az informatika más területéről érkező 

„pályaváltó” jelöltek jelentkezését is várjuk.
A fényképes szakmai önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 

humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

Érdeklődni: 06 (1) 870-0620 vagy  06-70/381-4379, vagy küldje el 
önéletrajzát a szilard@ace-logistics.eu e-mail címre, 

kollégánk rövid időn belül felveszi Önnel a kapcsolatot.

Az ALDERS Logistics Belgium magyarországi 
cégéhez keres NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETŐT 

ponyvás (coilmulde előny) tapasztalattal!

Stabil háttér, tőkeerős cég, biztos megélhetés, 
hosszú távú együttműködés, megbecsülés!

mely négyszer nagyobb kapacitás-
sal dolgozik a réginél. 
„Az egyes soron egy évben húszmil-
lió darab terméket állítunk össze a 
legkülönbözőbb fajtákból. Hatvan 
különböző terméket gyártunk. Az új 
sor kapacitása négyszer akkora, mint 
az egyes soré, tehát akár nyolcvanmil-
lió terméket is képesek vagyunk már 
előállítani.” – mondta Palásti Károly 
ügyvezető igazgató. 
A vállalat magyar tulajdonú családi 
vállalkozás, mely tevékenységét 
1992-ben kezdte. Az évek során a 
cég portfóliója átalakult – igyekszik 
követni a piaci igényeket. 
Vargha Tamás országgyűlési képvi-
selő szerint ez és az ehhez hasonló 
beruházások a város fejlődéséhez is 
hozzájárulnak: „Most annak láttuk a 
példáját, hogy a magyar állam az Exim-
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Keresi az egyensúlyt vágyai és a valóság között, 
melyik az, amelyik elérhető, gyorsan megvalósítha-
tó, és melyik az, amelyik inkább csak álom. Össze 
van egy kissé zavarodva, nemigen tudja most, hogy 
mit akar.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ha már egyszer kitörnek Önből az esetleges párkapcsolati prob-
lémái, ne akarja őket elsimítani! Beszéljen kedvesével őszintén 
a gondjaikról, és találjanak rá megoldást együtt! De ha már úgy 
érzi, nem bír tovább ebben a kapcsolatban maradni, akkor ne 
áltassa se magát, se a kedvesét, inkább búcsúzzanak el!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Rátör Önre a szabadságvágy. Egyfelől szeretne elmenekül-
ni a mindennapok elől, pihenni és kikapcsolódni vágyik, 
mert úgy érzi, nem bírja tovább azt a mókuskereket, ami-
ben benne van. Ugyanakkor más tekintetben is szabadulni 
kíván: fojtogatónak érzi bizonyos emberek társaságát.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem ártana rendeznie érzelmi életét, a különböző 
kapcsolatait, mert változások előtt áll. Ideje volna 
a jövőre és vágyai elérésére koncentrálnia, de 
úgy nem fog tudni, ha a kapcsolatai miatt rossz a 
kedve.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kerülje a héten a fontos döntések meghozatalát! Lehe-
tőleg ne írjon alá fontosabb szerződéseket, ne vásároljon 
nagy értékű ingóságot és kerülje mindenféle kockázatos 
terv megvalósítását! Anyagiak tekintetében pláne legyen 
figyelemmel, nehogy kellemetlenség érje!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában nehezére esik a a magánélet és a karrier 
között egyensúlyozni, mert mindkettőt ugyanolyan 
fontosnak tartja. Nem is baj, csak törekedjen arra, 
hogy egyensúlyban tartsa a kettőt, és egyiket se vigye 
túlzásba!

Az üzem bővítésével újabb munkahelyek jöttek létre

Varrodába, az Alba Ipari Zónába 
keresünk egy műszakos munkarendbe:

• varrónőt (tapasztalat szükséges)
• kézi varrót
• gépi, illetve kézi vasalót
• ruhaipari művezetőt.

További információ:
06-22-397-717/22-es melléken vagy önéletrajzát 
a krine.munkaugy@krine.hu email címre várjuk.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TÁRSASHÁZI KÖNYVELŐ

munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás. 

Főbb feladatok:
• társasházak könyvelése;
• ellenőrzési feladatok;
• hatóságokkal való kapcsolattartás.

Amit kérünk:
• mérlegképes könyvelői végzettség;
• alapos számítógépes ismeret (Excel, Word);
• B kategóriás jogosítvány;
• határidők betartása, pontos precíz munkavégzés.

Előny lehet:
• könyvelési gyakorlatok;
• felsőfokú szakirányú végzettség.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TÁRSASHÁZ ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 

munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• társasházak teljes körű kezelése;
• közgyűlések lebonyolítása;
• fogadóórák megtartása;
• műszaki bejárások;
• költségvetések készítése;
• karbantartói, felújítási feladatok levezénylése, árajánlatok 

bekérése.

Amit kérünk:
• minimum középfokú végzettség;
• székesfehérvári vagy környéki lakhely; 
• határidők pontos betartása; 
• alapos számítógépes ismeret (Excel, Word); 
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• társasházkezelői képesítés;
• társasházak kezelésében szerzett tapasztalat. 

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

kovics András. – „Ennek a város-
nak most már közel egy évszázados 
ipartörténete van, és minden korszak-
ban megtalálta a következő lépéshez 
vezető utat. Most is vannak előttünk 
ilyen kihívások. Részben a szakkép-
zett munkaerő kérdésében, részben 
a digitalizáció, a robottechnológia 
területén. Ezeket is meg kell ugrani, 
ehhez pedig kell egy város, ami megfe-
lelő üzleti környezetet tud biztosítani. 
Fehérváron adott az együttműködés 
a munkavállalók, a munkáltatók, az 
önkormányzat és az állami szereplők 
között. Ha ez a biztonság és nyugalom 

a kiszámíthatósággal együtt megmarad, 
akkor ez a város a jövőben is erős és 
fontos város marad!”

bankon keresztül tudja és akarja támo-
gatni a kis és közepes vállalkozásokat, 
hogy növekedjenek, erősebbek legyenek. 
Megint itt vagyunk, az állam és a város 
összefogásánál. Ez az az út, amin ha 
megyünk tovább, akkor újabb jelentős 
sikereket érünk el itt Fehérváron!” 

A beruházással húsz új munkahely 
jött létre, de a közeljövőben még 
húsz embernek biztosíthat munka-
helyet a galvanizálóüzem. 
„A város ehhez egy biztonságos, kiszá-
mítható, nyugodt környezetet biztosít.” 
– mondta a megnyitón Cser-Pal-
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Hozzávalók négy személyre

• nyolc nagyobb szelet kalács
• hat dkg mazsola
• három dkg sótlan vaj
• három darab tojás
• három evőkanál cukor
• két-három dl tej (lehet növényi is)
• egy kávéskanál vaníliaesszencia
• egy kávéskanál fahéj
• egy kávéskanál szerecsendió
• ízlés szerint citromszeletek

Az áztatáshoz
• két evőkanál rumaroma 

(vagy konyak vagy vörösbor)
• egy evőkanál cukor

A mázhoz
• egy evőkanál baracklekvár
• kevés víz

Ehető-e a piros tojás?

Régebben nem volt probléma 
abból, hogy valaki a húsvéti tojást 
megette, mert a festéshez növényi 
festéket használtak. Ha nem reped 
meg a héj, és nem lesz színes a 
fehérje, akkor most is meg lehet 
őket enni. Azonban ha piros, 
zöld vagy kék lesz, akkor sem 
kell rögtön a kukába dobni! Meg 
kell nézni a zacskót, hogy miből 
készült a festék. Ha ételszíne-
zékkel, akkor nyugodtan el lehet 
fogyasztani, de ha van benne 
például azorubin vagy tartrazin, 
akkor inkább ne kockáztassunk, 
mert ezek az anyagok allergiás 
reakciót válthatnak ki!

Puding kalácsból

A kalács teljesen felszívja az öntetet

Ha nem elég szikkadt a kalács, akkor dobjuk be pár percre a kenyérpirítóba!

kuRucz tüNde

Maradt még a húsvéti kalácsból, ami napok 
óta magányosan szomorkodik a kenyeres 
kosárban? Nehogy kidobja! Inkább készítsen 
belőle „pudingot”, és garantáltan elfogy az 
utolsó morzsa is! 

A kenyér-vagy kalácspuding 
tradicionális brit édesség, amit a 
háziasszonyok akkor szoktak be-
vetni, ha megmarad néhány darab 
szikkadt péksütemény, és nem 
szeretnék a kukába dobni. Az első 
kenyérpudingreceptet egy Eliza 
Smith nevű háziasszony írta le 
1728-ban, amiben a vajjal megkent 
kenyérre mazsolát tettek, és leön-
tötték egy tejes-tojásos sodóval. 
Később a receptet tökéletesítették: 
került bele rum, vanília, citromhéj 
és fahéj is.
A belgáknak is van hasonló ételük: 
csak a mazsola mellé almát is tesz-
nek. Kanadában a kenyérpudingot 
juharsziruppal tálalják. Hong 
Kongban a kenyérszeletek közé 
vaníliakrémet töltenek. Németor-
szágban nem fehér kenyeret vagy 
kalácsot, hanem fekete kenyeret 
használnak. A Puerto Ricó-i válto-
zat pedig kókusztejjel és rummal 
készül.
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A magyar konyhában is van 
hasonló alternatíva a szikkadt 
zsemle vagy kifli felhasználására: 
mindkettőből remek mákos guba 
lesz. A következő recept alapvető-
en a brit hagyományokra épül, de 
a lekvárral és a dióval nyomokban 
a magyar máglyarakásra is emlé-
keztet.
A mazsolákat beáztatjuk a rum- 
aromába (a bátrabbak konyakba, 
esetleg vörösborba) legalább 
negyed órára. Közben jó vastagon 
megvajazzuk a kalácsot, és a szele-
teket kis hasábokra vágjuk, majd 
egy kisebb hőálló tálban egyenlete-
sen elrendezzük a harmadát.
Aztán nekiállunk a sodónak: a to-
jásokat kikeverjük a cukorral, majd 
belecsurgatjuk a tejet. Meghintjük 
a fahéjjal, szerecsendióval, és jó 
alaposan összekeverjük. A mazso-
lát közben egy konyhai papírtörlőn 
lecsöpögtetjük, és rászórjuk a ka-
lácsszeletekre. A levét hozzáöntjük 
a sodóhoz. Megint megkeverjük 

az öntetet, és rálöttyintjük a felét a 
kalácsra. Ezután jön egy rétegnyi 
kalács. Beletűzködjük a citromsze-
leteket. Ráöntjük az öntet másik 

felét, majd a tetejét beborítjuk a 
maradék kaláccsal. Jól megnyom-
kodjuk a tetejét, hogy alaposan 
igya be a „puding” az öntetet.
A sütit tíz percig állni hagyjuk, 
majd megszórjuk a tetejét egy 
marék mazsolával. Végül száz-
nyolcvan fokon körülbelül harminc 
percig sütjük. A puding akkor 
kész, ha a tetejének szép aranybar-
na színe lesz. A végén megkenjük 
egy kis vizezett lekvárral, hogy 
szépen csillogjon.
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Foltokban a boldogság

Bodáné Fenyves Zsuzsa

Nemcsak takarók, de változatos játékfigurák is készülnek ezzel a technikával

Roskadoznak a polcok a színek szerint válogatott anyagok alatt

koVács V. orsolya

Akár a lányával, akár a fehérvári Asszonymű-
hely tagjaival varr éppen, esetleg az otthoni 
varrószobájában alkotja a következő takarót 
vagy képet, Bodáné Fenyves Zsuzsa számára a 
foltvarrás maga a boldogság. Hát még azoknak, 
akik a szépséges alkotásokat ajándékba kapják!

A varrás nem feltétlenül magá-
nyos tevékenység. A negyven 
évig óvónőként dolgozó Zsuzsa, 
akinek munkáit adventkor a móri 
Lamberg-kastélyban is kiállították, 
rendszeresen vezeti az Asszony-
műhely foglalkozásait a Fehérvári 
Kézművesek Házában.
„Ezekre a foglalkozásokra igyekszem jó 
előre felkészülni. Már  januárban meg-
tervezem egész évre előre, hogy miket 
készítünk majd. Télen még inkább van 
erre időm, márciustól már a kertemmel 
is egyre többet foglalkozom. Eleinte 
nagyon izgultam, mert tíz-tizenkét asz-
szonynak egyszerre megmutatni, elma-
gyarázni mindent nem mindig könnyű. 
Ha jönnek anyukák is kisgyerekekkel, 
akkor igyekszem olyan alternatívákat 
kitalálni, amit a kicsik is el tudnak 
készíteni, vagy akár az is, akinek nincs 
varrógépe.”
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Ebben persze már nagy a gyakor-
lata, hiszen a Tulipános Óvoda 
óvónőjeként Zsuzsa évtizedeken 
keresztül alkotott együtt a kicsik-
kel: „Mai napig visszajárok az oviba. 
Van, hogy hetente meglátogatom Évit, 
a kolléganőmet, akivel huszonhat évig 
voltak közös csoportjaink. A gyerekek-
kel mindig készítettünk közösen vala-
mit, ragasztottunk, varrtunk vagy akár 
gyertyát öntöttünk. Nagyon szerettem 
azt a korszakot, de bevallom, annak is 
örültem, amikor nyugdíjas lettem. Azt 
vallom, mindig abból kell kihozni a 
legjobbat, ami éppen adódik az ember 
életében!”
És valóban, nem kevésbé moz-
galmas most sem az élete: „Rend-
szeresen járok az iszkaszentgyörgyi 
foltvarrókörbe, ők tanítottak meg sok 
apró praktikára. Egy ismerősöm pedig 
Tatabányán tart rendszeresen tanfo-
lyamokat, őt is felkeresem havonta-két-
havonta egy kis tapasztalatcserére. A 

foltvarrásnak nemzetközi szinten is 
akkora hagyományai vannak, hogy 
Franciaországban és Olaszországban 
óriási fesztiválokat is rendeznek ebben 
a témában. Nagy örömömre ezekre is 
eljutottam már, rengeteg szépet láttam, 
és sok ötletet meríthettem ezeken a 
rendezvényeken.”
Zsuzsa otthoni varrószobájának 
polcai roskadoznak a színek szerint 
összeválogatott, méretre szabott 
anyagoktól. Fő kelléke pedig egy 
japán gyártmányú, kiváló fém 
alkatrészekből álló varrógép, 
melyet a lányuk sugallatára a férje 
vett neki a harmincadik házassági 
évfordulójukra. 
Otthon többnyire egyedül alkot, 
illetve nagy segítsége lánya, Bea, 
aki nemcsak előszeretettel díszíti az 
otthonát anyukája műveivel, hanem 
gyakran a keze alá is dolgozik. Ő is 
nagyon érti már a szabás, a foltok 
egymáshoz illesztésének fortélyait: 

„Mi már nem ollóval szabunk, hanem 
késsel, egy mozdulattal, vonalzó 
mellett. Nagyon fontos a különböző 
anyagok összetételére és állapotára 
odafigyelni. Hiszen nem varrhatunk 
össze például selymet vászonnal. Az 
új anyagokat mindig be is avatom, 
kimosom, kivasalom, mielőtt szabom 
és varrom őket, hogy ne használatban 
deformálódjanak el.”
A végeredményből pedig több-
nyire ajándék lesz: esküvőre, 
születésnapra, babaszületésre, 
barátoknak, családtagoknak, 
kedves ismerősöknek. Mindig van 
következő alkalom és apropó az 
alkotásra: „A férjem szokta mon-
dogatni tréfásan, hogy ha engem tíz 
évre bezárnának ide a varrószobám-
ba, akkor is találnék elfoglaltságot 
magamnak.” – mondja Zsuzsa, 
majd büszkén mutatja az albumot, 
amit a lánya készített számára, 
mondván, ha már szinte az összes 
munkáját elajándékozza, legalább 

fotó formájában legyenek megörö-
kítve! Ahogy lapozgatunk, minden 
kép, minden tárgy mögött egy 
személyes történet bontakozik ki. 
Hiszen Zsuzsa igyekszik minden-
kinek valami egyedi, személyre 
szóló, megismételhetetlen darabot 
ajándékozni: „A fiam párja szereti 
a piperéket, az öltözködést, neki cipő-
ket, rúzsokat, körömlakkokat vágtunk 
ki textilből, és ezekkel díszítettük 
a takaróját. De kapott a lányom 
macskás, Gábor fiam pedig kutyás 
takarót is. Aztán itt van ez a kép: ezt 
a kockás takarót édesapám halála 
után készítettem a régi ingeiből. Most 
anyukám konyhájának a dísze.”
De készül ajtókitámasztó, táska, 
kosár, doboz, falikép és baba is 
szép számmal. Ami a színeket 
illeti, Zsuzsa leginkább a visszafo-
gott, őszies földszíneket kedveli, az 
általa összeválogatott árnyalatokról 
már messziről meg lehet ismerni a 
munkáit.
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Halünnep és torosfesztivál
Programok április 6-tól 15-ig

Szabó PetRa

Fehérvári Halünnep

Látogatható kiállítások

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

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

GÁBOR ESZMERALDA-becsűs, 
műgyűjtőnő, készpénzért vásárol 

festményt, bútort, ezüstöt, aranyat, 
szobrot, festményt ,borostyánt, 

Herendi, kerámiát, teljes hagyatékot:

Kiszállás
díjtalan!

+36(1)789-1693 
+36(30)382-7020

Április 6.
Tavaszi Ringató foglalkozások a gyermek-
könyvtárban
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyer-
mekrészlege
Jó hangulatú közös éneklésre és játékra 
várják a kisgyermekes családokat. 

Gyapjúszövő szakkör 
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Sokféle színt és mintázási lehetőséget 
ismerhetnek meg az érdeklődők, készíthet-
nek tarisznyát, székre ülőpárnát, díszpárnát 
és szőnyeget. Érdeklődni lehet a 20 911 
8229-es telefonszámon.

Kodolányis Gála 
17 óra, Köfém Művelődési Központ
Az iskola művészeti bemutatója. A gála ide-
je alatt az intézmény diákjainak alkotásaiból 
láthatnak kiállítást az érdeklődők. 

Szinkronkorcsolya évadzáró gála
17 óra, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok
A Székesfehérvári Szinkronkorcsolya Szak-
osztály szezonzáró eseményén az egyesület 
minden korosztálya képviselteti magát, a 
4-5 évesek mini csapatától a felnőttekig.

Tudod, hogy nincs bocsánat!
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Földes László (Hobo) estje Öreghegyen.

Április 7.

Kisfaludi egészségnap
9 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Ingyenes szűrővizsgálatokkal, tanács-
adásokkal várják az érdeklődőket. Lesz 
többek között kardiológiai vizsgálat, 
melanomaszűrés, csontsűrűségmérés, 
boka-kar index számítás.

Játsszunk a könyvtárban!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Családi társasjátéknap.

A XVIII. század végének táncai
15.30, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A három részből álló Székesfehérvári 
barokk év sorozat első előadásának témája 
a XVIII. század végének zenéje és táncai. 
A menüett alapjait és a Le petit Jean című 
kontratáncot a közönség is kipróbálhatja. 

Nyár utca, nem megy tovább
19 óra, Igéző
Egressy Zoltán darabját Makai Márton 
rendezte. 

Videoton–Újpest labdarúgó mérkőzés
19.30, Felcsút, Pancho Aréna

Április 8.
Róka koma pórul jár
11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház előadása. 

Választási műsor a Fehérvár TV-ben
18 óra
Április nyolcadikán kövesse figyelemmel 
a választást és a szavazatszámlálást a Fe-
hérvár TV-ben! Este hat órától Látrányi 
Viktória, Somos Zoltán és Schéda Zoltán 
várja a nézőket a képernyő elé stúdió-
vendégekkel, élő helyszíni bejelentke-
zésekkel, riportokkal és folyamatosan 
frissülő adatokkal. A Vörösmarty Rádió- 
ból is tájékozódhatunk: a friss hírekkel 
Romhányi Anikó várja a hallgatókat!

Április 9.
Közéleti és kulturális szalon
16.30, Krisztus Király plébánia közösségi 
háza
Meghívott vendégek: Perlaki Flórián (Sze-
ged) és Tornyai Gábor (Székesfehérvár). 
Beszélgetőtárs: Bakonyi István. Az est alkal-
mával könyvbemutatóra is sor kerül, a szer-
ző személyesen dedikálja a könyvet: Perlaki 
Flórián római katolikus lelkész az Életem 
üzenete című könyvében a szentírás szavát 
személyes tanúságtételeivel köti össze.

Címerekkel írt történelem 
19 óra, Királykút Emlékház
Pécsi L. Dániel könyvének bemutatója.

Április 10.
A gyomor-bélrendszer pszichés alapú 
zavarai
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelő-
dési Ház
Túry Ferenc pszichiáter, egyetemi tanár 
(SOTE) előadása.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Puska Béla Magyarország az I. világháború-
ban című előadása.

Április 11.
Gondolj-rám-virág
10 óra, József Attila utca, a költő szobránál 
(jó idő esetén)
Versünnepet rendez a Munkácsy Mihály 

Általános Iskola Nemes Nagy Ágnes költe-
ményeinek előadásával.

Versmaraton
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár  
Olvasóterme
Sipos Mari, az Ősfehérvár Alkotóközösség 
vezetője József Attila tiszteletére versmara-
tont szervez. 
Ha szívemen a félelem
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Somos Ákos költészet-napi műsora.

Történetek székekkel – pszichodráma a 
képtárban 
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Múzeumpedagógia másképp – felnőttek-
nek. Időpontok: április 4., 11., 18., 25. és 
május 2., szerdánként 17-től 19 óráig. Talál-
kozó Schaár Erzsébet Művek az emeletről 
című időszakos kiállításában. A foglal-
kozások egymásra épülnek, ezért olyan 
érdeklődő és nyitott felnőttek jelentkezését 
várják, akik részt tudnak venni mindegyik 
alkalmon. Információ, jelentkezés: Rosta 
Helga (30 927 4350).

The Thing-koncert 
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszest.

Április 12.
Belső terek – képzőművészeti foglalkozás-
sorozat nyugdíjasoknak
10 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A foglalkozássorozat lehetőséget nyújt 
különféle művészeti technikák, eszközök 
kipróbálására. Időpontok: április 5., 12., 
19., 26. és május 3., csütörtökönként 10-től 
12 óráig. Találkozó Schaár Erzsébet Művek 
az emeletről című időszakos kiállításában. 
Információ, jelentkezés: Novák Edith (20 
500 4991). 

Szavak és terek
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
A magyar költészet napjához kapcsolódó 
irodalmi esten Pilinszky, Radnóti, Petőfi és 
más költők sorai lépnek párbeszédbe Schaár 
Erzsébet szobraival. A szövegeket előadja 
Barbély Gábor és Ferenczy-Nagy Boglárka, 
trombitán közreműködik Hekele Dániel, a 
műsorvezető Czinki Ferenc.

Április 7. Palotavárosi tavak
Színpadi programok:
10 óra: Ünnepélyes megnyitó a Székesfehérvári 
Helyőrségi Zenekarral
11.20: Bogár Muzsika – gyermekkoncert
12 óra: „Legyen saját halad a tóban!” – sorsolás
12.10: A Free Spirit Dance tánccsoport bemu-
tatója
13 óra: Folk On 45-koncert
13.40: A horgászverseny eredményhirdetése
14 óra: A Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar 
fellépése
14.40: A főzőverseny eredményhirdetése
15 óra: Csepregi Éva koncertje
15.40: Matyi, a lúdas – bábos komédia gyerekek-
nek és gyereklelkű felnőtteknek a Bab Társulat 
előadásában
16.30: A Viking zenekar koncertje
Kísérőprogramok: kirakodóvásár, furfangos 
csudavilág közel százhetven játékkal kicsiknek és 
nagyoknak, Camuphone – élő karaoke, veterán 
autók kiállítása. 10 órától főzőverseny, folyamatos 
zsűrizés és kóstolás.

Ásványkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tag-
könyvtára
A kiállítás megtekinthető a tagkönyvtár nyitva-
tartási idejében április 7-ig.

A Derkovits Képzőművészeti Kör kiállítása
Művészetek Háza
Fejér megye egyik legrégebbi alkotókörének 
munkáit tekinthetik meg az érdeklődők április 
7-ig.

A mohai Ágnes-forrás története tárgyi és képi 
emlékeken
Művészetek Háza
Pintér József gyűjteménye segítségével ismerhetik 
meg a látogatók a mohai Ágnes-forrás történetét. 
Megtekinthető április 14-ig.

Csuporné Angyal Zsuzsa népi iparművész 
kiállítása 
Aranybulla Könyvtár Alapítvány rendezvény-
terme
A Csokonai- és Gránátalma-díjas népi ipar-
művész, fazekas könyvekkel ölelt kiállítása. 
Megtekinthető: április 16-ig.

Babamánia
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
Forrayné Zsuzsa kiállítása. Megtekinthető: április 
21-ig.

Horovitz Magdolna kiállítása 
Öreghegyi Közösségi Ház
A képzőművészeti tárlat megtekinthető április 
22-ig.

Fendrich Veronika: Szívvel-lélekkel
Köfém Művelődési Ház
A festő, terapeuta alkotásait tekinthetik meg az 
érdeklődők. A kiállítás április 24-ig nézhető meg 
hétköznapokon 8-tól 17 óráig. 

Rajzok ma
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak 
grafikai tárlata. Megtekinthető április 27-ig.

Madarak az itatónál
Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt Tagkönyvtára
Lendvai Balázs amatőr fotós kiállítása. Megte-
kinthető április 28-ig.

Csermann Ádám kiállítása 
A Szabadművelődés Háza
Grafikai tárlat. A kiállítás április 29-ig látogat-
ható.

Művek az emeletről
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Schaár Erzsébet (1908–1975) szobrászművész 
alkotásai május 6-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 
óráig tekinthetők meg.

VárosKép – Székesfehérvár a 20. században
Szent István Király Múzeum Országzászló téri 
kiállítóhelye
Fotók, képeslapok, térképek, tervek, a főszerep-
lőkhöz és az ünnepekhez kapcsolódó relikviák 
jellemzik a különböző korszakokat. Megtekinthető 
június 17-ig, szerdától vasárnapig 10-től 18 óráig.

III. Béla király (1172-1196) – „Teste Fehérvárott 
nyugszik”
Szent István Király Múzeum, Rendház
Megtekinthető június 30-ig, hétfőtől vasárnapig 
10-től 18 óráig.
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A Barátság mozi műsora

Az Innoskart IKT Klaszter évek óta hazai és nemzetközi partnerségekben dolgozik a 
regionális kkv-k fejlesztéséért. Vállalkozások üzletfejlesztésének támogatására a V4-es 
régióban külön hangsúly esik. Ennek keretében a közeljövőben két workshopot is tart 
az Innoskart: egyrészt az ipar digitalizációja témakörben, az élelmiszeripari gyártásban 
használható, piacra vihető digitális megoldásokról, másrészt a regionális start-up cégek 
nemzetközi piacra jutásáról.

 MEGHÍVÓ
V4I4 záró konferencia

2018. április 4. 8:30 – 13:00

Helyszín: 1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.
Ipari és társadalmi együttműködés az ipar digitalizációja terén

Az INNOSKART ICT Cluster szervezésében
Téma:

Üzleti bevételt hozó digitális megoldások az élelmiszeriparban
A részvétel ingyenes

Regisztráció: http://innoskart.eu/en/v4-i4

 MEGHÍVÓ
Magyar Regionális Találkozó

2018. április 12. 8:30 – 13:00

Helyszín: Hotel Platán***
8000 Székesfehérvár, Gyümölcs utca 28.

V4-Start-up találkozó a nemzetközi együttműködés jegyében
Az INNOSKART ICT Cluster szervezésében

Cél:
A Start-up-ok nemzetközi együttműködésének támogatása 

a V4-es országokban.
Nemzetközi adatbázisok létesítése a Start-Upok együttműködésére.

!!!REGISZTRÁLJON IDŐBEN!!!
A részvétel ingyenes

Kapcsolat és regisztráció az innoskart@innoskart.hu e-mail címen.

A Depónia Nonprofit Kft. Csalai Hulladékkezelő Központjába

telepvezető-Helyettes
munkakörbe  munkatársat keres.

A munkakörhöz tartozó főbb feladatok:
• Technológiai folyamatok irányítása (hulladékválogató, bálázó, hulladéklerakó), dokumen-

tálása, teljesítmény értékelés
• Karbantartások előkészítése, ellenőrzése, dokumentálása
• Középtávú termelés tervezése
• Produktivitási mutatók, teljesítményértékelési rendszer fejlesztése
• Egyedi gépek üzembe helyezésénél való részvétel (ipari környezetben)
• Beüzemelést követően problémák elhárításában való részvétel
• Fejlesztések, beruházások szakmai támogatása
• Folyamatos kapcsolattartás a partnerekkel

A munkakörhöz tartozó elvárások:
• Szakirányú felsőfokú végzettség – elektronikai, mechatronikai, villamosmérnöki
• Pneumatika, hidraulika rendszerek ismerete
• PLC, frekvenciaváltó, HMI egységkarbantartása, programmódosítása
• Környezettudatosság iránti elhívatottság
• Csapatorientált munkavégzés
• Rugalmasság, precizitás, előrelátóan cselekvő önállóság

A munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• Legalább egy PLC program beható ismerete (Omron, Siemens)
• Ipari BUS és PROFINET rendszerek ismerete

Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Munkatársi elkötelezettséget és megtartást növelő juttatás
• Széleskörű cafetéria rendszer
• Bejárás támogatás
• Stabil háttér
• Rugalmas munkaidő
• Egészségmegőrző és sport szolgáltatások
• Új automatizált rendszer elindításában való részvétel, ami kiváló tanulási lehetőség

Az állás betöltésére pályakezdők jelentkezését is várjuk de a szakmai gyakorlat előnyt jelent!
Fényképes önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk 

fizetési igény megjelölésével 2018. április 30-ig.

A magyar költészet napja
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Vendég: a Fiatal Írók Társasága.

Április 13.

Fejér Megyei Diáknapok
Április 13., 14., 15., Dunaújváros 
A megye legnagyobb, középiskolás 
korosztályt megmozgató rendezvénye. A 
Fejér megyében tanuló középiskolás diákok 
kulturális seregszemléjét az 1960-as évek óta 
rendezik meg – évenként váltva – a megye 
két legnagyobb városában. A tehetségkuta-
táson kívül a rendezvény fontos célja, hogy 
teret adjon a találkozásnak, a közösségfor-
málásnak, különlegessége pedig az, hogy 
fiatalok szervezik fiataloknak. A versenyzők 
hét színpadi és öt egyéb kategóriában 
– szólóének, társasének, kórus; vers- és 
prózamondás; diákszínpad; könnyűzene; 
népdal – népzene – néptánc; komolyzene – 
szólóhangszer – kamarazene; sótájm, képző-, 
nép- és iparművészet; honismeret, irodalom; 
fotó, film, új vizuális kísérleti műfajok; média- 
kommunikáció – mutathatják meg tehetsé-
güket a nagyközönség illetve a szakmai zsűri 
előtt. A kulturális fesztivál rendezői idén is 
neves szakembereket, művészeket kértek fel 
a versenykategóriák zsűrijébe.

VII. Székesfehérvári Toros- és Pálinkafesztivál
Április 13., 14. és 15., Palotai kapu tér
A hazai húsipari kistermelők, pálinkafőz-
dék és a kézműves gasztronómia legjava 
lesz jelen a fesztiválon, de kulturális műsor-
ral is várják az érdeklődőket.

Nosztalgiázós zenekör
18 óra, Hiemer Café&Cocktail Bar

Aki nem fél a hónap 13. napjára eső péntek-
től, és aki szívesen töltene egy nosztalgikus 
estét zenekörös hangulatban, az ragadja 
magához a hangszereit, karoljon bele a 
barátaiba, és látogasson el a Hiemer-házba! 
Információ: 70 530 6474.

Dallamos közérzetem 
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Dinnyés József koncertje. 

Szabó Balázs Bandája: Székesfehérváron 
felejtett szavaim
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Lemezbemutató koncert.

Április 14.
XXX. Ásványbörze és ékszervásár
Április 14. és 15., 9 óra, Videoton Oktatási 
Központ
A 30. alkalommal megrendezésre kerülő 
kiállítás és vásár idén két napig várja a 
látogatókat. Fókuszban az év ásványa, a 
fluorit. Drágakövek, ékszerek, csiszolatok, 
ásványok, kövületek, ajándéktárgyak nagy 
választéka. Gyerekprogramok: Kincses 
sziget, aranymosás, jégszobrászat.

Mesedélelőtt a gyermekkönyvtárban 
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyer-
mekkönyvtára
A három toll című mesét ismerhetik meg a 
gyerkőcök, mellette békakirályfik és -király-
lányok készülnek. 

Gingalló 
10.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta foglalkozása. 
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák ba-
báknak (3 éves korig) és anyáknak. 

A két Lotti 
16 óra, Művészetek Háza
A Budaörsi Latinovits Színház és a korábban 
a Muzsika hangjával már nálunk is sikeresen 
bemutatkozó Múzsák Társulat közös előadása.

Fanta Boys – tavaszi buli 
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Vendégzenekar: Rodeo Country Band.

Idegenek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör saját készítésű új előadása. 

Kowalsky meg a Vega 
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Április 15.
Babaruhabörze és bolhapiac
8 óra, Videoton étterem
Rengeteg ruha, cipő, játék, babakellék, 
mesekönyv, babakocsi, járóka kedvező 
áron. Asztalfoglalás: 30 316 3197. További 
információ: babaruhazsibi.hu.  

Patikusinas szakkör 
10 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Megtanulható, hogy lehet természetes, 
káros adalékoktól mentes alapanyagokból 
a bőrünknek és az ízlésünknek megfelelő 
krémeket, kozmetikumokat készíteni. Ezúttal 
nyári kozmetikumokat készíthetnek az ér-
deklődők. A részvételhez előzetes regisztráció 
szükséges. A szakkört Gyalus Boglárka veze-
ti. Információ, regisztráció: krizsany.anna@
szikm.hu; tunderkonder.tanf@gmail.com. 
Tel.: 22 315 583, 70 338 6173, 30 216 4440.

Csizmás Kandúr
11 óra, Igéző
Az Ákom-Bákom Bábszínház előadása.

Testről és lélekről
Április 6. és 7. 18 óra
Magyar játékfilm.

Valami Amerika 3.
Április 6. 20 óra, április 13. 18 óra
Magyar vígjáték.

Maja, a méhecske – A mézcsata
Április 7. és 14. 16 óra
Magyarul beszélő német-ausztrál családi 
animációs film.

Lady Bird
Április 7. 20 óra, április 10. 18 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

A víz érintése
Április 9. 18 óra, április 13. 20 óra
Amerikai dráma.

Három óriásplakát Ebbing határában
Április 9. 20 óra, április 14. 18 óra
Feliratos amerikai-angol dráma.

Fantomszál
Április 10. 20 óra
Feliratos amerikai dráma.

Viszontlátásra odafönt!
Április 12. 18 óra
Francia filmdráma.

A Pentagon titkai
Április 12. és 14. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai krimi.

Jupiter holdja
Április 13. 10 óra
Magyar filmdráma.
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Múlt heti keresztrejtvényünk a húsvéttal foglalkozott. A húsvéti tojás és nyuszi a tizenhato-
dik században vált a keresztény ünnep részévé Németországban, amit aztán többek között 
a magyarok is átvettek. De mi köze a nyúlnak a húsvéthoz? Csak egy félreértés eredménye: 
voltak olyan tartományok Németországban, ahol ilyenkor gyöngytyúkot és tojást ajándékoz-
tak egymásnak. Ezt aztán valahol rosszul értették, mert a két német elnevezés hasonló alakú 
szó: így lett a tyúkból nyúl. Az első megfejtés a gyöngytyúk német nevét takarta: haselhuhn.
Belgiumban és Franciaországban viszont ragaszkodtak a saját hagyományaikhoz. A második 
megfejtésből kiderült, hogy ezekben az országokban mik hozzák az ajándékot: húsvéti harangok.

A harmadik megfejtés pedig arra kereste a választ, hogy a tojás és a nyúl milyen jelkép: 
termékenységi szimbólumok.
Mostani rejtvényünk feladványai történelmi korokba kalauzolnak bennünket. 2020-ban, 
a Szent István Király Múzeum épületének megújulását követően nagyszabású kiállítást 
nyitnak meg. Első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, mit mutat majd be az országosan 
is nagy jelentőségű tárlat.
Séllei Erzsébet történelmi sorozata évek óta szerves része lapunknak. Második feladvá-
nyunkból megtudhatják, ezúttal miről szól a szerző történelmi írása.
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Érkezik a szűrőbusz Egészségnap Kisfaludon

Kullancstérkép

A Magyar Kullancsszövetség adatai 
alapján elmondható, hogy hazánkban 
Észak-Magyarország, Nyugat-  
Magyarország, a Duna-menti térségek 
és a balatoni régió számít nagy koc-
kázatú területnek. A szövetség adatait 
térképen is megtekinthetjük a www.
kullancsszovetseg.hu oldalon.

Kedvenceinket is védjük!

A vérszívók nemcsak ránk jelentenek 
veszélyt, hanem kedvenceinkre is. Ma 
már kaphatunk riasztó nyakörveket, 
de különféle cseppekkel, oltással és 
tablettával is védhetjük négylábú tár-
sainkat. Leginkább a kutyákat veszé-
lyeztetik a kullancsok, de a macskákat 
is fontos kezelni. Az állatokat szinte 
lehetetlen minden sétáltatás után 
ellenőrizni. Van, hogy már csak akkor 
vesszük észre a kullancsot, amikor 
megszívta magát, ám ekkor is fontos, 
hogy eltávolítsuk. Ha azt vesszük észre, 
hogy kutyánk kedvetlen, nincs étvágya 
és vizelete is véres, azonnal vigyük 
állatorvoshoz!

Tudta-e?

A kullancs eltávolítása történhet 
körömmel, csipesszel, de fontos, hogy 
elkerüljük a potroha szétnyomását, 
beolajozását. A köztudattal ellentét-
ben nem baj, ha a kullancs ormánya 
beleszakad a bőrbe, mert a szálkához 
hasonlóan kilökődik a bőrből.

A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Ébred a természet!
Te se aludj el!

Normális körülmények közt az ibolyántúli fény kedvező élettani hatást 
fejt ki az emberi szervezetre. Nem mindegy azonban, hogy milyen 
intenzitású és hullámhosszúságú sugárzás éri testünket és az sem, hogy 
hol: míg a bőrfelület esetén a mértékletes napozás kimondottan előnyös, 
addig az emberi szemet elérő láthatatlan fény esetenként határozottan 
káros lehet.
 A legkevesebb gondot a rövidebb hullámhosszúságú UV-C okozza, 
mivel ezt a Föld ózonrétege elvileg hatásosan kiszűri. Az UV-B és UV-A 
azonban eljut a szemig, sőt be is lép – minél nagyobb a hullámhossza 
(azaz minél közelebb van a látható fényhez), annál inkább.
 A 280-320 nm közötti sugárzásra igen érzékeny emberi bőr lesülésének 
elsődleges okozóját, az UV-B-t a szaruhártya is elnyeli, aminek 
következtében például hóvakság, photokereatitis alakulhat ki.
 Az UV-A áthalad a szaruhártyán és eléri az emberi szem lencséjét. Bár 
ez a sugárzás hosszabb behatással ugyanúgy hozzájárulhat a hóvakság 
kialakulásához, mint az UV-B, ennél is sajnálatosabb, hogy a 300 és 400 
nm közé eső sugarak által folyamatosan bombázott szem fotokémiai 
változásokat szenvedhet, majd öregedéssel párhuzamosan ez a közeli 
UV fokozatosan elhomályosítja a szemlencsét, azaz szürkehályogot is 
okozhat. Egyre bizonyosabb, hogy a szürkehályog operációk egy részét 
ezen típusú UV sugárzás miatt kell elvégezni.

Ezért fontos, hogy optikai szaküzletekben vásároljunk napszemüveget, 
ahol a szolgáltatás minősége és a napvédő ill. szemüveglencsék 
rendszeres ellenőrzése a garancia, hogy teljes körű UV-védelemmel 
ellátott napvédő szemüvegeket vásárolhatunk.     

Látszerész kisokos
Zalka Attila látszerész mester rovata

Szfvár. Koronázó tér 4.(Romkertnél) Tel.: 22/506-457 www.zalkaoptika.hu

Pár szó az UV-sugárzásról 1.

   Sensity fényresötétedő lencsék most -33% kedvezménnyel                                                                                    
              megvásárolhatók a  Zalka Optika üzletében.

Jön a kullancsszezon!
látRáNyi viktóRia

Ha figyelmesen sétálunk a szabadban, láthat-
juk, hogy az enyhe időjárás életre keltette a 
természetet. Az első repülő rovarok után pedig 
hamar megjelenik az egyik legveszélyesebb 
élősködő is: elkezdődik a kullancsszezon. 
Általában március közepétől októberig kell 
számolnunk a kullancsveszéllyel. A szakembe-
rek szerint most az elhúzódó hideg miatt csak 
áprilistól kell tartanunk az apró vérszívóktól. 
Magyarország erősen fertőzött kullancsokkal. A 
vérszívók komoly veszélyt jelentenek!

A kullancsok a nedves, párás 
helyeket, a bokros területeket és 
a magas aljnövényzetet kedvelik. 
Kullancsokkal bárhol találkozha-
tunk, akár a városi parkokban, 
erdei kiránduláskor, de a játszóté-
ren vagy a sportpályán is. 
A kullancsok által terjesztett 
leggyakoribb megbetegedés a 
Lyme-kór. A rovarok ennek baktéri-
umát valamint az agyvelő- és agy-

Magyarországon a leggyakoribb kullancsfajok közé tartozik a közönséges kullancs

hártyagyulladás vírusát terjesztik. 
Előbbit antibiotikumos kezeléssel 
lehet gyógyítani, utóbbi ellen a 
megelőző védőoltás lehet hatásos. 
Megbízható védelem csak a teljes 
oltási sor esetén biztosított! 
Ám a legfontosabb a csípés 
megelőzése! Fontos tudni, hogy 
kis odafigyeléssel a betegségek 
megelőzhetők, illetve az agy-
velőgyulladás esetében védőoltás 
is rendelkezésre áll. Vannak fontos 

tudnivalók, amire minden évben 
felhívják a szakemberek a figyel-
met. Jó, ha tudjuk: ha a bőrünkbe 
fúródott kullancsot időben felfe-
dezzük és eltávolítjuk, akkor nem 
kerülhetnek kórokozók a szerve-
zetünkbe. Az állat jellemzően csak 
a beszúrást követő néhány óra 
múlva juttatja fertőzött nyálát az 
emberbe. Ha hazaérünk, tartsunk 
kullancsvizitet, nézzük át gyerme-
künk, családtagjaink bőrét! Ameny-

nyiben a kullancscsípést követően 
betegségtüneteket – bőrtünet, 
izomfájdalom, láz, fejfájás – ta-
pasztalunk, forduljunk orvoshoz! 
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Április ötödikén, csütörtökön az Egészséges Magyar-
országért program országjáró szűrőbusza érkezik 
Székesfehérvárra. Az ingyenes vizsgálatokat 10 és 16 
óra között vehetik igénybe az érdeklődők.

„Nekünk is fontos az Ön egészsége” – ezzel 
a mottóval járja az országot az a szűrőbusz, 
mely csütörtökön Székesfehérvárra, a Pa-
lotai kapu térre, az Alba Plazához érkezik. 
A prevenciós programot az Egészséges Ma-
gyarországért stratégia keretében valósítja 
meg a kormány. A speciálisan felszerelt 
járműveket az Országos Közegészségügyi 
Intézet üzemelteti. A székesfehérvári 
eseményen lesz festékes anyajegyszűrés 
illetve dietetikai és életmód-tanácsadás. A 
vizsgálatokat ingyenesen vehetik igénybe 
az érdeklődők.

Folytatódik a városrészi egészségnapok sorozata 
Székesfehérváron. Április hetedikén, szombaton Kisfa-
ludon, a helyi közösségi házban ingyenes szűrővizsgá-
latokkal, tanácsadásokkal várják az érdeklődőket. 

A városrészekben rendezett egészségnapok 
sorozatát 2011-ben indították el Székes-  
fehérváron. A közel ezerfős Kisfalud is 
„felkerül az egészségtérképre”. Itt ugyanis 
első alkalommal szerveznek ingyenes szűrő-
napot. A Szent György Kórház orvosai és a 
Humán Szolgáltató Intézet munkatársai vég-
zik az állapotfelmérést és a legkülönfélébb 
vizsgálatokat, például a kardiológiai és a 
melanómaszűrést, a csontsűrűségmérést, a 
boka-kar index számítását. Az érdeklődők 
9 és 13 óra között vehetnek részt a Kisfaludi 
Közösségi Házban a vizsgálatokon.



16 2018.04.05.otthon
A  H E T I L A P

FEhÉRVÁR

Construma – a legújabb trendekre hangolódva

A Construmán a legfrissebb trendekkel ismerkedhetnek meg a látogatók

kuRucz tüNde

Április 11. és 15. között tartják a Construma 
építőipari kiállítást a Hungexpo Budapesti 
Vásárközpontban, ahol a szakmai programok 
mellett a látogatók megismerkedhetnek a leg-
újabb energetikai megoldásokkal, praktikus és 
formatervezett bútorokkal és a jövő otthonával.

A Construma kiállítást az idén har-
minchetedik alkalommal rendezik 
meg. Ebben az évben a szervezők 
a jövő otthonát állították a közép-
pontba. Nemcsak a kiállítók techni-
kai újdonságaival, szolgáltatásaival 
ismerkedhetnek meg a látogatók: 
ténylegesen felépítik a százötven 
négyzetméternyi okosotthont, mely 
a mindennapok kényelmét elősegí-
tő megoldásokat mutatja be.
Vida János, az Új Ház Centrum 
egyik tulajdonosa lapunknak 
elmondta, hogy a rendezvény egyik 
legnagyobb kiállítójaként már több 
éve részt vesznek a Construmán: 
„Örömmel látjuk, hogy évről évre nö-
vekszik az érdeklődés a standunk iránt, 
ahol nemcsak a tervezés fázisában 
lévő, hanem gyakran már a kivitelezés 
elején járó látogatók is számítanak 
tanácsainkra. A Construmán sokszor 
hosszú távú, értékes kapcsolatok 
alakulnak ki köztünk és az építkezők 
között, nem egy családi vagy társasház 
megszületését kísértük végig az alapok-

Fo
tó

: Ú
j H

áz
 Ce

nt
ru

m

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA

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

WEBSHOP: www.hollander.hu

• 90% feletti hatásfok
• Programozható

• Beépített ventilátor
• 2.8, 4.6 és 6.1 kw-os kivitelben

Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118 
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Az ajánlat 2018. április 9-21-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Tavaszi festékvarázs!
Platinum színes falfesték 10% kedvezménnyel
Boróka vizes vastaglazúr 2,5 l 8.260 Ft (3.304 Ft/l)

Cellkolor Brill mf. zománcfesték 0,75 l 1.930 Ft (2.573 Ft/l)

9 ÉVE AZ ÖN 
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉSE
Szakértelem • Minőség • Garancia
Megújult, kibővült árukínálattal, 

új szolgáltatásokkal,
TAVASZI KEDVEZMÉNYEKKEL 

várjuk vásárlóinkat! Pl.:

Az ajánlat 2018.04.05-től visszavonásig érvényes. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 
Tel.: 22/500-921 •  30/586-4162

www.tetocentrum.hu
tetocentrum.fehervar@gmail.com

TETŐCENTRUM
Fehérvár Kft.

Synus colorsystem cserép 
már 190 Ft/db

Good tetőtéri ablak (78x118-as) 
68.500 Ft

(az ár tartalmazza a beépítő keretet is).

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

Híradó 
1-kor!

Minden hétköznap

tól a tetőig. Egy építkezés minden csa-
lád életében igen nagy döntés. Anyagi 
értelemben talán a legnagyobb, ami az 
ember életében megtörténik, de ezen 
túl próbára teszi a családtagok türel-
mét is. Az is természetes, hogy mivel 
az emberek általában egyszer vagy ma-
ximum kétszer építkeznek életük során, 
nem érthetnek az építőanyagokhoz. 
Nem ismerhetik a legújabb trendeket, 
technológiákat. Mi pont ebben tudunk 
közreműködni: segítünk eligazodni 
a rengeteg információ között, azon 
vagyunk, hogy az építkezővel együtt 
találjuk meg a számára legjobb ár-érték 
arányú megoldásokat.”
Vida János a kiállítással kapcsolat-
ban kiemelte, hogy a Construma 
látogatói az adott év újdonságait, 
professzionális építőipari megoldá-
sait keresik. Sokszor szembesülnek 
azzal is, hogy az építkezés előtt 
állók nemcsak építőanyag-kereske-
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A kelet-közép-európai régió legnagyobb otthonteremtési és építőipari kiállítási csokrát tavaly 
csaknem hatvanezren tekintették tekintették meg
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A szokatlanul hideg, fagyos 
március után, nagyon hide-
gen indult az április is. Bár az 
előrejelzés most már mele-
gedést mond, sok helyen kell 
számolnunk fagykárokkal. Aki 
még nem végzett a metszés-
sel, szerencsésebb helyzetben 

van, hiszen könnyebben válogathat az egész-
séges és az elfagyott vesszők között. A lemo-
só permetezéssel sem vagyunk még elkésve, 
semmiképpen se hagyjuk ki ezt a fontos meg-
előző védekezést.
A melegben hamarosan virágzani kezdenek a 
gyümölcsfáink. Figyeljünk oda a virágfertőző 
monília elleni védekezésre. Az idei évben új per-
metszerek is rendelkezésre állnak a kiskertesek 
számára, a korábban is elérhető Chorus 50WG, 
Topas 100EC, Dithane M45, Cuproxat FW mellé 
most a Switch 62,5 WG és a Signum WG is el-
érhető. Az első permetezést közvetlenül a virá-
gok nyílása előtt, vagy a virágzás legelején kell 
elvégezni, majd a másodikat teljes virágzásban, 
végül 80%-os sziromhulláskor egy harmadik 
permetezéssel zárjuk a permetezést. Fontos, 
hogy a permetezés csak akkor hatékony, ha elő-
zőleg - még a lemosó permet előtt - az összes 
tavalyi gyümölcsmúmiát és elhalt ágrészt eltá-
volítottuk a fáról. Sokan panaszkodnak, hogy a 
mai szerek kevésbé hatékonyak, mint a régiek. 
Sajnos minden szer csak annyira jó, amennyire 
a kijuttatása jó. Ha permetezéskor úgy látjuk, 
hogy a fa alatt állva ránk csepeg a permetlé, 
akkor sajnos elrontottuk a permetezést, és a 
talajt locsoljuk az értékes „gyógyszerrel”. Ilyen 
esetben üljünk le, várjuk meg, amíg megszárad 
a permetlé és kezdjük elölről a permetezést. 

Áprilisi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Az őszibarack levélrügyei is hamarosan elő-
bújnak. Itt a Score 250EC, Alfa-solo, vagy 
Cuproxat FW készítményeket alkalmazzuk. 
A tafrinás levélfodrosodás terjedéséhez az 
ideális hőmérsékleti tartomány 10-14 fok. 
Amennyiben a léghőmérséklet ezen érték 
közelében lesz, akkora permetezési fordulót 
rövidebbre szükséges venni. Ha melegebb idő 
lesz, a fertőzés akkor is elindul, azonban a „fo-
dor” csak egy későbbi hűvösebb időszakban 
fog megjelenni, amikor már nem lehet ellene 
védekezni. Az első kezelést egérfül nagyságú 
levélnél kell elvégezni. A monília és a tafrina 
csak megelőzéssel kezelhető, ha ez sikertelen, 
akkor már csak a csonkolás, levélszedegetés 
marad kárelhárításként. 
A talaj lassan felmelegszik annyira, hogy a 
korai zöldségfélék, borsó és a krumpli is biz-
tonsággal vethetőek. Figyeljünk a talajlakó 
kártevőkre, és talajfertőtlenítéssel védekez-
zünk ellenük. Bátran merem ajánlani a Bora 
és az Artis nevű mikrobiológiai készítménye-
ket. Amellett, hogy bio anyagokról van szó, az 
előbbi akár a lótücsök elleni védekezésben is 
hatásosnak bizonyul.
Sok bosszúságot okoznak a fákra felmászó 
hangyák. Még nem késő az ágak, illetve a törzs 
köré csavarni a rovarfogó öveket, így nem 
csak a hangyák, de az egyéb hernyók vagy a 
levéltetvek számát is csökkenthetjük.
Megérkeztek a Reagron szexferomon csapdák 
üzletünkbe. Almamoly, szilvamoly, barack-

moly, keleti gyümölcsmoly, almalevél akná-
zómoly és nyerges szőlőmoly kártevő ellen 
használható előrejelzés, vagy gyérítés céljára. 
A gyepek tápanyag utánpótlása szintén ak-
tuális. Indulóban adhatunk magasabb nit-
rogéntartalmú gyeptrágyát. A mohásodás 
sajnos mindenhol komoly probléma. A leg-
több esetben a vasgálicos irtás eredmé-
nyes, azonban csak rövid ideig tart a hatása. 
Az árnyékos területeken, ahol egy-egy eső 
után megáll a víz, ott előbb vagy utóbb ki fog 
újulni a moha. Ilyenkor vagy a talajszerkezet 
javítása jöhet szóba, vagy a rendszeres vas-
tartalmú trágya. 
Kiemelten fontos dísznövényeink, gyümölcs-
fáink és zöldségnövényeink tápanyag után-
pótlása. Ne várjuk, hogy örökzöldjeink ker-
tünk díszei lesznek, ha elhanyagoljuk őket, és 
nem biztosítunk a növekedésükhöz megfelelő 
mennyiségű és minőségű tápanyagot. Az eze-
ket elcsúfító károsítók nagy többsége gyen-
gültségi kártevő, vagyis csak akkor okoznak 
„panaszt”, ha a növény általános állapota 
legyengült. Gyümölcsfáinkról és veteménye-
sünkből évente több mázsa terményt szüre-
telünk, az „alapanyag” ehhez is kell. Semmiből 
nem lesz valami, így ezt a mennyiséget kom-
poszttal, szerves trágyával, zöldtrágyával, 
vagy műtrágyával pótolni szükséges.
Szélsőséges időjárástól mentes tavaszt kíván 
Németh László kertészmérnök és a Kenderzsi-
neg Mezőgazdasági Bolt.

Internetes fűtésindítás a SZÉPHŐ rendszerében

Az interneten akár több társasház fűtése is indítható vagy leállítható egyszerre

Szabó PetRa

A közös képviselők már interneten is kérvé-
nyezhetik a társasházakban a fűtés elindítását 
vagy leállítását.

Eddig csak e-mail-ben, faxon és 
személyesen kérhették a SZÉP-
HŐ-nél a közös képviselők a 
fűtés szezonon kívüli indítását. A 
cég fejlesztésének köszönhetően 
mostantól a szolgáltató weboldalán 
jelezhetik az illetékesek a lakók 
igényét.
Vajda Ádám, a SZÉPHŐ Zrt. jogi és 
üzemeltetési igazgatója elmondta, 
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hogy a fűtési idényen belül illetve 
az előfűtési és utófűtési időszakban 
egy nagyon egyszerű rendszeren 
keresztül lehet akár napról napra 
változtatni, hogy akar-e fűtést az 
adott társasház vagy nem. A társas-
házak képviselőit felhasználónévvel 
és jelszóval regisztrálták a SZÉPHŐ 
rendszerében. Ebbe belépve az álta-
la kezelt társasházak megjelennek a 
netes felületen, itt pedig néhány kat-
tintással jelzést tud küldeni a képvi-
selő a Széphő Zrt. felé. 2019-től már 
csak az új rendszeren keresztül vagy 
személyesen tudnak jelezni a közös 
képviselők a Széphő felé.

dőként, de egyfajta tanácsadóként 
is tekintenek rájuk. Cserébe igye-
keznek a munkálatok okozta stressz 
egy részét levenni a vállukról.
A tanácsadáson, akciókon kívül lesz 
kérdőív kitöltéséhez kötött darts 
játék kreatív ajándékokért, gyerek-
sarok újHÁZikóval, sőt az érdek-
lődők élőben is megtekinthetik azt 
a Vespa robogót, melyet a tavaszi 
nyereményjátékukon sorsolnak ki.
A Magyar Design standján a fiatal 
tervezők munkáin keresztül bárki 

megismerkedhet a bútortervezés 
legújabb trendjeivel. A szervezők a 
legkisebbekre is gondoltak: a Down-
load Design standján a játszósarkot 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
hallgatói által tervezett egyedi gyer-
mekbútorokkal rendezik be.
Az idei seregszemle másik újdon-
sága, hogy a kiállítás területén 
kialakítottak egy elektromos 
töltőállomást, amit bármelyik 
elektromosautó-tulajdonos igénybe 
tud venni.
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Szemelvények Csala történetéből

Nemcsak helytörténettel foglalkozik Varró Ferenc, a régi írógépeket is szenvedéllyel gyűjti

vakleR lajoS

Csurgai Horváth József, a Városi Levéltár és Kutatóintézet 
igazgatójának köszöntő szavaival kezdődött meg Csalán Varró 
Ferenc a településrész valaha volt világát bemutató, hiány-
pótló kötetének prezentációja. A lokálpatrióta szerző szorgos 
gyűjtőmunkájának köszönhetően a csalai polgárok egy olyan 
könyvvel gazdagodtak, mely hitelesen kalauzolja el az ott 
élőket és az érdeklődő olvasókat a nagy múltú falu minden-
napjaiba, ünnepeibe a középkortól napjainkig. A kötet méltó 
módon reprezentálja a település életét, környezetét, közössé-
gi életét, a sikerekben és fejlődésben gazdag Kégl-uradalom 
történetét. Olyan olvasmány, ami méltó köntösbe öltözteti a 
múltat. A szerzővel, Varró Ferenccel beszélgettünk.

Amikor kézbe veszünk egy ilyen könyvet, óha-
tatlanul is eszünkbe jut, hogy mennyire fontos 
napjainkban a lokálpatrióta szemlélet. Hajlamosak 
vagyunk elfeledni a helyet, a közösséget, ahol 
élünk, nem gondozzuk múltunkat. Miként kezdte, 
honnan jött a gondolat, hogy megismerje szűkebb 
pátriájának történetét?
Gyerekkoromra nyúlik vissza az érdeklődés, 
akkor ismertem meg Csalát, az embereket, 
akik jó barátok voltak. Jó volt itt gyereknek 
lenni! Amik akkor velem, barátaimmal, 
iskolatársaimmal történtek, felnőttkoromra 
visszavittek Csalára, olyannyira, hogy házat 
építettem családomnak, mert itt képzeltem 
el a jövőmet. Ugyanaz a miliő, ugyanaz a 
közösség maradt, és továbbra is mi alkotjuk 
Csalapusztát és Istvánmajort, baráti, családi 
közösséggé fejlődve.
Jó volt látni a Picur büfében az embereket, az 
érdeklődést az arcukon. Látszott, hogy szeretnék 
megismerni a település történetét. Megtették azt 
a lépést, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy kaput 
nyissanak egymásra. A vaskos jegyzetekből ítélve 
rengeteg időt, energiát kellett szánnia arra, hogy 
kutasson, összegyűjtse, adatokkal erősítse meg a 
később könyvvé formált csalai múltat.
A jegyzeteket a beköltözésünk után kezd-
tem írni. Mindig is érdekelt Csala múltja, és 
elkezdtem a gondolataimat összegezni, az 
idősektől hallottakat leírni. Gyakran apró 
cédulákra jegyzeteltem, s aztán otthon utána-
néztem. Amikor egyre több anyag gyűlt össze, 
rendszereztem, de még nem gondoltam, hogy 
könyv alakban is megjelentessem.
Mi bírta rá, hogy megossza ezeket a történeteket? 
Hogy fogott hozzá? Hiszen aki már kézbe vette, 
megtapasztalta: egy rendkívül összefogott, krono-
lógiai és tematikai szempontból is kiváló könyvet 
tudhat magáénak.
Sisa József budapesti történész egy szlovák 
lapban megjelent írása volt az, ami arra 
ösztönzött, hogy nekifogjak. Ebben a csalai 
kastélyról közölt részleteket. Elolvastam, 
és azt mondtam, ez kevés, én többet tudok 
ennél. Felvettem vele a kapcsolatot, és a most 
Fehérváron, a Szent István Király Múze-
umban dolgozó munkatársa, Bányai Balázs 
meglátogatott. Felkeltette az érdeklődésüket, 
hogy milyen anyagaim vannak. Bányai Balázs 
meglepődött, mikor elétettem a jegyzeteimet, 
leginkább azért, mert nem volt összegezve. 
Azt kérte, ha azt szeretném, hogy érdem-
ben foglalkozzanak vele, kéziratba kellene 
rendeznem a dolgaimat. Így is történt, s 
mikor elkezdtem írni, rengeteg kérdés merült 
fel bennem a családokkal, az emberekkel, 
a kastéllyal kapcsolatban, amik válaszra 
vártak. Ekkor indultam el kutatni. Rendszeres 
látogatója lettem a könyvtáraknak, levéltárak-
nak. Az első anyag, ami igazán hasznos volt 
számomra, Károly János könyve volt a Fejér 
megyei birtokok, uradalmak történetéről. 
Olyan anyagot kaptam tőle, amivel el tudtam 
indulni. A kérdéseimre a válaszokat ettől 
kezdve a Püspöki Levéltárban kerestem, ami-
ben nagyon sokat segített Mózessy Gergely. 
Hetekig jártam hozzá. Lefordította nekem a 

Fó
tó

k:
 K

iss
 Lá

sz
ló

latin leveleket, hiszen az 1800-as évekig csak 
latin nyelvű feljegyzések voltak Csaláról.
A könyv egyik kiemelt része – gazdagon illuszt-
rálva – Csala és környéke élővilágát, a település 
vízrajzát, természeti értékeit bemutató fejezet.
A könyv vasúttörténeti része már megvolt, 
amikor felvettem a kapcsolatot Kovács Ger-
gellyel, a pátkai Völgyhíd Alapítvány alapító-
jával, aki természetfotósként a pátkai tározó-
tól a Császár-patakon át Csala környékével és 
élővilágával is foglalkozott. Tőle kaptam azt 
az anyagot, ami a könyvben is szerepel. Az ő 

ismerőse, Hudák Tamás a szerzője a kaszáló- 
rétről és a pillangókról szóló résznek.
A levéltári kutatás fontos volt, de miként talált 
rá a könyvben is szerepet játszó, a tárgyi kultúrát 
bemutató anyagra?
Gyermekkoromban, amikor nyaranta a 
földeken vagy az erdészetben dolgoztam, 
a mezőgazdasági munkák közben, amikor 
kukoricát fattyaztunk, észrevettem, hogy 
rengeteg cserép van a földben. Ez akkor még 
nem keltette fel az érdeklődésemet, de most 
visszamentem ezekre a helyekre, s ugyanúgy 
megtaláltam, mint akkortájt. Ahogy a könyv-
ben is láthatjuk, nemcsak cserepeket talál-
tam, hanem fémdarabokat is. Ezek számomra 
bizonyítják, hogy nemcsak a pátkai tározónál 
lehetett épített római gát, nemcsak Kisfaludon 
lehettek római villák, hanem Csalán is.

Kiemelten fontos része Csala történetének a Kégl 
család uradalmának a település életében betöltött 
szerepe.
Az első információk szintén Károly János 
könyvéből jutottak el hozzám Kégl György-
ről. Csalán annyit tudtak róla, hogy jó 
ember volt, lakást és háztáji földet adott a 
cselédeinek, iskolát építtetett, biztosította a 
lehetőséget, hogy a gyermekek és a felnőttek 
templomba, istentiszteletre járhassanak. 
Ennyi volt az alap, amit tudtam róla, vi-
szont számtalan kérdést vetett fel bennem. 

Elkezdtem kutatni, a végén eljutottam a régi 
újságokhoz. A család története ott bővült 
ki számomra. Olyan hatalmas mennyiségű 
anyagot találtam az 1800-as évek elejétől 
egészen napjainkig, hogy ebbe a kötetbe 
nem is fért bele. Alig van olyan újság, ami-
ben nem említik meg a családot valamilyen 
szinten.
Csala adott otthont az Agrártörténeti Gyűjtemény-
nek, melynek ön is egy külön fejezetet szentelt, s 
fontos adalék Csala múltjához.
Ez a gyűjtemény hosszú kálváriát járt be, mire 
az ottani tulajdonos befogadta – sajnos csak 
2008-ig. Lejárt a bérleti szerződés, és helyet 
kerestek a gyűjteménynek. Több helyszín is 
szóba került, de végül nem sikerült megnyug-
tató megoldást találni a gyűjtemény elhelye-
zésére.
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Varró Ferenc és a csalai nevezetességek

Essék szó a terveiről, hiszen ezzel a könyvvel még 
nem ért véget a csalai történet, folytatása követ-
kezik!
Készülőben van két kéziratom: az egyik az 
irodagép-műszerész szakmámmal kapcso-
latos. Öt évet dolgoztam az OTP-nél, majd 
a Műszerész Ipari Szövetkezetnél, ahol a 
mechanikai műszerész szakmát is megsze-
reztem. Később a rendőrséghez kerültem 
házi műszerészként, ott sajátítottam el az 
elektroműszerész szakma alapjait. Akkor 
már elkezdett hódítani az elektronika, az 
elektronikus írógépek. Erről szintén írtam egy 
könyvet, majd megteremtettem egy gyűjte-
mény alapjait, ami természetesen folyamato-
san bővül. A nyolcvanas években kezdtem a 
gyűjtést, több mint százhúsz régi gépem van 
az 1800-as évektől a 2. világháborúig. Ezekről 
írtam, s mert Magyarországon nincs irodal-
ma, csak szakmai kiadványok jelennek meg, 
így ez egy hiánypótló könyv. Gyűjtőtársam, 
Somogyfoki Endre – aki szintén szakmabeli 
– és a saját gépeim képeit használtam fel, s 
a könyvet ő lektorálta. Reménykedem, hogy 
pályázatomat elfogadják, és akkor rövidesen 
megjelenhet. Elkészült a harmadik kéziratom 
is, ez a Szemelvények Csala történetéhez 
folytatása. Amikor az első kötet készült, 
megmutattam a Kégl család tagjainak, akik 
biztattak, ugyanakkor megkérdezték, miért 
nem a családról írok. Szeretem a kihívásokat, 
így elkezdtem kutatni a világhálón. Addig- 
addig kerestem, míg egy adatbázisban olyan 
anyagokra bukkantam a Kégl név kapcsán, 
hogy elámultam. Csaknem valamennyi 
oldalon találtam rájuk vonatkozó adatokat, 
történeteket. Egy hónapig csak jegyzeteltem, 
s amikor ők is beleolvastak – mert már náluk 
van lektoráláson – üzentek, hogy nem tudják 
letenni. Ez lesz a következő kötet!
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A Dreher cég története egy kis falusi serfőzdéből indul, ahol Franz Anton Dreher apjától tanulta 
meg a sörfőzés fortélyait. A képet Josef Kriehuber készítette 1863-ban.

A Dreher-gyáros sörének haszna
Séllei eRzSébet

Franz Anton Dreher – aki apjától leste el a sörfőzés 
mesterségét – 1796-ban megvásárolta a Klein- 
Schwechati Városi Serházat. Ezzel elindult egy 
szédületes ívű, százhetvenöt évet felölelő családi 
sikertörténet, mely alatt a sörfőzés tudománya négy 
generáción keresztül apáról fiúra szállt.

Fia, a mára legelterjedtebb alsó erjeszté-
sű, lager sörtechnológia kifejlesztője (az 
élesztő az erjesztés során a sörlé aljára 
süllyed, az erjesztés és érlelés alacsony 
hőfokon történik) Pest-Budára látogatott, 
mert megtudta, hogy a híres Schmidt 
Péter nevű sörfőző kiváló körülményeket 
talált a sör gyártásához. A mélyfúrással 
nyert kőbányai kutak vize a sörfőzés-
hez a Duna vizénél is alkalmasabb 
volt, a kőbányai sziklapincék állandó 
hőmérséklete pedig az ászokoláshoz, 
érleléshez, tároláshoz teremtett kedvező 
feltételeket. 1862-ben meg is vásárolta 
a kőbányai Serház Társaság főzdéjét, 
de egy évvel később meg is halt. Az 
édesapja halálakor még csak tizennégy 
éves fia fiatal felnőtté válásakor átvette a 
négy – schwecháti, kőbányai, trieszti és 
michelobi – Dreher-sörfőzde vezetését. 
Kőbánya hamarosan Magyarország 
legnagyobb sörgyárává vált. 1905-ben a 
vállalkozás részvénytársasággá alakult, 
nem sokkal később az anyavállalattól 
függetlenedett, egyesült a pusztavámi 
Haggenmacher cégével, és versenytársai 
részvényeinek felvásárlásával 1933-ra 
már uralta a piacot. A kitűnő Dreher 
sör világhírű márkanévvé vált. A II. 
világháborút követően a gyár Kőbányai 
Sörgyárként működött tovább, a termék 
sem tarthatta meg a Dreher márkanevet, 
kőbányai sörként került forgalomba. 
Jelenleg a gyár ismét Dreher-sörgyár, és 
termékei a Dreher márkanevet viselik.  
Az emberiséggel egyidős sörgyártás 
hatalmas hasznot biztosított az ügyes 
iparoscsaládnak. A malátából vízzel 
cefrézett, komlóval ízesített, sörélesz-
tővel erjesztett, szén-dioxidban dús 
alkoholtartalmú ital valamint a termékek 
körének bővítéseként a szeszgyártás és 
édességgyártás mérhetetlenül gazdaggá 
tette a Dreher családot. A Dreher-biroda-
lom magyarországi kiépítése a Marton-
vásár–Ráckeresztúr tengely mentén lévő 
birtokok, kastélyok és kúriák felvásárlá-
sával kezdődött, majd budapesti paloták 
felépítésével folytatódott. A Dreherek 
nemesek, bárók, grófok, Habsburgok pa-
lotáiba települhettek, vagy az intézőiket 
szállásolták el a kastélyépületekbe.    
A Baracska-szentivánpusztai kúria 
egykor az 1638-ban címeres nemeslevél 
birtokába jutó Pázmándy Dénesnek, 
1848-ban Fejér vármegye főispánjának 
tulajdonában állt. Hivatali idejének le-
járta után itteni kúriájába vonult vissza. 
Nemes gondolkodását bizonyítja, hogy 
gazdatiszti házát és a hozzá tartozó két 
holdas kertet átengedte Vörösmarty Mi-
hálynak a szabadságharc bukása után, 
hogy családjával menedéket találjon. A 
birtok a kórházépítő csalai Kégl Györ-
gyöt követően a Dreherek tulajdonába 
került.
A kajászói kastélyt 1879-ben vásárol-
ta meg ifj. Dreher Antal. A település 
lakóiban ekkor még élénken élt egy 
korábbi, 1858. január 13-án éjjel történt 
rablótámadás emléke. Ezen az éjszakán 
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Kastélyok és életek

rablóbanda tört rá a kastély úrnőjére, 
özvegy Andrássyné Végh Máriára. Elzárt 
cselédsége nem tudott a védelmére kel-
ni. Elsőként pénzt követeltek. A rémült 
özvegy odaadta pénzes ládikájának tar-
talmát, háromezer forintot. Az asszony 
megkötözése után a rablók a kastélyt 
kifosztották, és nyomtalanul eltűntek. 

A ráckeresztúr-szentlászlópusztai 
birtokot 1879-ben vásárolta meg Dreher 
Antal. Ő építette fel a kúriát az intéző 
lakásának. A helyi legenda szerint a 
török időkben egy föld alatti temp-
lom épült Szentlászlópusztán, mely 
betemetve talán ma is létezik. Dreher 
Anna Mária idején a birtokon ideiglenes 
katonai repülőtér is működött. 1938-ban 
tragikus esemény történt a gyakorlato-
zás közben: egyik alkalommal a pilóta 
elvétette a leszállást, és a landoló gép a 
bakon ülő parádés kocsisnak levágta a 
fejét. A II. világháború után a kúriában 
tanyasi iskolát és tanítói lakást kívántak 
működtetni. A szovjet hősi emlékmű-
höz azonban tégla kellett, ezért a kúria 
lebontása mellett döntöttek.  
A ráckeresztúr-szentmiklóspusztai 
kúriát a Dreher-birtokok főintézőinek 
lakása és irodája részére vásárolták meg. 
A kúriát, a körülötte lévő majorságot, 
a cselédlakásokat, a parádés istállót az 

ötvenes években elbontották. Az oda ve-
zető szép gesztenyesor talán megmaradt.
A tordasi Sajnovics-kastélyt 1875. no-
vember 29-én vásárolta meg Dreher An-
tal, és nekiállt Tudor-romantikus-eklekti-
kus stílusban átalakítani. Falait a család 
versenylovairól készült festményekkel 
díszítette. A kastély ura György walesi 

herceget, a későbbi VI. György királyt 
is vendégül látta a különleges szépségű 
házban. Kivételes környezete miatt ezt a 
kastélyt választották ki az Aranycsapat 
edzőtáborainak helyéül.
Válon az 1800-as évek első felében az 
anyagi erejüket meghaladó kastélyépít-
kezés, a Lánchíd és a Nemzeti Színház 
felépítésére szánt reformkori adományo-
zások miatt az Ürményi család kezdett 
elszegényedni. Mária Terézia uralkodásá-
nak ideje alatt ürményi Ürményi József 
fényes karriert futott be. Ő írta meg 
a Mária Terézia által kibocsátott híres 
rendeletet, a Ratio Educationist, mely a 
magyar oktatási rendszert új alapokra 
helyezte. Ürményi a magyar közigaz-
gatás megreformálásán is tehetséggel 
fáradozott. Előbb Bihar vármegye, majd 
1802-ben Fejér vármegye főispánja. 
Később is igen magas tisztséget töltött 
be, az országgyűlés felsőtáblájának 
elnöke lett. Az ilyen magas méltóságokat 

csak kiváló képességű és felkészültségű 
hivatalnokok láthattak el. 1825-ben 
államminiszteri címmel vonult nyug-
díjba. Vál település fejlesztéseként új 
templomot épített, melyet az ország 
kilencedik legnagyobb templomaként 
tartanak számon. Azt remélte, hogy Vál 
járási központtá válhat, így szüksége lesz 
majd egy tekintélyes méretű templomra. 
Ezt a rangot azonban csalódására Bicske 
nyerte el. A tégláitól megszabadított 
öreg templom tornya még ott magasodik 
az újabb mellett. A templom oldalában 
vezet a löszbe vájt „mély út”, melyen 
a költő Vajda János szülei szenvedtek 
hintójukkal halálos balesetet az erdész-
lakhoz hazafelé tartva. A székesfehérvári 
püspöki palotára nagyban hasonlító 
késő barokk stílusú, a homlokzaton 
copf füzérekkel díszített, klasszicista 
elemekkel megjelenő Ürményi-kastély 
a feloszlatott jezsuita rend által emelt 
földszintes kúria átalakításával készült. 
Tekintélyes méretével az otthon kényel-
me és a reprezentáción kívül a település 
városias megjelenését szolgálta. A váli 
völgyben és a környező pusztákon római 
kori emléket találtak, amit megóvásra az 
Ürményi-kastély csehsüveg-boltozatos 
kocsiáthajtós kapualjában helyeztek el. 
Onnan került a székesfehérvári múzeum 
épületébe. 1878-ban a család végleg 
megvált a váli birtoktól, melyet Dreher 
Antal vásárolt meg. Dreherék pazarlóan 
gazdatiszti lakás céljára használták a 
hatalmas kastélyt. 
Nem kevésbé különleges hely Martonvá-
sár, ahol bronzkori, kelta, római és avar 
emlékek is előkerültek a földből. A kö-
zépkorban jelentős kereskedelmi forgal-
mat lebonyolító út és fontos hadiút szelte 
át. A Brunszvik család a hétezer-ötszáz 
holdas birtok bérlőjeként jelent meg a te-
lepülésen 1758-tól. Moson vármegyei bir-
tokaiért cserébe, továbbá húszezer forint 
megfizetése után szerezte meg véglegesen 
a fővároshoz és Dunához közeli területet 
és a rajta lévő hatszobás, zsindelytetős 
vályogépület a kúriával együtt. A messzi-
ről jött ember bármit állíthat magáról. A 
családi hagyomány szerint a Brunszvikok 
a braunschweigi hercegektől származtat-
ták magukat. Oroszlán Henrik, sachsen 
hercege Magyarországon hagyta volna 
két fiát, amikor a keresztes hadakkal a 
Szentföld felé vonult. Oroszlán Henriket 
és feleségét, Mathildát, az angol király 
leányát a braunschweigi dóm altemplo-
mában helyezték örök nyugalomra, azaz 
a Szentföldről haza is kellett térnie. Ez 
alkalommal itt felejtett fiait is magához 
vehette volna. De itt megbicsaklik a 
történet. Valójában az első ismert adat a 
Brunszvik családról a XVI. században élt 
postamester ősükről maradt fenn. Mivel 
pedig e család méltán híres utódokkal 
és a kastélyukban tartózkodó vendé-
gekkel büszkélkedhet, külön fejezetet 
szentelünk történetüknek. Ezúttal csak 
utalnánk a magyarországi tartózkodásuk 
végére. Brunszvik Géza gróf 1893-ban 
megorrolt feleségére, a válás után össze-
csomagolt, és átköltözött Ausztriába. A 
kastélyát eladta Habsburg József osztrák 
főhercegnek. A Habsburgok pedig 
1897-ben a Drehereknek értékesítették a 
csodálatos kastélyt szépséges parkjával 
együtt. Ezzel a vásárlással kialakult Fejér 
megyében az egymás melletti Dreher-bir-
tokok értékes lánca.
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Múlt héten magyar bajnok lett az Ifjabb Ocskay 
Gábor Jégkorong-akadémia junior csapata. Kiss 
Dávid együttese a MAC Budapestet múlta felül, 
a héten pedig az EBYSL trónjára is felülhet a 
gárda.

Sűrű és egyben eredményes hetet 
zárt az Ifjabb Ocskay Gábor Jégko-
rong-akadémia junior csapata. Az 
U20-as gárda a MAC Budapesttel 
szemben megnyerte a magyar 
bajnokságot, összesítésben 3-1-re 
múlta felül a fővárosi riválist egy 
nagyarányú, illetve egy elképesztő-
en szoros találkozó után. 
„Kedden 14-0-ra nyertünk hazai jégen. 
Pénteken, idegenben 0-0-ra álltunk a 
hosszabbítás után is, ami a kapusok 
teljesítményét is dicséri, aztán bünte-
tőkkel végül behúztuk a meccset és a 

Hetek óta körvonalazódni látszik, hogy az Alba 
Fehérvár KC nem végezhet előrébb a nyolcadik 
és hátrébb a tizedik helynél. Erre csak ráerősí-
tett a hétvégi, Debrecen elleni hazai döntetlen. 

A szezonban, sőt a naptári évben 
sem az első olyan meccs volt a 
Debrecen elleni, amelyen a hajrá 
pillanataiban bukott értékes pontot 
az Alba Fehérvár KC. A hatvanadik 
percben még kettővel állt jobban Deli 
Rita alakulata, aztán jött az egész 
mérkőzésen kissé halovány klasszis, 
Jelena Deszpotovics, és egyenlített. A 
25-25-ös döntetlennel a Loki maradt 
nyolcadik, míg a Fehérvár feljött a 

Egyet megnyertek, egyet még nyernénekLégüres térben

Húsvéthétfőt győzelemmel ünnepelte a Fehérvár a Jesenice ellen
Májer Krisztina lerohanásból szerzett góljaira a Budaörs ellen is szükség lesz. A találkozó 
szombaton délután ötkor kezdődik.
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kilencedik helyre, de ugyanúgy tizen-
három ponttal áll, mint a Budaörs.
Szombaton éppen a Pest megyei csa-
pat érkezik a Köfémbe. Érdekesség, 
hogy az ősszel, Budaörsön kevéssel a 
vége előtt – csakúgy, mint legutóbb 
a Debrecen ellen – két góllal vezetett 
a Fehérvár, Szabadfi és Hornyák 
góljával azonban 30-30-ra mentette a 
találkozót Mihály Attila együttese. A 
döntetlenre most is megvan az esély, 
hiszen csak két csapat játszott egynél 
többször döntetlent, a Budaörs és a 
Fehérvár: egyaránt háromszor. Talán 
éppen ezeknek az elvesztett pontok-
nak köszönhető, hogy sem nagyon 
előrébb, sem nagyon hátrébb nem kell 
nézelődnie a Fehérvárnak.

Harmadik helyről folytatják

Chris Horton (fehérben) és a soproni Watkins szerdán is nagyot harcolt a palánk alatt

SomoS zoltáN

Véget ért az alapszakasz a kosárlabda-baj-
nokságban. A címvédő Alba Fehérvár az utóbbi 
hetekben nem játszott olyan jól, mint no-
vemberben, de a végén két fontos idegenbeli 
győzelmet aratott, és végül a harmadik helyen 
zárt. Szombaton már jön a folytatás!

Három jól elkülöníthető szakasz-
ra osztható a szerdán véget ért 
alapszakasz az Alba Fehérvár 
szempontjából. Dzunics Braniszlav 
címvédő együttese teljes légióssort 
cserélt a nyáron, és bár a magyar 
mag együtt maradt, döcögősen, sőt 
rosszul indította a szezont a klub. 
Sérülések is nehezítették a mester 
dolgát, a csapat pedig bajnokhoz 
nem méltó rossz sorozattal kez-
dett. Öt meccsből négyet elveszí-
tett, Szombathelyen és Pécsen 
kifejezetten demoralizáló módon, 
nagy különbséggel. 
Elérkezett azonban a november, 
felépült Lóránt és Simpson, a 
külföldi kontingensből ketten 
távoztak, Mohammed visszatért 
– a szekér pedig beindult. Nyolc 
meccset nyert zsinórban az Alba, 
miközben a nemzetközi kupában 
is feledtette a gyenge rajtot. Év 
végére már egyértelmű volt, hogy 
a felsőházban folytatja a középsza-
kaszban az együttes, amely idén 
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év elején újabb négy győzelmet 
tett hozzá remek sorozatához. 
Igaz, kikapott Kaposváron, de 
nyert Szolnokon. 

Februártól aztán a játék kevésbé 
volt látványos, sokszor szenve-
dett az Európa-kupával együtt 
hármas terhelésnek kitett Alba. 

A Magyar Kupában is letaszí-
tották a tavaly elfoglalt trónról, 
a bajnokságban pedig elvérzett 
Jászberényben. A legjobb négy-
ben biztos volt a helye, ám az 
utolsó három fordulót idegenben 
vívta, és félő volt, hogy lesza-
kad az előtte állóktól. Csakhogy 
miután kikapott a szezonban 
négyszer is megvert Körmendtől, 
utolsó két meccsét behúzta. Sze-
geden koncentráltan játszottak, 
sok lepattanót szedtek és simán 
nyertek Lóránték (85-73), pedig 
a Tisza-partiak előzőleg a végül 
második helyen záró Szombat-
helyt is hússzal verték. Szerda 
este aztán a fehérvári kosárcsa-
pat számára korábban tíz évig 
bevehetetlen soproni csarnokban 
zárta az alapszakaszt az Alba. 
Bár a Sopron igen harmatos az 
idén (utolsó előtti a tabellán), 
ezúttal is szenvedős lett a győze-
lem. De a harmadik negyed ered-
ményes játékával végül 80-77-re 
behúzta a meccset a Fehérvár. 
Közben a Körmend simán 
kikapott Kecskeméten, így az 
utolsó pillanatban még előre 
is léptek a mieink a harmadik 
helyre. Szombaton már kezdő-
dik a középszakasz – az immár 
unalomig ismert Körmend ellen, 
hazai pályán.

Győzött a válogatott

Szerdán Fehérváron barátságos mér-
kőzést játszott a magyar hokiváloga-
tott Ausztria csapatával. 3:3-as dön-
tetlen után a hosszabbításban Sarauer 
góljával 4:3-ra nyertek a mieink.

bajnokságot is.” – értékelt Kiss Dávid 
vezetőedző. 
A siker értékét növeli, hogy a 
fehérváriaknak kevesebb mint hu-
szonnégy óra leforgása alatt kétszer 
is jégre kellett lépnie, ráadásul 
hosszú utazást követően, hiszen 
csütörtökön még Jesenicében, az 
EBYSL fináléjában volt jelenése a 
csapatnak. Ebben a döntőben négy 
meccs után 2-2-re állnak a felek, és 
vasárnap, Székesfehérváron dől el, 
lesz-e újabb aranyérmük a fehérvá-
ri akadémistáknak.
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FEHÉrVÁr

Veni, vidi, ifi

Húsvéti szárnyalás

Kirajzottak a futók 

Nyolc országból közel kétszázan indultak a Jégmadár kupán, a műkorcsolyázók nemzetközi 
utánpótlás-seregszemléjén az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban                                             N. K.

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg múlt szombaton a Tóparti futópartit, a szezon első 
tókerülő tömegfutását. Több mint hétszázan teljesítették a mintegy huszonnyolc kilométeres 
távot Agárdtól Agárdig a Velencei-tó festői környezetében.                                                            S. Z.
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 
alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . szám alatti ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

Nyolc nap alatt kilenc?

A PAFC ellen Huszti Szabolcs először, Kovács István a szezonban másodszor volt kezdő a Vidiben

A mentorok sokat segíthetnek abban, 
hogy a fiatalokat hamarosan az új Sóstói 
Stadionban láthassuk!

NémetH kRiSztiáN

Idén először vesztett pontokat a Videoton a 
labdarúgó NB I-ben. A Puskás Akadémia elleni 
döntetlennel – egyelőre – elestek a Ferencvá-
rossal szembeni lépéselőnytől a fehérváriak, 
akik egy hét alatt három bajnokit játszanak.

Újpest, Honvéd, Mezőkövesd. 
A két menetrendszerű szombati 
penzum közé, jövő szerdára ékelő-
dött be a címvédő elleni elmaradt 
mérkőzés pótlása.
A következő etapnak jobb szájízzel 
is nekivághatna a társaság, de a 

A jövő győzelmeinek az ifjúság a letéte-
ményese, ezért is hívták életre a Videoton 
labdarúgócsapatánál a mentorprogramot, 
melyben a klub kiemelkedő korosztályos 
játékosait a felnőtt csapat tagjai is segítik a 
pallérozódásban. 

Csillogó szemmel várta húsz ifjú 
Videoton-futballista a klub Csík-
vári úti edzőközpontjában, ki lesz 
majd a mentora a felsorakozottak, 
Fiola, Huszti, Kovács, Juhász, Ko-
vácsik, Lazovics, Pátkai, Szolnoki, 
Varga, Vinicius és az igazoltan tá-
vol lévő Géresi közül. A 11-14 éves 
tehetségek nem sokkal később 
már közösen edzettek mentora-
ikkal, akik személyes kapcsolat-
tartással, tanácsokkal egyengetik 
majd a gyerekek pályáját.
„Olyan új utakat kerestünk, melyek 
a játékosok tudásának maximumra 
fejlesztésében még nagyobb segít-
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felcsúti házi rangadón nem sikerült 
megszerezni a három pontot, vagy 
akár úgy is fogalmazhatunk: a 
fehérváriak kiengedtek a kezük 
közül kettőt a Puskás Akadémia 
ellen. Két nagyon értékes pon-
tot, amivel úgy érték volna be az 
Újpesttel döntetlent játszó, éllovas 
Ferencvárost, hogy egy mérkőzéssel 
kevesebbet játszottak.
Intő példa lehetne az elmúlt év 
tavasza, amikor a középmezőny-
höz tartozó Paks és Mezőkövesd 
valamint a későbbi kieső MTK ellen 
is csak döntetlenre volt képes a 

társaság, ahelyett, hogy kihasználta 
volna a Honvéd botlását. Bármeny-
nyire is kiegyensúlyozott a tizenkét 
csapatos NB I, a bajnoki álmokba 
nem fér bele a bukdácsolás!
A folytatásban nyolc nap leforgá-
sa alatt mindjárt kilenc ponttal 
gazdagodhat a Vidi. Ehhez előbb 

otthon kell legyőznie a Videoton-
nal kétszer is négygólos döntetlent 
produkáló Újpestet, majd a Bozsik 
Stadionban a lassan bohózatba 
illő védelemmel rendelkező Hon-
védot, végül – szintén idegenben 
– a kiesés elől menekülő Mező- 
kövesdet.

séget adnak.” – mondta Kenyeres 
Imre, a Videoton utánpótlás 
sportigazgatója a tavaly elindított 
mentorprogramról. – „Immár nem 
csapathoz, hanem egy-egy játékos 
mellé kértük fel a tapasztalt, váloga-
tott szintű játékosokat.”
„Az is fontos szempont, hogy ezzel 
a projekttel még szorosabb kötődést 
alakítsunk ki a tehetségek körében a 
klubhoz és Székesfehérvár váro-
sához.” – hangsúlyozta Kovács 
Zoltán sportigazgató. 
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FehérVÁr A Vörösmarty Rádió műsora április 7-től 13-ig
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00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08.40 A nap témája
11.10 Műsorvezető: 

Németh Gábor 
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00  Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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

2018. 4. 8. Vasárnap 2018. 4. 9. Hétfő 2018. 4. 10. Kedd 2018. 4. 11. szerda 2018. 4. 12. CsütörtöK 2018. 4. 13. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

08:40  Tavaszi megújulás 
vaszati módra. Vendég: 
Nesztler Angéla

09.10 „Az asszonyok csak 
oldalborda.” Mondások, 
közmondások a nőkről. 
Vendég: Földi Viktória

10:10 Anyagcsere-típusok a 
mindennapokban Vendég: 
Antal Vali és Somogyi Orsi

11:10 Esküvő a Hiemer-házban. 
Vendég: Tury Krisztina

12:10  Egy kattintás és kész? 
Vagy szükséges az 
utómunka a fotókon? 
Vendég: Andruska Andrea

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:10 Elsősegély percek. 
Vendég: Takács József

14:30 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10 Filmkocka. Vendég: 
Kalmár Ádám

18.10 Sport. Szerkesztők: 
Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla. Hírszerkesztő: 

Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

09.10  Természetesen 

egészségesen. Vendég: 

Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk az 

ASKA Menhely lakóinak. 

Vendég: Molnár Tamásné

11.10 A család. Vendég: Pap 

Csilla és Tornyai Gábor

12:10 A Szemináriumi templom 

története 2. rész. Vendég: 

Smohay András

13.10 Műsorvezető: 

Cseke András

             A láthatatlan 

munkáról. Vendég: 

Szabó Bianka Anna

17:10 Rebi és Dodó – a világ 

tinédzser szemmel

18.10 Választási műsor

 Műsorvezető: Németh 

Gábor. Hírszerkesztő: 

Romhányi Anikó

2018. 4. 7. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor és 
Schéda Zoltán

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

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy. Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

16:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:10 A Koktél magazinműsor 
ajánlója

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18:10 A bor szerintünk. 
Vendég: Fáncsi Viktória

19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Palkó Zsuzsanna

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

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00 Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő:Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00  Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás 
16:10 Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10 Nyitány – klasszikus 

zenei magazin. Vendég: 
Zemlényi Katica

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40 Jogi percek. Vendég: 

Dr. Stein Barnabás
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

15.10 Az orvos válaszol 
– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Református műsor
21:10 Katolikus műsor
23.00 Aktuális: napi 

hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora április 7-től 13-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 

2018. 4. 7. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Fidel	László	
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Nagy	Ádám

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Dubóczky	Gergely
12:40 Híradó – ismétlés 
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Buda	Gábor

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:40 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kovács	István

15:15	 Turisztikai	magazin	
– ismétlés

15:45	 A	XXII.	Nemzetközi	
Néptáncfesztivál	zárógálája

17:45 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Alapi	István	

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30	 Épí-Tech	Magazin	
20:00	 Akik	császárok	lehettek	volna	

–	Jankovics	Marcell	előadása
21:20 Hitünk és életünk
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 4. 8. VASárnAp 2018. 4. 9. Hétfő 2018. 4. 10. Kedd 2018. 4. 11. SZerdA 2018. 4. 12. CSüTörTöK 2018. 4. 13. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	

Vendég:	Alapi	István	

10:45	 Együtt	magazin	–	ismétlés

11:15 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Fidel	László	

11:40	 Turisztikai	magazin	–	ismétlés	

12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	

Vendég:	Nagy	Ádám

12:40 Híradó – ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés

13:40	 Videoton	–	ÚTE	

labdarúgó-mérkőzés	

közvetítése	felvételről	

15:20 Honvéd7 – ismétlés

15:50	 Velencei-tavi	Ütős	

Fesztivál 2017

16:40	 Alba	Fehérvár	–	Budaörs	

kézilabda-mérkőzés	

közvetítése	felvételről

18:00	 Választás	2018	–	élő	műsor	

stúdióvendégekkel, riportokkal 

–	és	eredményekkel

19:10 A hét hírei

19:20	 Választás	2018

01:00 Képes hírek

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

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

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Épí-Tech	Magazin	
11:30 A Fehérvár Televízió 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezetők:	Látrányi	
Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Alapi	István

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

Vendég:	Kovács	József
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Kalotaszegtől	Moldváig	–	A	
szórványok	néprajzkutatója	

20:35	 Hortobágyi	Iván,	a	sajtkészítő
21:00	 A	nagy	fafilm	–	magyar	

ismeretterjesztő	film	
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Együtt	magazin	–	ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Kovács	József

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

Vendég:	Fidel	László
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! - benne: 

Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Portrék	a	Királykúton	–	
Bakonyi	István	vendége	
Gáspár	Ferenc	

21:15	 Zenei	világnap	2017.	1.	rész
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Fidel	László

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

Vendég:	Szipola	Antal
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Akik	császárok	lehettek	
volna	–	Jankovics	
Marcell	előadása	

21.35	 Kalotaszegtől	Moldváig	
–	néprajzi	gyűjtemény

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50 Aqvital FC Csákvár – ETO FC 
Győr	labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Szipola	Antal

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

Szilvia.	Vendég:	
Lakatosné	Pintér	Anita

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Honvéd	–	Videoton	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése 

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

11:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	
Lakatosné	Pintér	Anita

17:00 Bajnokok városa 
magazin - ismétlés

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

Vendég:	Varró	Ferenc
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
18:50  Esti vers
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne: 

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35 Kallós Zoltán-emlékest
21:15 Zenei	világnap	2017.	2.	rész
22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 8. 18:00 Választás 2018 – élő műsor stúdióvendégekkel, riportokkal – és eredményekkel


