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Palotavárostól a Gaja-szurdokig
29. oldal

Megoldódhat a vízivárosi
posta problémája
2. oldal

Gyakrabban nyírják az idén a
füvet
5. oldal

Egymilliárd a rendelőkre
16. oldal

Annyiba kerül idén is a
húsvét, mint tavaly 18. oldal

Választókerületi programok
Fáy- és Almássy-telep,
vezér utcák
Deák Lajosné
Képviselői fogadóórát tart április
10-én, hétfőn Deák Lajosné. A 11.
választókerület képviselője 17 és
19 óra között várja a lakosságot
a Királykút Emlékházban, a Mikszáth Kálmán utca 25. szám alatt.
Szűcs-Molnár Diána

Húsvéti adományokat várnak
Húsvéti adománygyűjtést szerveznek az
Öreghegyi Közösségi Házban. Április 7-ig, azaz
péntekig várják a tartós élelmiszereket: lisztet,
cukrot, rizst, ruhaneműket, játékokat, könyveket,
édességeket. Idén a Smart Grant Alapítvány
a kedvezményezett, akik havonta körülbelül
háromszáz családnak segítenek. Östör Annamária
bízik abban, hogy újra összefognak a székesfehérváriak, és segíteni tudnak a rászorulókon. Az
önkormányzati képviselő hozzátette: az öreghegyiek az elmúlt években is nagyon adakozóak
voltak, sok szép, használható tárgyat, élelmiszert
gyűjtöttek a rászorulók részére, de összefogtak a
város más részein élők is.
Az adományokat az Öreghegyi Közösségi
Házban nyitvatartási időben fogadják, reggel
nyolctól este nyolcig. A szervezők felhívják
a figyelmet arra, hogyha valaki nagyobb
tárgyat adományozna, hívja a 22 303 366-os
telefonszámot.
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Átadták az Alba Regia ösztöndíjakat
Schéda Szilvia
A fehérvári diákok tanulmányi előmenetelének
támogatása érdekében második alkalommal
adták át az Alba Regia tanulmányi ösztöndíjakat, ami a középiskolásoknak tízezer forintos,
a felsőoktatásban résztvevőknek húszezer
forintos juttatást jelent havonta a 2016/17-es
tanév második félévére.

Idén összesen huszonnyolc diák
vehetett át oklevelet, akiket
Cser-Palkovics András kedden
délután köszöntött a Városházán.
Mint városunk polgármestere
hangsúlyozta: az ösztöndíj célja a

családok támogatása és a diákok
városunkban tartása. A pályázatot
nyert középiskolások mindegyike a
Székesfehérvári Szakképzési Centrum diákja, az ösztöndíjban részesülő egyetemisták pedig az Óbudai
Egyetem és a Budapesti Corvinus
Egyetem székesfehérvári campusának hallgatói közül kerültek ki
kiemelkedő tanulmányi átlaguk
alapján. Az ünnepségen Cser-Palkovics András megköszönte a
bírálóbizottság munkáját, valamint
hangsúlyozta: bízik benne, hogy
a diákok tanulmányaik végeztével
városunkban helyezkednek majd el.

Fotó: Simon Erika
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Tizenhat középiskolás és tizenkét egyetemista részesül tanulmányi ösztöndíjban

Hamarosan óvodai
beiratkozás!
Május első hetében lesz az óvodai beiratkozás a következő nevelési évre. Azokat
a kisgyermekeket kötelező beíratni, akik
augusztus 31-ig betöltik a harmadik
életévüket. A felvételnél elsősorban a
lakóhelyet illetve a szülő munkahelyét
veszik figyelembe.

Székesfehérváron a következő
nevelési évre május 2-3-4-én,
kedden, szerdán és csütörtökön 8 és 13 óra valamint 14 és
17 óra között lehet beíratni a
kisgyermekeket óvodába. Szeptember elsejétől minden olyan
kisgyermeknek, aki augusztus
31-ig betölti a harmadik életévét, legalább napi négy órában
kötelező óvodába járnia. A
beiratkozáskor elsősorban abba
az óvodába kell felvenni a gyermeket, amelynek a körzetében
lakik vagy ahol a szülő dolgozik.
Kérik a szülőket, hogy azokban
az esetekben, amikor a gyerekek szeptember 1. és december
31. között töltik be a harmadik
életévüket, jelezzék felvételi
igényüket az intézményeknél.
A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyi azonosítót és a gyermek lakcímkártyáját valamint
a szülő személyi azonosító és
lakcímkártyáját.
Forrás: ÖKK

Megoldódhat a vízivárosi posta problémája
Úgy tűnik, megoldódik a vízivárosiak
postaproblémája. Az ott élők már évek óta
panaszkodnak, hogy a kis posta méretéből
adódóan nem tudja ellátni a városrészt. A
terület önkormányzati képviselője, Horváth
Miklósné lapunknak elmondta: az önkormányzat a szolgáltató részére biztosítja az
egyik tulajdonában lévő ingatlant.

Tavaly nyáron Horváth Miklósné,
Víziváros önkormányzati képviselője kereste meg szerkesztőségünket azzal a problémával, hogy
a Budai út 82. alatt működő postát már rég kinőtte a városrész.
A lakók arra panaszkodtak, hogy
az ügyintézőablakok szinte soha
sem működnek teljes kapacitással, és gyakran előfordult, hogy
a szomszédos háztömb sarkáig
állt a sor. Kint a járdán, télen a
hidegben, nyáron a kánikulában,
ősszel az esőben. Sőt, bent is
szörnyen kicsi a hely, ráadásul
azt a pici helyet is különféle
édességeket, könyveket és plüssállatokat tartalmazó vitrinekkel
zsúfolták tele. Akkor rendszeresen leveleztünk a postával, ők
jelezték, hogy tisztában vannak
a hivatal forgalmával, de egyelőre
nem áll módjukban változtatni,
a probléma megoldására egy
úgynevezett hőtérképet ígértek.
Ezen a hőtérképen tüntették
volna fel azokat a kritikus időszakokat, amikor az ügyfélszám

meghaladja a hivatal kapacitását,
azaz nagyon sokan vannak, nem
érdemes postára menni. És azért
csak volna, mert ez az ügyfeleket
segítő fejlesztés nem készült el.
Most azonban úgy tűnik, hamarosan hosszú távon is megoldódik a vízivárosiak problémája,
ugyanis új helyre költözik a hivatal. „Nem kerül messzire, a Budai út
82. szám alól a 68-ba. Egy, a város

tulajdonában lévő korábbi üzlethelyiséget bérel majd a szolgáltató.” –
számolt be a városrész képviselője. Horváth Miklósné hozzátette:
az új posta alapterülete körülbelül kétszerese lesz a mostaninak,
ahol modern környezetben várják
majd az ügyfeleket, sőt még a
plüssállatos vitrineknek is lesz
helyük. Horváth Miklósné kiemelte: „A Posta bérli a helyiséget.

Lassan megkezdődhet a kiszolgálóablakok és a belső tér kialakítása. Még
egy nyarat azért végig kell napozni a
régi posta előtt, ugyanis őszre ígérik
az átadást.”
A szolgáltató már nem ennyire
optimista: „A költözés részleteinek
egyeztetése jelenleg is folyamatban
van, a beruházás megkezdése, továbbá az átköltözés időpontja egyelőre
nem ismert.” – írják legutóbbi
levelükben.
Nos, ősszel újra ellátogatunk
Vízivárosba, és bízunk benne,
hogy jó hírekkel szolgálhatunk!

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.

Fotó: Horváth Renáta

Szabó Petra

Hamarosan elbúcsúztathatják a vízivárosiak a régi hivatalt

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Helló, digitális világ!

Látrányi Viktória
Fel kell készülni a változásokra! A digitális
korszak tele van szoftverekkel, számítógépekkel, fejlesztésekkel, virtuális újdonságokkal,
kreatív megoldásokkal. Gondoljunk csak bele:
két és félmillió e-mail megy el a világban
másodpercenként! Mindennek a középpontjában azonban az ember áll. A digitalizációra
fel kell készülni, mert a lehetőség azok előtt
nyitott, akik képesek a digitalizáció eszközeit
mozgásba hozni. Székesfehérváron országosan
egyedülálló módon egy digitális élményközpontot hoznak létre, ahogy arról már a Fehérvár magazinban is beszámoltunk. A központról
Laufer Tamást, a Székesfehérvár Fejlődéséért
Alapítvány elnökét kérdeztük.

Gyakran halljuk, hogy a digitális
világ jelenti a jövőt. Miért, miben segíthet bennünket az élményközpont?
Valahol természetes dolog, hogy
az ember tart a digitalizációtól,
hiszen gondoljunk csak bele:
a technológiai forradalom nem
megkerülhető, nem választható,
nem késleltethető. Bár nem az én
stílusom, hogy megijesszem az
embereket, de ahhoz, hogy lássuk
a jövőt, tisztában kell lennünk a
jelennel és a jelen lehetőségeivel.
Varga Mihály nemzetgazdasági
miniszter nemrégiben nagyon
tisztán fogalmazott: a digitalizáció
következményei miatt ma Magyar-

országon több mint négyszázezer
munkahely veszélyben van. Ez ma
még nem látható, hiszen ha megfigyeljük, az összes ágazat keresi
a szakembereket a targoncástól a
mérnökig. Ugyanakkor látni kell,
hogy körülbelül öt év múlva nem
lesz szükség targoncásra, mert
automatizálva fog működni minden. Úgy vélem, reális veszélyről
beszélhetünk, de csak abban az
esetben, ha az emberek, a munkavállalók, a vállalatok nem cselekszenek. A jövő rajtunk múlik,
és örülök, hogy azt mondhatjuk:
Székesfehérvárnak van válasza a
kihívásra. Egyedülálló a digitális
élményház koncepciója, amihez a
város saját forrásból mintegy 225
millió forintot biztosít. A digitális
kompetencia fejlesztését szolgáló
élményközpontban képzett pedagógusok irányításával zajlanak
majd a tematikus foglalkozások.
Amit hangsúlyozni szeretnék, az
az esélyegyenlőség, hiszen ide
minden fehérvári fiatal eljöhet,
a hozzáférés pedig ingyenes. Így
nem lesz olyan, akinek ne lenne
lehetősége megismerkedni a jövő
technológiáival.
Hogy fog működni az élményközpont?
A központról összefoglalóan azt
tudom mondani, hogy olyan, az

Huszonöt éves a Kríziskezelő Központ
Szabó Petra
Konferenciával vette kezdetét március 30-án a
Kríziskezelő Központ huszonöt éves fennállásának tiszteletére szervezett rendezvénysorozat.
A program során a résztvevők felidézték az
intézmény negyedszázados múltját, de szó
esett a jelenről és a jövőről is.

Fotó: Kiss László archív

A Sörház téri központi telephelyen
működik az éjjeli menedékhely
és az átmeneti szálló, a nappali
melegedő illetve a szociális konyha,
ahol ételt osztanak nap mint nap.
A Nappali Szolgáltatócentrumban
biztosítják a nappali ellátást, van itt
csomagmegőrző, irodai ügyintézés,
tisztálkodási lehetőség, számítógépes terem és könyvtár is. Ezenkívül

a központ égisze alatt működik a
Családok Átmeneti Otthona. Hozzájuk tartozik a Kikindai úti szálló
állami gondozottak számára, illetve
három kiléptető lakás azon hajléktalanoknak, akik újrakezdenék
életüket. A téli időszakot kiemeltként kezelik a szakemberek, ekkor
folyamatosan látogatják az utcán
élőket, és igyekeznek abban segíteni, hogy könnyebben átvészeljék
a kemény fagyokat. Forró teát és
meleg élelmet osztanak, akinek
szüksége van takarókra vagy meleg
ruházatra, azt is kap.
A jubileumi év tiszteletére sajtókiállítást is nyitottak, ahol az intézmény elmúlt huszonöt évét bemutató cikkeket gyűjtötték össze.

Fehérváron több mint százan élnek az utcán, az erdőkben

iskolában gyakran nem elérhető
korszerű feltételeket biztosító
helyszín lesz, ahol a gyerekek,
a pedagógusok, a szülők és a
nagyszülők megismerkedhetnek
a modern technológiával, elsajátíthatják az új média értelmezéséhez, használatához szükséges
kreatív és etikus mentalitást.
Kritikus elem, hogy a tanárok a
kiscsoportokban dolgozó gyerekeket segítik, terelik a helyes
irányba, ezzel erősítve olyan alapkompetenciák kialakítását, mint
a komplex helyzetek megoldása,
a csapatmunka, a kreativitás. A
tervek szerint négyezer látogatót fogadunk majd évente. Az
élményközpontban helyet kap
emellett kiállítási tér, alkotói tér
és médiaműhely is. Már zajlanak
az egyeztetések az iskolákkal,
a szakképzési centrummal, a
tankerülettel és az egyetemekkel.
Az iskolai csoportokat hétköznap
délelőttönként fogadjuk majd,
délután pedig szakköröknek ad
otthont a központ, de versenyekre
való felkészülésre is lehetőséget
teremtünk. Kreatív foglalkozások
lesznek a tervek szerint a médiajártasság, médiamenedzsment
jegyében. Tematikus foglalkozások és előadások, bemutatók is
várják majd az érdeklődőket, vagy
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például 3D-nyomtatás lehetősége
és alkotókörök is helyet kapnak
a központban. Hétvégén pedig
különböző programok várják
majd az érdeklődőket, akár a kisgyerekes családokat is. Tervezünk
képzéseket, tanfolyamokat. Az élményközpont részt vesz a kutatók
éjszakáján, a digitális témahéten
vagy a múzeumok éjszakáján.
Nagyon izgalmas dolog várja
az érdeklődőket, elég, ha csak
a virtuális valóság eszközeire, a
3D-alkotásra vagy a közösségi
játékterekre gondolunk.
Keresik a munkatársakat, zajlanak
az előkészületek. Mikorra várható a
nyitás?
Valóban most kezd kialakulni a
szakmai stáb, hiszen pedagógusok
segítik majd szervezett foglalkozások keretében a diákokat abban,
hogy megismerjék és elkezdjék
használni a digitális világ vívmányait akár a művészetben, a tudományban, a közösségi tereken, a
tanulásban. Szívemben a májusi
dátum szerepel, de az eszemben
június kezd inkább körvonalazódni. Nyáron szeretnénk már
tematikus táborokat tartani, amit
térítésmentesen ajánlanánk fel a
gyerekeknek. Ősztől pedig a tervezett munkarend szerint várnánk a
látogatókat.

Nincs elegendő munkaerő
Szabó Miklós Bence
A beruházások gátja térségünkben jelenleg a
munkaerőhiány – hangzott el a VOSZ megyei
szervezetének közgyűlésén. Hiába Fejér
megyében a legmagasabb a beruházási kedv
az országban, ha betöltetlenek maradnak az
álláshelyek.

Az ország egyik legmagasabb vásárlóerejével rendelkezik Fehérvár – derült ki a GfK Hungária
Piackutató Intézet által készített
tanulmányból. A felmérésből az

is kiderül, hogy a térségben a
legmagasabb a beruházási kedv
is. A fejlődésnek azonban gátat
szab a munkaerőhiány – alig két
százalék körüli ugyanis a munkanélküliség a városban. Ezerötszáz
álláshely betöltetlen jelenleg is
Fehérvár ipari parkjaiban. Van
olyan cég, amelyik Pécsvárad
mellől hozza naponta a dolgozóit. A munkaerőhiányt a város
országos kampánnyal és oktatási
fejlesztésekkel igyekszik mérsékelni.

A legmodernebb eszközökkel tanulnak az árpádosok

Fotó: Simon Erika
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Egyedülálló módon, az országban elsőként az Árpád Szakgimnáziumban került sor az akkreditált KNX regionális központ avatására. A jelentős fejlesztésnek köszönhetően az iskola diákjai
a legmodernebb eszközök segítségével sajátíthatják el a villanyszerelői szakmát. Kedden és
szerdán szintén az intézményben tartották a WorldSkills 17’ végső válogató versenyét.
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Vállalkozz digitálisan!
Novák Rita
A vállalkozások digitalizációját népszerűsítették
Székesfehérváron. A másfél évvel ezelőtt indított
Modern Vállalkozások Program keretében szemléletformáló előadásokat tartottak.

Nem megy börtönbe a csecsemőgyilkos asszony

dástárat is működtetnek azért, hogy
minél többen nyissanak a modern
megoldások felé.
Solymár Károly Balázs infokommunikációért felellős helyettes
államtitkártól megtudtuk, hogy
aki megszerezte a minősítést,
az összesen közel ötvenmilliárd
forintos keretösszegű pályázaton
plusz öt százalékos vissza nem térítendő támogatást vehet igénybe.
A pályázat március nyolcadikán
nyílt meg, a pénzt digitális fejlesztésre lehet fordítani.
A programban eddig több mint
tízezer vállalkozást értek el, és
több mint háromezren kapták
meg a Digitálisan Felkészült
minősítést.

Fotó: Simon Erika

A Modern Városok Programja
huszonhat fős tanácsadói hálózatot
működtet, mely a digitális fejlesztésben segíti a vállalkozásokat. Ingyenesen átfogó vizsgálatnak vetik alá a
cégeket, és iránymutatást adnak számukra a digitális fejlesztések terén.
Aki beépíti a működésébe ezeket a
változtatásokat, az megkaphatja a
Digitálisan Felkészült minősítést.
A program vezetője, Koleszár Péter
elmondta: szállítói adatbázist és tu-

A tanácskozás egy százhuszonhét állomásos országjárás keretében érkezett Székesfehérvárra

Megújult a város honlapja

A szekesfehervar.hu szerkesztői kérik, hogy az
olvasók az oldallal kapcsolatos észrevételeiket
írják meg a fehervar@fehervar.hu címre.

Fotó: Gombaszögi Attila

Megújult Székesfehérvár honlapja, mely a város és a
régió leglátogatottabb oldala. A megújulás célja, hogy a
városi hírszolgáltatás mellett a hivatali ügyintézéshez az
információk könnyen elérhetőek legyenek.

Novák Rita
Felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a
Székesfehérvári Törvényszék azt az asszonyt,
aki húsz évvel ezelőtt megölte csecsemőjét
és a kukába dobta. A gyilkosság 1997-ben
történt, de a rendőrség tizenhét évvel
később azonosította az elkövetőt. Az ítélet
nem jogerős, az ügyészség súlyosításért
fellebbezett.

Egy guberáló bukkant rá az újszülött holttestére húsz évvel ezelőtt.
A csecsemőt paplanba csomagolva
egy szatyorban találták meg. A kislány szájába gyerekzoknit tömtek,
és egy zsineget tekertek a nyakára.
A húsz évvel ezelőtti nyomozás során gyanúba keveredett egy fiatal
lány, akiről többen is feltételezték,
hogy terhes, de az orvos akkor
tisztázta őt – nyilatkozta korábban
lapunknak Papi Koppány rendőr őrnagy, a megyei rendőrség
főnyomozója: „Akkor már felmerült
a mostani gyanúsított neve, volt
rávallás, hogy terhes lehetett, azonban
az orvos őt kizárta, azt mondta, hogy
volt nála vizsgálaton, és szülésre utaló
jeleket nem talált.”
Mégis ez a vizsgálat adta az ügyben a fordulópontot. A későbbi
szakértői vélemény szerint ugyanis
a szülésre utaló jelek nem szembetűnőek akkor, ha a vizsgált
nőnek nem az volt az első szülése.
A nyomozók pedig a csecsemő szájába tömött gyerekzokni miatt azt

Ebbe az ágyruhába csavarva találták meg a
csecsemőt húsz évvel ezelőtt

feltételezték, hogy a tettesnek van
másik gyermeke. Az asszonynak
tizenhét évesen valóban volt már
egy kislánya, akit édesapa nélkül
a saját szüleivel közös lakásban
nevelt. Később még három gyermeket szült, és a bíróság szerint
példás anyaként viselkedett velük.
A Székesfehérvári Törvényszék a
korábbi büntető törvénykönyv szabályai szerint hozott ítéletet, mert
az kedvezőbb volt az asszony számára. Két év fiatalkorúak börtönében letöltendő szabadságvesztést
kapott öt évre felfüggesztve. Az
asszony vallomást tett, és őszinte
megbánást tanúsított. Miután vallomást tett, kétszer öngyilkosságba
akart menekülni.
Az ítélet nem jogerős, az ügyészség súlyosbításért fellebbezett. Az
ügy a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

Pályázati felhívás

Szűcs-Molnár Diána

Meglepődhetett, aki hétfő délután a szekesfehervar.hu oldalra kattintott, ugyanis
teljesen megváltozott a város honlapja.
Mint azt Bácskai Gergely, a honlap vezető
szerkesztője mondja, legfőbb változásként
az oldal reszponzív lett. Ez annyit jelent,
hogy teljesen mobilbarát, tehát tökéletesen
alkalmazkodik a telefonok képernyőjéhez,
nem kell böngészés közben nagyítani és
kicsinyíteni. A vezető szerkesztő szerint
évek óta tervezték már, hogy megújítják
a honlapot, azonban a munka nagy része
novemberben kezdődött. A cél alapvetően
az volt, hogy a honlap mobilbarát legyen –
hiszen egyre többen nem asztali számítógépen böngésznek hírek után – illetve
az, hogy a városi hírszolgáltatás mellett a
hivatali ügyintézéshez szükséges információkat is könnyen megtalálják.
Kiemelten figyeltek erre a menürendszer
megtervezésénél. Az egyes ügyekhez
tartozó látogatottsági statisztika alapján
könnyen elérhetővé tették a legnépszerűbb
lapokat. A főoldali menüpontok mellett
kialakítottak egy olyan lapot is, ahol
egyértelműen megtalálhatók a Polgármesteri Hivatal irodái, az önkormányzat
menüpontjai, fenntartótól függetlenül az
összes városi intézmény, de a háziorvosok,
fogorvosok, védőnők is rendelési idejükkel
együtt.
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Az eddig megjelent körülbelül tízezer hír
kivétel nélkül kereshető lesz az új honlapon,
ugyanígy a Fehérvár TV híradói is

Lássuk, mit mutat a valóság!
Munkatársaink, az fmc.hu oldal szerkesztői
tesztelték az oldalt. Így vélekednek róla:
Letisztult, átlátható, egyszerű és világos – ez
a pár szó jól jellemzi azt az irányvonalat, amit
a mai webdesign megkövetel egy komoly
honlaptól.
@ Az új oldal mobilbarát kialakítást kapott.
@ Az új lap kialakításánál sokkal hangsúlyosabb
szerepet kaptak a videós hírek.
@ A híranyagok tematikák szerint sokkal jobban
áttekinthetőek.
@ Továbbra is olvasható az oldalon a Fehérvár
magazin, új lejátszórendszeren jobb minőségben hallgatható a Vörösmarty Rádió, az
élő internetes közvetítések (pl. sportmeccsek,
közgyűlés) lehetősége továbbra is megmaradt.
@ Végre eltűnt a képernyő két oldaláról a
teljesen felesleges sárga betűerdő, vagyis a
háttérkép.
@ Sokkal átláthatóbb az új oldal az eddigi
szóhalmaz helyett.
@ Az eddigihez képest határozottan gyors az
oldal.
@ Cser-Palkovics András jobban mutat a képen
zakó nélkül!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről
szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 868/2016. (XII. 16.) valamint 869/2016. (XII. 16.) számú határozatai értelmében, nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári ingatlanok értékesítésére:
Cím, hrsz. jelleg (Székesfehérvár)

Terület (m2) Komfortfokozat Forgalmi érték (Ft)

108

összkomfortos

25.900.000,-

Arany J. utca 16. tetőtér 3. (365/A/12) padlástér

59

komfort nélküli,
beépítetlen padlás

2.000.000,-

Gyümölcs u. 8. fsz. 2. (773/A/2) lakás

45

komfortos

9.500.000,-

Havranek J. u. 8. al. 1. (4087/3/A/1) lakás

29

félkomfortos

4.600.000,-

Kelemen B. u. 23. fsz. 1. (5531/7/A/1) lakás

53

összkomfortos

10.700.000,-

Kossuth u. 6. fsz. 1. (394/A/1) lakás

40

komfortos

11.400.000,-

Prohászka u. 56. 1/1. (603/A/9) lakás

55

komfortos

12.300.000,-

Tátra u 25/1. (5975)

2 lakásos családi
ház 432 m2
telken +

komfortos

7.200.000,+

-

12.600.000,-

1344

-

11.400.000,-

2318

komfortos

12.400.000,-

37

komfortos

8.500.000,-

Arany J. utca 16. tetőtér 1. (365/A/10) lakás

lakóház, udvar, gazdasági épület +

Tátra u. 25/2. (5976) kivett, beépítetlen terület 1154 m2 telek

5.400.000,-

Tátra u. 47. (6051)
telek (inyt. szerint: lakóház, udvar, gazdasági
épület)
Tátra u. 103. (6013)
lakóház, udvar. gazdasági épület
Zichy liget 7. fsz. 10. (29/A/10)
(Lr. szerint: fsz. 2.) lakás

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, illetőleg a város honlapján: www.szekesfehervar.hu / ingatlan pályázatok.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Szűcs-Molnár Diána
A Széphő Zrt. 2017-ben is megrendezi a távhőszolgáltatás napját Székesfehérváron. Minden
korosztályra gondoltak a szervezők: a nagyobbakat
erőműbejárásra hívják, a kisebbeknek kreatív
pályázatot és városjáró vetélkedőt hirdetnek.

Fotó: Kiss László

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai
Szövetsége fontosnak tartja, hogy a
lakosság minél szélesebb körével megismertesse a távhőellátás társadalmi,
gazdasági és környezeti előnyeit.

A Széphő Zrt. idén is bejárást tart a Király sori
fűtőerőműben. A másfél órás túrán minden
titokra fény derül, például arra is, hogyan
kerül a meleg víz a radiátorokba.

Ezen a napon megnyitják kapuikat az
erőművek a lakosság előtt, szakmai konferenciákat szerveznek és többek között
rajzpályázatokkal kívánják felhívni a
legkisebbek figyelmét is arra, mit jelent
az otthon melege.
A Széphő Zrt. az óvodásoknak és az alsó
tagozatos diákoknak kreatív pályázatot
hirdet „Csiholjunk tüzet – fűtési lehetőségek a különböző történelmi korokban”
címmel, melynek célja, hogy a csoportok
és osztályok szabadon választott technikával – festett képekkel, gyurmával,
rajzzal, makettel pályázhatnak.
A felső tagozatos és középiskolás
tanulók izgalmas városjáró vetélkedő
játékokon vehetnek részt. A négyfős
csapatoknak székesfehérvári hőközpontokat kell megtalálniuk a városban, és a
helyszínen kell különböző rejtvényeket
megoldaniuk. A győztes diákcsoport
tagjai elnyerik a megtisztelő „Táv-Hősök” címet és a vándorkupát, valamint
részt vehetnek a Hello, nyár! vakációindító koncertjén, ahol találkozhatnak a
Halott Pénz vagy a The Biebers zenekarok tagjaival.
Az erőműbejárásra jelentkezni április
tízig, a városjáró vetélkedőre április hetedikéig lehet a Fehérvári Programszervező Kft. weboldalán található jelentkezési lapok kitöltésével. Az óvódásoknak
és alsósoknak szervezett pályázatra az
alkotásokat a Széphő Zrt. Honvéd utcai
irodaházának portájára várják szintén
április hetedikéig.
(Tovabbi informácio a szepho.hu
weboldalon olvasható!)
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Kereplőt hallunk harangszó helyett
Wéhli Regős Dóra
Nagycsütörtöktől nagyszombatig harang helyett
kereplő szól majd a bazilika tornyából, jelképezve
a keresztények gyászát Jézus szenvedése és halála
miatt.

A kereplés a gyász jelképe, a hagyomány szerint ugyanis amikor halva fekszik a Megváltó, még a harangok sem
szólnak. A bazilika tornyában megszólaló kereplő egy, a sümegi templomban
talált eszköz mintájára készült.
Spányi Antal megyés püspök nagycsütörtökön eredeti jeruzsálemi olajat
használ majd a szent olajok és a krizma szenteléséhez. További érdekesség,
hogy az olaj egy Jézus korabeli olajfa

terméséből lett kipréselve, és a Gecsemáné-kertet őrző ferences atyáktól
kapta a püspökség.
Idén először munkaszüneti nap lesz
nagypéntek, mely a keresztény liturgiában Jézus Krisztus kínszenvedésének,
kereszthalálának és temetésének emléknapja. „Nemcsak egy praktikus napot
kaptak Magyarország polgárai, amely
alkalmas a húsvéti készülődésre, hanem
talán lehetőség ez a lelki felkészülésre
is!” – vélekedik Ugrits Tamás püspöki
irodaigazgató.
A püspökség egy különleges édességgel is készül az idei húsvétra. A színes
cukorkákkal és csokoládéval bevont
ostyadarabokkal a gyerekeknek szeretnének kedveskedni.

Fotó: Bácskai Gergely

A távhőszolgáltatás napján megoldódik a rejtély!

FehérVár

Slosser Attila nyugalmazott érseki építész mutatta be a húsvéti kereplőt

Gyakrabban nyírják az idén a füvet
Szabó Miklós Bence
Újabb eszközökkel bővült a Városgondokság
gépparkja. Mintegy százmillió forintból fűnyíró
gépeket, billenőplatós kisteherautókat és
személyszállító járműveket vásárolt a cég.

Az új eszközökre szükség is lesz,
hiszen idén már több mint 4,3 millió négyzetméternyi területet tart
rendben a cég. Több kisteherautót
és tehergépjárművet is vásároltak.

A gépfejlesztés mellett jelentős
dolgozói létszámbővítést is végrehajtottak. A megnövekedett parkfenntartási feladatok is indokolták
a kapacitásbővítést: az idei évben
plusz két alkalommal nyírja majd a
Városgondokság a füvet a közterületeken. A most vásárolt gépekkel
együtt a cég vagyona meghaladja a
hárommilliárd forintot – ez a tíz évvel ezelőtti százmilliós törzstőkéhez
képest jelentős növekedést mutat.

Fotók: Bácskai Gergely

Az idei évben öt parkfenntartó csoportot hoztak létre, melyek közül négy végez kaszálási-cserjemetszési munkákat, egy pedig gallyazást és az áramszolgáltatás biztonsága érdekében
metszési munkákat. További egy csoport a város temetőinek parkfenntartási munkáit végzi.

A két alkalommal több közterületi fűnyíráshoz szükséges kapacitásnövelés érdekében a
Városgondnokság beszerzett négy John Deere traktort, egy hattonnás Isuzu billenős teherautót
valamint három duplakabinos, három és fél tonnás tehergépjárművet

A zöldterület gondozása az ingatlantulajdonosokra is ró feladatot. Önkormányzati rendelet
mondja ki, hogy az ingatlanhatártól az útig terjedő szakaszt a tulajdonosnak kell gondoznia.
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Bemutatjuk a Versünnep tizenhárom döntősét
Az oldalpárt összeállította:
Kovács V. Orsolya

Fotók: Simon Erika

Szombaton tíz órától kezdődik a Városháza dísztermében a VIII.
Fehérvári Versünnep döntője. Összeállításunkból megismerhetik
a tizenhárom döntőst.

Bakó Fanni, Füle, 17 éves
Választott vers: Radnóti Miklós: Előhang egy
„monodrámához”
„Humán beállítottságú ember vagyok, de soha nem
érdekeltek a költők és az „érthetetlen” műveik. Ám
tavaly megszerettették velem a költészetet. Remélem,
el fog kísérni egész életemben! Egy évvel ezelőtt ez a
verseny nagy hatással volt rám, nagyon sok segítséget
kaptam és rengeteget tanultam. Azért jelentkeztem,
hogy még több tapasztalatot gyűjtsek, tovább tudjak
fejlődni, és mindeközben jól szeretném érezni magam.”

Baráth Eszter Adrienn, Pátka, 17 éves
Választott vers: Wass Albert: A bujdosó imája
„Alapvetően humán beállítottságú vagyok, de
sok minden érdekel. Szeretek olvasni, zenét
hallgatni, filmet nézni, sportolni és finom süteményeket sütni. Már több versmondó versenyen
részt vettem, szeretném most itt is megmérettetni
magam!”

Ferenczy-Nagy Boglárka, Székesfehérvár, 17 éves
Választott vers: Pilinszky János: Parafrázis
„Régóta érdekelnek a művészetek. Sokat foglalkozom versekkel, zenével. Egy-egy műnek egyaránt
szívesen vagyok befogadója vagy közlője. Szeretek
alkotni. Számomra a legjobb érzés, ha a „kezem
alatt” új dolgok születnek. Idén leginkább az elmúlt
év tapasztalata sarkallt jelentkezésre. Az évem
egyik legjobb élménye volt a Versünnep és a Verstábor. Sok baráttal és emlékkel lettem gazdagabb.
Szívesen veszek részt egy költészetnek szentelt
programban. Idén szeretném egy kicsit más oldalamat is megmutatni.”

Jenei Márton, Székesfehérvár, 17 éves
Választott vers: Babits Mihály: Dal prózában
„Szeretek színházba járni, több színházi darabban szerepeltem már statisztaként vagy szöveges
szereplőként. Naponta sportolok, hobbim az
úszás. Szeretek verseket tanulni és olvasni. Azért
jelentkeztem a Versünnepre, hogy új ismeretségeket
kössek.”

Kertész Ádám, Aba, 19 éves
Választott vers: József Attila: Eszmélet
„A művészetek iránt érzékeny fiatalnak tekintem
magam. Érettségi előtt állok, jövőmet az előadóművészetben tudom elképzelni. A tavalyi Versünneptől
nagyon sok mindent kaptam, amit előtte elképzelni
sem tudtam. Ezeket az élményeket szeretném gyarapítani.”

Kneifel Nóra, Székesfehérvár, 17 éves
Választott vers: Karinthy Frigyes: Előszó
„Olyan lány vagyok, aki igazán művészléleknek
nevezhető. A zene, a versek, a színház teszik ki
életem döntő részét. Nagyon szeretek részt venni
a közösségi programokon. Tavaly belevágtam egy
érdekes dologba, a modellkedésbe is. Ebben az évben
kezdett el foglalkoztatni a színészet, a mesemondás
és a verselés. Úgy gondoltam, itt az ideje, hogy
kipróbáljam magam ezen a területen, és erre tökéletes
alkalom a Versünnep, amiről ismerőseimtől csupa jót
hallottam.”
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Körmendi Kristóf, Székesfehérvár, 18 éves
Választott vers: Keszei István: Csonkahold
„A Vasvári Pál Gimnáziumban tanulok, három
éve foglalkozom színészkedéssel amatőr szinten.
Szeretném kipróbálni magam egy számomra újfajta
versenyben.”

Marth Fruzsina, Székesfehérvár, 18 éves
Választott vers: Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus
„Régi versünnepesként teljesen szerelmese vagyok
a verseknek. Ezek mellett az iskolai színjátszó
körnek is tagja vagyok. Szabadidőmet sportolással
töltöm. Azért jelentkeztem, hogy idén – valószínűleg utoljára – kipróbálhassam magam, lássam,
mennyit fejlődtem, és hol van még szükségem
segítségre.”

Tóth András, Aba, 18 éves
Választott vers: Dsida Jenő: Távolban élő kedvesemnek
„A versmondás és -írás az életem szerves része, szintúgy a színpadi szereplés. Nyitott vagyok, szeretek új
embereket megismerni és vitatkozni. Azért jelentkeztem, mert ez egy jó lehetőség arra, hogy megmérettessem magam és új emberekkel találkozzak.”

Somos Máté, Székesfehérvár, 18 éves
Választott vers: Radnóti Miklós: Második ecloga
„Szeretem a színházat, a filmeket. Elsődleges hobbim
azonban a sakk, amit kiskorom óta űzök, pár éve
versenyszerűen. Szeretem az irodalmat, ahogyan
a verseket is, és szeretném egy rangos versenyen
megmérettetni magam.”

Komlódy Márk, Székesfehérvár, 19 éves
Választott vers: Babits Mihály: Óda a Bűnhöz
„Szeretnék az embereknek és hozzátartozóimnak
illetve magamnak is örömet okozni. Mint előadó
szeretnék tovább haladni, akár színművészeti pályán
is. Tavaly már megmérettettem magam mind a zsűri,
mind a közönség előtt. Szeretném tudni, sikerült-e
fejlődnöm, továbblépnem.”

Strasszer Domonkos, Székesfehérvár, 18 éves
Választott vers: Babits Mihály: Fortissimo
„Nagyon szeretem a verseket és az irodalmat. Számomra egy jó és tartalmas vers elolvasása felér egy
délutáni pihenéssel. Szeretem a színházat, az igényes
kultúrát és mindent, amit az irodalomhoz lehet
kapcsolni. Az előző Versünnepeknek köszönhetek
nagyon sok élményt. Szeretném tudásomat fejleszteni, és szeretném magamat megmérettetni egy ilyen
nívós versenyen.”

Varga Eszter, Csákvár, 18 éves
Választott vers: Szabó Lőrinc: Nem nyúlok hozzád, csak nézem, hogy alszol
„A versenyen való indulással nem az a célom, hogy
megnyerjem. A tavalyi év során nagyon sok tudást,
tapasztalatot és barátot kaphattam a Versünnep által.
Ezeket szeretném még tovább gyarapítani.”
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Huszonegyedik századi Lúdas Matyi
Vakler Lajos

A Vörösmarty Színház fiatalokkal foglalkozó Atlantisz
Programjának részeként két éve a Bojtárból tündérkirályt (Petőfi Sándor János vitéze alapján), tavaly pedig
a Vörösmarty Csongor és Tündéjéből írt Tündérhon
vándorai című előadást mutatták be a diákszínpadok,
több száz gyerek részvételével.

Idén Fazekas Mihály–Schwajda György
Lúdas Matyi című zenés mesejátékát adták elő, ahogy az előző bemutatók során
is, Matuz János dramaturg, művészeti
intendáns irányításával. Tizenegy iskola
diákjai és a Hajnal Mozgástér levegőak-

robatái vettek részt az előadásban,
mintegy 350-en.
Az előadást értékelő zsűri elnöke
Cser-Palkovics András polgármester,
tagjai pedig Szikora János színházigazgató, Török Szabolcs tankerületi igazgató
és Földi Zoltán, a városi önkormányzat
Humán Közszolgálati Szakbizottságának
elnöke voltak.
Döntésük alapján a legjobb diákszínpados előadás díját a Teleki Blanka
Gimnázium és a Ciszterci Szent István
Gimnázium kapta. A zsűrielnök különdíjában az Arany János Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és EGYMI részesült.

Fotók :Simon Erika
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Együtt a fellépő tizenegy iskola

Háromszor adja Lúdas Matyi vissza!

Az alapmű megannyi huszonegyedik századi, megvalósításra érdemes ötletre épülő előadást hozott

Bemutatkozott a megye diáksága
Vakler Lajos
Három nap, harmincnyolc intézmény, hatszázhuszonhat produkció és alkotás, több mint ezer
résztvevő. Péntektől vasárnapig a Fejér Megyei
Diáknapokon a megye középiskolásai tizenegy
művészeti kategóriában mérték össze tudásukat
Székesfehérváron.

Nagy Boglárka, a Fehérvári Diáktanács elnöke büszke a kulturális
seregszemle sikerére, s arra, hogy
megannyi barátság született a
városunkban eltöltött három nap
alatt: „Több mint ezer diák érkezett
a kísérőkkel, barátokkal, családokkal
együtt, hiszen ez a találkozó nemcsak a
versenyről, a bemutatkozásról szól, hanem kivételes alkalom az együttlétre, a
kapcsolatteremtésre is. Az a háromszáz
iskola, amelyik meghívásunkat elfogad-

va képviseltette magát, reprezentálja a
megyében folyó kultúra- és művészoktatást is.”
Az ifjúság fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy szakmai zsűri értékelje
teljesítményüket, ugyanakkor
fontos, hogy a diákok méltó helyszíneken mutassák meg tudásukat
a nagyközönség számára – emelte
ki Mészáros Attila alpolgármester:
„Nagy öröm számunkra, hogy az idén
is kiváló produkciókkal jelentkeztek a
fiatalok. Köszönet illeti a Fejér megyei
Művelődési Központ munkatársait és az
önkénteseket, hogy ilyen színvonalasan
szervezték meg ezt a háromnapos eseményt. A város pedig örömmel támogatta a találkozót, hiszen az elmúlt évekhez
hasonlóan a diáknapok rendezvénysorozata kiemelt ünnep Székesfehérváron.”

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZVILÁGÍTÁSI-MŰSZAKI
ÜGYINTÉZŐ
• ÚSZÓMESTER
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Fotó: Simon Erika

Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

A bemutatókról az elegancia és a lendület sem hiányozhatott

Kultúra

közéleti hetilap

Kitört a vulkán a plázában
Novák Rita
Háromdimenziós földfestmény hívogatja Gorsiumba a székesfehérváriakat. Az Alba Plazában az
éppen kitörő vulkánt jelenítették meg.
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Harmincéves az István Király Általános Iskola

ba illetve a régészeti parkba csábítani, akik eddig nem voltak rendszeres
látogatói az intézménynek.
Gorsium látogatóközpontjában
több mint egy hete tekinthető meg
a Pompeji – Élet és halál a Vezúv
árnyékában című tárlat. A kiállítás
bemutatja az egykor virágzó város
katasztrófáját, az ott élt emberek
életét, mindennapjait, szokásait,
a gladiátorok világát. A kiállítás
törzsanyaga a romváros feltárásának anyagát őrző Nápolyi Régészeti
Múzeumból érkezett Magyarországra.

Vakler Lajos
Fennállásának harmincadik évfordulóját ünnepelte a Vörösmarty Színházban az István Király
Általános Iskola.

A jubileumi gálaműsor keretében Vargha Tamás országgyűlési
képviselő, honvédelmi államtitkár,
Mészáros Attila alpolgármester,
Török Szabolcs tankerületi igazgató
és Krahlingné Kovács Tünde, az
intézmény igazgatója mondott köszönetet mindazoknak, akik megteremtették a színvonalas oktatás
lehetőségét a Palotaváros szívében.
Az igazgató büszkeségének adott

A festményen egy pontból nézve az egész vulkánkitörés három dimenziós képe látszik. A Neopaint Works alkotói egy egész napon át a kép elkészítésén dolgoztak.

hangot, hogy az iskola az elmúlt
harminc évben töretlenül fejlődik:
„Büszke vagyok arra, hogy itt tanítok
harminc éve, büszke vagyok arra,
hogy ilyen innovatív tantestület van
mellettem, mögöttem. A siker közös,
hiszen nem lehetne ilyen eredményeket
elérni, ha nem lenne együttműködés
a hétköznapokon. Örömmel tölt el az
is, hogy a gyermekeink ilyen ügyesek.
Ma a főpróbán könnyeket csaltak a
szemembe!”
A dicséret meg is illeti az iskola
növendékeit, hiszen nagyívű,
színes gálaműsorral bizonyították
tehetségüket a zsúfolásig megtelt
színházban.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Horváth Renáta

A Vezúv forró lávája mellett sétálhatnak el múlt hét óta a fehérváriak. A
háromdimenziós alkotás a Pompeji
kiállításra invitálja az érdeklődőket.
A Szent István Király Múzeum igazgatója lapunknak azt mondta, újítottak a kommunikáció tekintetében, a
bevásárló központban készített alkotással azokat is szeretnék a múzeum-

FehérVár

Műfajtól függetlenül övék a jövő!

Kortárs darabok az Éneklő ifjúságon
Vakler Lajos

A Depónia Nonprofit Kft.
hosszútávra keres megbízható

HULLADÉKVÁLOGATÓ

munkatársat, többműszakos
munkarendben.

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége
rendezésében került sorra az Éneklő ifjúság
hangversenysorozatának első találkozója a
Fejér megyei középiskolák kórusainak fellépésével. A verseny a Kodály-emlékév programsorozatának része.

Az énekkarok műsorválasztásának középpontjában ebben az
esztendőben is a kortárs magyar
alkotók művei szerepeltek, kiemelten figyelembe véve Kodály Zoltán

születésének százharmincötödik,
halálának ötvenedik évfordulóját.
Golonyai Bálint karnagy a zsűri tagjaként a hitelességet szerette volna
viszontlátni a kórusok műsorában:
„Nagyon fontos, hogy a zsűri elsősorban a tanácsaival, visszajelzéseivel
segítse azt, hogy a kodályi hagyomány
ne feltétlenül a megszokások és a már
rögzült, nem teljesen hiteles alapok
mentén haladjon tovább, hanem adott
esetben változtatni tudjunk a művek
előadásával és a zenepedagógiai módszerek használatával kapcsolatban.”

Elvárás:
• min. 8 általános iskolai végzettség
• józan életmód
Előny:
• székesfehérvári lakhely

Jelentkezni a munkaugy@deponia.hu e-mail
címen lehet 2017. április 30-ig.

Fotó: Simon Erika

Juttatás:
• cafeteria
• útiköltség térítés
• szakmai képzés

Kodály országában a zene mindenkié
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Gundel Takács Gáborral nyitott a Kodolányi pinceklubja
Szikora Vivien

A Kodolányi János Főiskola pincéje ad helyet a múlt csütörtökön
megnyílt pinceklubnak. Különböző
kulturális programokkal szolgál
majd nemcsak a saját, de más felsőoktatású intézmény hallgatóinak
valamint a város minden polgárának.
A klubot Vizi László Tamás rektorhelyettes nyitotta meg, beszédében
a hely értékeit emelte ki. Elmondása szerint a boltíves helyiség a
beruházással végre megkapta azt a
méltó formát, ami mindenképpen
hozzájárul egy felsőoktatási intézmény szellemiségéhez, miliőjéhez.
A rektorhelyettes további jókívánságait fejezte ki a főiskola nevében.
Reméli, hogy a hallgatók a kialakított pinceklubot sokáig használják
majd jó egészséggel, jó célokra.
A nyitónapon a közönség egy közvetlen beszélgetés keretein belül
jobban megismerhette Gundel
Takács Gábort. A népszerű tévés
személyiség munkásságáról, pályafutásáról és fehérvári kötődéséről
mesélt a vendégeknek: „A feleségem
családja fehérvári, így elő szoktunk

Fotók: Bácskai Gergely

Gundel Takács Gábor volt a díszvendége a
csütörtök délután megnyílt Ikon Pinceklubnak,
melyben kéthetente csütörtökönként egy-egy
hírességgel beszélgethetnek a résztvevők. A
klub nemcsak a neve, hanem a boltíves belső
tere miatt is ikonná válhat.

A klub boltíves belső tere

fordulni itt gyakran. Számtalan sporteseményen jártam már a városban,
nemcsak focimeccsen, de hokin is.
A lányom pedig kosárlabdázik, így
amikor benne volt a válogatottban, a
kosárlabda edzőközpontot is felkerestük.”

Kéthetente csütörtökönként a
Kodolányi Pinceklub a dzsessz szerelmeseinek fog kedvezni, hangsúlyozta Mits Péter, a Kodolányi János

Főiskola rektorhelyettese: „Részben
a hallgatóink fognak itt csütörtök
esténként szerepelni, és mindig hívunk
vendégeket is.”

Európai Szociális
Alap

%()(.7(7e6$-g9ė%(

HASZNÁLATBAN A MEGÚJULT VARGA CSATORNA
A TAVASZI ESŐZÉSEKET IS JÓL BÍRJA A LEBETONOZOTT ÚJ MEDER
A múlt év végén került sor a megújult Varga-csatorna hivatalos
műszaki átadására. A beruházás keretében megtörtént a meglévő
földmeder burkolása, közel 207 folyóméter hosszúságban beton
burkolóelemek felhasználásával. A Tobak utcai gyalogoshíd helyére
keretelemhíd épült, összesen 15 méter, amely alkalmas az autóközlekedésre.

Mits Péter vendége a sorozat első meghívottjaként Gundel Takács Gábor volt

A
„Varga-csatorna
mederrendezése”
elnevezésű,
TOP-6.3.3-15SF1-2016-00001 azonosító számú projekt munkálatait a kivitelező Colas Alterra
Zrt. végezte, és tavaly decemberben a területet már használatba is vehették az
autósok és a gyalogosok. Idén tavasszal már érezhetjük a felújítás kényelmes
közlekedésen túli egyéb hatásait is.
Az A-0-0 csapadékvíz főgyűjtő kiépítéséhez kapcsolódó munkák egyik legfontosabb része a Varga-csatorna mederburkolása volt, hiszen a kapcsolódó
meglévő és távlatban kiépítendő csapadékcsatornák üzembe helyezésével, a
burkolattal ellátott és rendezett medernek köszönhetően a Varga-csatornán jelentősen megnő a levezetendő csapadékvizek mennyisége.
A beruházásra nemcsak a városkép javítása és a kényelmesebb közlekedés miatt volt szükség, hanem mert a nagyvizek esetén a kialakuló kedvezőtlen áramlások a Varga-csatorna korábbi földmedrét elbonthatták volna, a környezetben
pedig kárt okozhattak volna.
A megújítás során a meglévő csapadékcsatornák bekötései is felújításra kerültek, a meglévő földmeder mintegy 207 folyóméter hosszúságban előregyártott elemekből beton burkolatot kapott. A Bőrgyár utcai fasorból a kivágott fák
helyett a beruházás keretén belül 40 db fa került kiültetésre. A Varga-csatorna
Bőrgyár utcai oldalán fém szalagkorlát került kiépítésre.
A beruházás keretében vasbeton keretelemekből elkészült a Tobak utcai
gyalogoshíd helyére a csatorna részét képező 15 m hosszú keretelemhíd is.
A Varga-csatorna feletti útszakasz az autós közlekedésre alkalmassá vált.

A pinceklubban színpad is helyet kapott

közéleti hetilap
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Fém is mehet a műanyag mellé!
Schéda Szilvia

„A MŰANYAG szelektív hulladékkal együtt kerül gyűjtésre a
FÉM csomagolási hulladék.” – áll a
matricákon, melyek mostantól arra
hívják fel a figyelmet, hogy a konzervdobozok és alumínium italosdobozok is a sárga konténerekbe
dobhatók. A két frakció gyűjtése
és szállítása együtt történik, melyet
később kiválogatnak és újrahasznosítanak.
Százhetven kék, azaz papír-, és kétszázharminc sárga, azaz műanyagés fémhulladék gyűjtésére szolgáló
konténer található városszerte. A
családi házas övezetben házhoz
menő rendszerrel végzi a Depónia a szelektív hulladékgyűjtést,
a tömbházas övezetekben pedig

Kép: Megyeri Zoltán

Fém csomagolási hulladék is elhelyezhető a
sárga, műanyagos konténerekbe. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a lakosság nagy
része nem rendelkezik pontos információval
a gyűjtendő anyagokról, ezért a Depónia
Nonprofit Kft. az elmúlt hetekben „Fém”
feliratú kiegészítő matricát helyezett a
kukákra.

Mostantól „Fém” feliratú matricák hívják fel a figyelmet az együttes gyűjtési módra
Bedobható hulladékok:

MŰANYAG
ÉS FÉM
feliratú konténer

• PET (pille) üdítős palack
(összenyomva),
• nylonzacskó, fólia,
• italos doboz (Tetra Pack),
• kimosott háztartási,
kozmetikai flakon
• fém konzervdobozok
• fémtartalmú dobozok
(pl. Tetrapack)
• alumínium italos doboz
(sörösdoboz)

Ne dobjon bele:
• élelmiszerrel szennyezett
műanyagot,
• vegyszeres, olajos
műanyag dobozokat,
• gumi hulladékot,
• üvegpalackot,
• fém tartalmú, de más
anyagot is tartalmazó
anyagot

a színes edények állnak a lakosság rendelkezésére – mondta el
Czentár Ottó, a Depónia Nonprofit
Kft. szolgáltatási osztályvezetője,
aki hozzátette, hogy a társaság
szeretné elérni, hogy a lakosság
a fém csomagolási hulladékokat
is a műanyagok mellé dobja: „A
társasházas övezetekben élők a sörös
és konzervdobozokat, PET-palackokat,
mosószeres és egyéb kozmetikai flakonokat is beletehetik a műanyaggyűjtő
edényekbe, de fontos megjegyezni,
hogy ez a gyűjtési lehetőség csak a
csomagolási hulladékra vonatkozik.”
Ugyanakkor arra is szeretnék felhívni a figyelmet, hogy ne dobjunk
szennyezett csomagolóanyagot a
tárolókba, a műanyag- és fémhulladéktól pedig célszerű összetaposott
állapotban megválni.
„A hulladék szelektív gyűjtése a lakosság számára rendkívül hasznos, hiszen
az visszakerül a gazdaság körforgásába, és sokkal több helyet tudnak
megtakarítani a háztartásokban is.” –
tette hozzá Czentár Ottó.
További információ a Depónia Nonprofit Kft-ről:
www.deponia.hu

A hónap közepén leáll a fűtés
SzűcS-Molnár Diána

Hivatalosan április 15-én ha hideg
van, ha nem, leállítják a távfűtést
a székesfehérvári háztartásokban.
Szauter Ákos a Széphő Zrt vezérigazgatója lapunknak elmondta:
nem az időjáráshoz, a külső
hőmérséklethez kötik a fűtés leállítását – előírás, hogy április 15-én
leálljanak.
De mi történik akkor, ha napsütést felváltja az eső és a hideg?
Nem kell kétségbe esni, ugyanis
ilyenkor a szolgáltatást újraindítják. Ezért a szakemberek azt
kérik, a lakók figyeljék az időjárás-jelentéseket, hiszen látni
lehet már előre, hogyan alakul
a hőmérséklet, kell-e vagy sem
fűtést kérni. Ha a lakóközösség

Fotó: Kiss László

A jövő hét végén leállítják a távfűtést
Székesfehérváron. Azokban a társasházakban, ahol igénylik a fűtés folytatását illetve
újraindítását, a Széphő Zrt. biztosítani fogja a
szolgáltatást. Megnyugtató, hogy a kiszámíthatatlan időjárásáról híres áprilisban még van
lehetőségünk dönteni, szeretnénk-e meleget
vagy sem radiátorainkban.

A távfűtés leállítása Fehérváron több mint huszonegyezer lakást és ezer egyéb felhasználót érint

úgy ítéli meg, hogy hideg lesz,
kell még a meleg a lakásokban,
akkor csak kérvényezni kell, és a
Széphő szakemberei újraindítják
a szolgáltatást. Az egyes lakások
tulajdonosaitól, bérlőitől nem
tudják elfogadni a fűtésindítási

kérvényt, lévén nem lakásokat
indítanak, hanem hőközpontot.
Adott esetben egy komplett házat.
Az újraindítást a közös képviselőnek, a lakásszövetkezetnek vagy a
fűtési megbízottnak a lakóközösség nevében kell igényelni írásban

a Széphő Zrt. ügyfélszolgálatán. A
megbízottakat kérik, jelöljék meg,
hogy mikortól kérik a fűtés folytatását, valamint azt is, meddig
kívánnak élni vele.
Ezt május 15-ig tehetik meg, idáig
tart ugyanis hivatalosan a fűtési
szezon. A bejelentési lap elérhető
a Széphő Zrt. honlapjáról.
A szakemberek felhívják a
figyelmet arra is, hogy a lakók
április 15. és május 15. között ne
kérjenek leürítést a rendszeren,
mert akkor a szolgáltató abban
a házban ha kérik, akkor sem
tudja elindítani a fűtést. Célszerű
május 15-ét követően tervezni a
leürítést, felújítást, radiátorcserét.
Fontos tudni, hogy a felújításnál,
fűtésátalakításnál véleményezési
joga van a szolgáltatónak: be
kell vinni a Széphő Zrt.-hez a
terveket, az elképzelést. Ez azért
is fontos, mert ha egy lakásban
cserélik, átalakítják a fűtési
rendszert, az kihat az egész ház
fűtésére.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

közéleti hetilap

Legutóbbi rejtvényünk kérdései programokhoz, évfordulóhoz és egy
új intézményhez kötődtek. Első feladványunkban egy nagyszabású
rendezvény elnevezésére voltunk kíváncsiak. Annyit elárultunk, hogy
utazással, turizmussal kapcsolatos. A helyes válasz: Utazás és szabadidő
kiállítás.
Második megfejtésünkből megtudhatták, milyen jeles naphoz kötődik a
keresztény „apák napja”: Szent József napjához kötődik.
Harmadik feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, mi lesz a régi
Petőfi mozi sorsa: egyetemi klubot alakítanak ki belőle.

Rejtvény

FehérVár
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Április másodikán rendszerint kékbe öltözik a város, kék fénnyel festik meg a
színház és a Magyar Király Szálló épületét. Milyen eseményhez kapcsolódik ez a
program? A választ az első megfejtésben találhatjuk.
Nagyhét az elcsendesedés, Krisztus gyászolásának ideje, ezért nagycsütörtökön a
harangok is „Rómába mennek”. Mivel helyettesítik idén a harangszót a bazilikában?
Itt a tavasz, a nyugdíjasok sem tétlenkednek. Nem először történik, hogy önkéntes
idősek a város egyik közterületét kitakarítják, rendbe szedik. Egy ilyen önkéntes
munkavégzésről lapunkban is beszámolunk. Hol takarítottak a fehérvári nyugdíjasok? Megtalálható a harmadik megfejtésben!
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2017. április 6.

Halünnep és a költészet napja

Gyereksarok

Programok április 7-től 16-ig

Tavasztündér
Április 8. 10 óra, Vörösmarty
Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtára
A gyerkőcök húsvéti díszeket
készíthetnek.

Szabó Petra

Április 7.

Fotó: Kiss László

Húsvéti ügyeskedő
Április 8. 10 óra, Vörösmarty
Mihály Könyvtár Mészöly Géza
utcai Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyermekeknek.

Tojásgurító családi délután
Április 8. 14 óra, Csákberény,
Páskomi-dombok
Lesz tojásgurítás, ügyességi versenyek, kézműves foglalkozás
kicsiknek és nagyoknak, állatsimogató és lovaglási lehetőség.
Belépő: 5 db főtt tojás.
Kisvakond világkörüli útja
Április 8. 17 óra, Civil Központ
Interaktív családi mesejáték.
Mi van a ládikóban?
Április 9. 11 óra, Igéző
A Holdfű Színház bábelőadása.

XXVI. Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó
10 óra, Művészetek Háza
A belépés ingyenes.
Tojásfestő műhely
16 óra, Fehérvári Kézművesek
Egyesülete
A résztvevők megismerkedhetnek a
tojásfestés népi hagyományaival.
A tudós válaszol
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Táplálkozási tanácsok Duschanek
Valériától.
Hangzások
18 óra, Pelikán Galéria
Bauer István festőművész tárlata.
Megnyitja Lőrincz Tamás középiskolai tanár, esztéta. Megtekinthető:
május 5-ig.
Előadás Szent László királyról
18 óra, Dinnyési Hagyományőrző
Központ
Balla Ede Zsolt előadása.

John Mighton–Nagy Judit: Fél élet
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Április 8.

V. Fehérvári Halünnep
7 óra, Palotavárosi tavak
A tavasz egyik nyitórendezvényén
szinte minden halétel megkóstolható, legyen az főzött vagy sütött,
édes avagy sós.
Tojásfestő-maraton
10 óra, Kézművesek Háza
Családi program. A nap folyamán
az érdeklődők többféle tojásfestő és
tojásdíszítő technikával ismerkedhetnek meg.
Bonbonfesztivál
10 óra, Szent István Művelődési Ház
Számos csokoládé- és cukrászmanufaktúra fog felvonulni, de
megtalálható lesz a helyi szakiskola
növendékeinek standja is. A program vasárnap folytatódik.
Csángó táncház a Kákiccsal
17 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
17 órától Gáncs Kata és Gula

Miklós vezetésével a gyerekek, 18
órától Nedvig Bendegúz vezetésével
a felnőttek tanulhatnak új lépéseket.
Videoton–Vasas labdarúgó-mérkőzés
18 óra, Pancho Aréna
Jean Genet: Cselédek
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.

Április 9.
Virágvasárnapi zenés áhítat és
koncert
16 óra, Budai úti templom
Közreműködik a Székesfehérvári
Helyőrségi Zenekar és Fehér Adrienn színművész. Vezényel: Ruff
Tamás.
Április 10.

Hegedűs Ágota felolvasói estje a
magyar költészet napja alkalmából
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
Felolvasói estjén Hegedűs Ágota
szívének legkedvesebb írásait és
verseit osztja meg a közönséggel.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TERVEZŐ ELŐKÉSZÍTŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.
Főbb feladatok:
• épületgépészeti tervezési munkák (távhővezeték, hőközpont,
belső fűtési rendszer);
• energetikai projektek tervezői támogatása.
Amit kérünk:
• épületgépész mérnök végzettség;
• épületgépészeti tervezési munkákban min. 3 éves szakmai
tapasztalat;
• AutoCad szoftver középszintű ismerete;
• irodai szoftverek felhasználói szintű ismerete;
• B kategóriás jogosítvány;
• érvényes erkölcsi bizonyítvány.
Előny lehet:
• Magyar Mérnöki Kamara G tervezői jogosultság;
• Székesfehérvári helyismeret;
• megújuló energiás tervezői, vagy üzemeltetői gyakorlat.
A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2017. április 13-ig!

Szia Leendő Kollégám!
Képzeld, már egy ideje a Grundfosnál dolgozom operátorként,
és megdöbbentő, ami itt van:
- a kezdő nettó bérem 134 000 Ft volt forgó 2 műszakban,
ami a próbaidő után nettó 143 000 Ft-ra emelkedett
- a cafetéria éves szinten bruttó 420 000 Ft,
- bele tudtunk vágni a lakásfelújításba, mert a hitelt is megkaptuk,
hiszen határozatlan idejű a szerződésem egy stabil cégnél,
- van itt még konditerem, horgászbérlet és sok más kedvezmény!
Április 13-án nyílt napot tart a Grundfos (8, 11 és 15 órakor),
ahol meg lehet nézni a gyárat és még tesztírás is lesz operátoroknak!
Gyere, kiugrom majd hozzád az egyik szünetben (mert nálunk 2 is van)!
Regisztrálni tudsz telefonon a +36-22-801-801 számon,
vagy személyesen a recepción. Cím: Székesfehérvár, Holland fasor 15.
be
think
innovate
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Április 11.

Versmaraton
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Verselni vágyók, irodalomkedvelők
napja. Jelentkezni lehet a mari.
sipos9@gmail.com e-mail-címen.
11/11
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti tagkönyvtára
Somos Ákos költészet napi műsora.
Horgodra tűztél, Uram
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Krulik Zoltán, a Makám zenekar
vezetőjének önálló estje.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Bednarik Richard Világbiztonság
című előadása.

Április 13.
Szent István-emlékek Rómában
– dokumentumfilm és kiállítás
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Simon Erika fotóriporter
kiállítását és Vakler Lajos
rendező-szerkesztő dokumentumfilmjét a résztvevők
figyelmébe ajánlja Dienesné
Fluck Györgyi önkormányzati
képviselő.

Tájak, színek, érzések
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Szabó Katalin Erika kiállítása. A
kiállítást Horváth Péter festő nyitja
meg, szaxofonon közreműködik
Mits Márton. A tárlat május 14-ig
látogatható.

Csak még egyszer előre!
Április 6. 18 óra
Magyar háborús film.
A fehér király
Április 7. 18 óra
Magyarul beszélő angol-német-svéd-magyar dráma.

Kincsem
Április 8. 16 óra, április 10. 20
óra
Magyar történelmi kalandfilm.

A DÖNTÉS
című kiállítás kapcsán
2017. április 10.
hétfő 18.00 óra
Csók István Képtár

(Székesfehérvár, Bartók Béla tér 1., I. emelet, kiállító tér)

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 Barátság mozi műsora

Testről és lélekről
Április 8. és 10. 18 óra, április 14.
20 óra
Magyar játékfilm.

Esti beszélgetés

Stefan Zweig: Búcsú Európától
Április 11. és 15. 20 óra
Feliratos osztrák-német-francia
filmdráma.
Csajos est: evés- és testképzavarok
Április 13. 18 óra
A filmvetítéssel egybekötött
beszélgetés témái az evés- és
testképzavarok lesznek. Meghívott vendég: Babusa Bernadett klinikai szakpszichológus.
A beszélgetés után az Őrült
boldogság című olasz-francia
filmet vetíti a mozi.

A stylist
Április 7. 20 óra, április 11. 18 óra
Feliratos francia filmdráma.

Menedék
Április 14. és 15. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai életrajzi dráma.

Kaliforniai álom
Április 8. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus film.

Nyuszi suli – Az aranytojás őrzői
Április 15. 16 óra
Magyarul beszélő német családi
animációs film.

ITT A TAVASZ,
ITT A FELÚJÍTÁS IDEJE!
Kilincsek az

– tól
Takarítson meg időt, válasszon
megújult webáruházunkból!

Kéri Gábor
Gitárművész

Agócs Gergely

Néprajzkutató, zenész

Tóth Norbert

A DÖNTÉS kiállítás
kurátora

A rendezvény regisztrációs jegy váltásával díjmentesen látogatható.
Jelentkezés a 22/315-583 telefonszámon vagy a titkarsag@szikm.hu e-mail címen.

www.adontes.hu | www.szikm.hu | facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum
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Egészség

Egymilliárd a rendelőkre

Varga Márta kiemelte: az épületek
mindegyikére jellemző az elavult
műszaki állapot, a Szekfű Gyula
utcai, többszintes rendelőintézet
felújításának és főként akadálymentesítésének megtervezése pedig
komoly kihívás elé állította a szakembereket. Az is fontos szempont
volt, hogy az alapellátást a lakóhelyükhöz lehető legközelebb érjék el
a lakók a munkálatok idején is.

Dávid Renáta, Látrányi Viktória
Öt év alatt tizenkét rendelőt korszerűsítenek a
városban több mint egymilliárd forint értékben
a Kégl György Városi Egészségügyi Program
keretében. Az előterjesztést április hetedikén
tárgyalja a közgyűlés. Akadálymentesítés,
energia- és fűtéskorszerűsítés valamint tetőés homlokzatfelújítás illetve nyílászárócsere
is szerepel a tervek között. A fehérvári rendelőintézetek korszerűsítését az önkormányzat
mellett az Európai Unió is támogatja.

A felújítási programban
érintett rendelők
Fotó: Bácskai Gergely

A tervek szerint a Verseci utcai
rendelővel kezdődhet a beruházások sora, amit majd a Szekfű Gyula
utcai épület felújítása követhet. Ezt
mondta lapunknak Varga Márta, a
Humán Szolgáltató Intézet igazgatója. A szakember azt is kifejtette,
hogy az elmúlt időszakban több fehérvári rendelőben végeztek felújításokat az ott jelentkező problémák
megoldására. „A több rendelőt érintő
további korszerűsítési beruházásokat
azonban szükségszerűen egy komplex,
átfogó program keretében hajtja végre
a város.” – emelte ki Varga Márta.
A költségvetés elfogadásával
útjára indította az önkormányzat a
Kégl György Városi Egészségügyi
Programot. Ennek meghatározó
része az önkormányzati tulajdonú
orvosi rendelők korszerűsítése. Az
előterjesztés kapcsán tartott sajtó-

2017. április 6.

A Verseci utcaival kezdődhet a városi rendelők felújításának sora

tájékoztatón Cser-Palkovics András
polgármester úgy fogalmazott, hogy
egy nagyon fontos, stratégiai jelentőségű, az egészségügyi alapellátást
évekre meghatározó javaslatról
tárgyal pénteken a közgyűlés. „A
komplex programtervezet tartalmaz
minden olyan városi rendelőintézetet,
ahol kisebb vagy éppen kifejezetten

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707
www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

nagymértékű műszaki-infrastrukturális
beruházást hajtanak végre 2021-ig
a Kégl György Városi Egészségügyi
Program keretében.” – emelte ki a polgármester. Cser-Palkovics András
hangsúlyozta: nincs olyan fehérvári
család, akit ne érintene a megújulás.
Hozzátette, ahol lehetőség van, ott a
szolgáltatásokat is növelik majd.

• Ybl-lakótelepi gyermekorvosi
rendelő
• Batthyány u. 12. szám alatti felnőtt
háziorvosi rendelő
• Szekfű Gyula u. 9. szám alatti
rendelőközpont
• Verseci utcai rendelő
• Sarló utcai rendelő
• Berényi utcai gyermekrendelő
• Batthyány utcai gyermekrendelő
• Farkasvermi utcai felnőtt háziorvosi
rendelő
• Jancsár utcai ifjúság-egészségügyi
szolgálat rendelője
• Széchenyi utcai gyermekorvosi és
iskolafogászati rendelő
• Kelemen Béla utcai gyermek- és
felnőtt háziorvosi rendelő
• Család- és Nővédelmi Központ

EGY ÉDESANYA
A LEGJOBBAT ÉRDEMLI!
AJÁNDÉKOZZON egy csepp ELEGANCIÁT
és a hallás örömét Anyák Napjára!
Az EORA egy elegáns, ékszerbe rejtett, szinte
láthatatlan hallókészülék, melyet mindenkinek
meg akar majd mutatni.
Éljen az Anyák napi kedvezménnyel 2017. május
5-ig és lepje meg Magát vagy Édesanyját EORA
hallóékszerrel, melyhez egy ékszerdobozt adunk
ajándékba.*
*Az ajánlat kétoldali ellátás esetén érvényes 2017. május 5-ig vagy a készlet erejéig.
A részletekről érdeklődjön a lenti elérhetőségeken.

Jöjjön el és válassza ki az Önhöz illő fülbevalót
Székesfehérváron a Victofon Hallásvizsgálóban:

06-22/500-053
06-30/557-1731 (hétköznap: 8.00–16.00)
Belvárosi Hallásvizsgáló
8000 Székesfehérvár, Várkörút 46.

www.ekszerhallokeszulek.hu

Egészség

közéleti hetilap

László-Takács Krisztina
Egyre nő az autizmussal érintettek száma, a
magyarországi helyzetről azonban nincsenek pontos adatok. Azt feltételezik, hogy
húsz-harminc ezer ember kapott ilyen diagnózist, de nagy valószínűséggel jóval többen
érintettek. Erre hívja fel a figyelmet minden
évben az autizmus világnapja.

Fehérváron tavaly decemberben
nyílt meg a Móri út 16. szám
alatti AOSZ Info-Pont iroda.
Mahlerné Köfner Anikótól, az
irodát működtető Más Fogyatékos

Gyermekekért Alapítvány elnökétől megtudtuk, hogy az iroda
komplex szolgáltatásokat nyújt a
családok és szolgáltatók számára.
A cél, hogy korszerű autizmussal
kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez segítsék az érintett családokat, valamint közreműködjenek a
kapcsolatépítésben.
Az autizmus a többi között az
élmények kölcsönös megosztásában, a kommunikáció területén,
például a beszéd kialakulásában,
fenntartásában okozhat problémát.
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Fotó: Kiss László

Egyre több a segítség

FehérVár

Az AOSZ Info-Pont iroda hétfőn 10 és 13 óra között, szerdán 12 és 16 óra között, pénteken pedig
8 és 11 óra között várja szolgáltatásaival az autizmussal élőket, családtagjaikat és az érdeklődőket

Az akció 2017. április 1.-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Ébred a természet,
de Te nyugodtan
alhatsz!
Hiszen most
minden memóriahabos
matrac árát

25%-al csökkentettük!
A kép illusztráció!

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körforgalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)

Tabuk nélkül, egészségesen!
Kiknek ajánlott, kik veszik általában
igénybe az intim lézeres kezelések közül
a hüvelyszűkítést, hüvelyfiatalítást?
Az eljárás előnyeit elsősorban
azok a hölgyek élvezhetik,
akik a hüvelyfal előreesése
miatt kevésbé érzékenyek az
együttlétek során, esetleg
hüvelyszárazságtól, égető
érzéstől is szenvednek.
A lézeres hüvelyszűkítés célja,
hogy visszaállítsa
a hüvely egészséges állapotát.
Hatására a hüvelyfal
kollagénállománya
megsokszorozódik,
az elvékonyodott
szövetek újra
megtelnek élettel,
megvastagszanak,
vízmegkötő képességük megújul. A
hüvelyflóra újra
egészséges lesz,
megszűnik a hüvely
szárazsága, és ellenáll
a fertőzéseknek.

Kiknek javasolt és milyen
hatású a lézeres inkontinencia kezelés?
Azok a hölgyek, akik
gyakran már egészen
fiatalon vizeletcsepegést
észlelnek nevetés,
tüsszentés, köhögés,
mozgás vagy intim
együttlét közben, nagy
valószínűséggel stresszinkontinenciában szenvednek. Az enyhe illetve
közepes fokú stresszinkontinenciát nagyon
jó eredménnyel lehet
kezelni ezzel a lézeres
eljárással. A lézeres
inkontinenciakezelést
követően ugyanis a
hüvelyi szövetállomány vérkeringése
helyreáll, az előreesett
hüvelyfal megemelkedik. A kezelés hatására a renyhe hüvelyfal
visszahúzódik, így
megszűnnek a nyomás
okozta kellemetlen tünetek.

Fotók: Zelenák Tibor

Az esztétikai nőgyógyászat Magyarországon önmagában is új fogalom. Lényege, hogy a gyógyítás
mellett az életminőség javítására és az esztétikai igényekre is hangsúlyt kell fektetni. A tág hüvely
vagy az inkontinencia – akár már jóval a változó kor előtt – nagyon sok nőnek okoz kellemetlenséget. Mégis sokan tabuként kezelik ezeket a problémákat, és nem mernek megoldást keresni,
orvoshoz fordulni. Az ezzel kapcsolatos problémákra eddig csak a műtét volt az egyetlen hatékony
megoldás, de most városunkban is elérhető a modern esztétikai nőgyógyászat csúcstechnológiás
újítása, a vérzés, hegesedés és fájdalom nélküli lézeres hüvelyszűkítő, hüvelyfiatalító és lézeres
inkontinenciakezelés. A lézeres kezelések részleteiről a LIFE Egészségcentrum igazgatóját, Dr. Deák
Csaba főorvost kérdeztük.

Dr. Deák Csaba főorvos szerint a lézeres beavatkozások vérzés- és fájdalommentesek

Milyen eredményei vannak az intim
lézeres kezeléseknek az eddigi tapasztalatok szerint?
Nem csupán a saját praxisomban,
hanem világszerte bizonyítottan

nagyon jó eredményeket értek már
el ezzel a lézertechnikával, mind a
hüvelyszűkítés, mind pedig a gátizmok rejuvenációja, regenerálása és
az inkontinencia kezelése területén.
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Annyiba kerül idén is a húsvét, mint tavaly
Wéhli Regős Dóra, László-Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

Sonka, tojás és fonott kalács mellett barka és
különféle díszek emlékeztetik a vásárlót arra,
hogy hamarosan itt az év egyik legszebb ünnepe. Húsvéti finomságokat és különlegességeket
kerestünk és találtunk a piacon. A portéka idei,
az ár viszont tavalyi.

kilónkénti áron kapható a piacon.
A vásárlók is és az árusok is azt
mondják, ebben nincs változás
az idén.
Tojást átlagosan 33-35 forintért
lehet kapni, de találtunk 25 forintért is. A hét elején a legtöbben
még csak nézelődtek, de olyan

Megbízható helyről vásároljunk!

Mit lehet kapni és mennyiért?
A füstölt tarja, a parasztsonka
2500 és 2800 forint között, míg
a főtt tarja 2000 forint körüli

is akadt, aki már beszerezte az
ünnepi asztalra valót. „Rendes
időben megvesszük a sonkát és a
tojást is. A füstölt dolgok elállnak.”
– magyarázta az egyik vásárló.

Húst csak megbízható helyről!
Akárcsak a kereslet, a kínálat is
széles. A húspultokat feltöltötték
már az árusok. „Leginkább a kötözötteket keresik.” – tudjuk meg az egyik
hentestől. – „Van, aki ragaszkodik a
tarjához vagy a combhoz, mert soványabb, de szeretik a sonkát, és egyre
népszerűbb a füstölt csülök.”
A húsvéti sonkát, tojást nem jó
a nagy bevásárlóközpontokban
megvenni, állítják a legtöbben, és
egyöntetű az a vélemény is, hogy
a piacon minőségi áruhoz lehet
jutni. Sas Imréné például tudatosan
választja ki, hol, mit, mikor vásárol:
„Általában az őstermelői piacra, esetleg
a városi piacra megyek. Az is előfordul,
hogy az ismeretségi körömben van

olyan termelő, akitől tudok vásárolni.
Az üzletek kínálatában nem bízom.”

Dekoráció nélkül nincs ünnep!
A virágosoknál is megjelentek a barkák,
és a kézműves termékek között is találunk igazi húsvéti különlegességet. Kati
néni műanyag tojásokat öltöztet díszbe.
„Ha fatojásra dolgozunk, akkor az ha leesik,
eltörik a gyöngy. De így nem törik el, és megmarad szépen, sokáig, akár a jövő évre is el
lehet tenni.” – mutatja kézműves munkáit
Simon Katalin.
A barka és a tojás tehát nélkülözhetetlen!
Emellett emeli az ünnep fényét egy-egy
csokor tavaszi virág, húsvéti dekorációval
ellátott ajtóra tehető koszorú vagy éppen
egy szimpatikus kerámia tapsifüles, amit
kerti törpe helyett kitehetünk a kertbe

Kóstolj bele az édes életbe
a Győri Keksz Kft.
székesfehérvári üzemében.

KARBANTARTÓ,
GÉPKEZELŐ

munkatársakat keresünk.

Amit kínálunk:
• kiemelt bérezés és műszakpótlék,
• cafeteria: bruttó 300 000 Ft/év,
• jelenlétösztönző, teljesítményösztönző,
• KAIZEN rendszer jutalmazással,
• dolgozói kedvezmények, sportolási lehetőség,
• ingyenes céges buszjáratok,
• határozatlan idejű szerződés.
Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat
a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.
Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az
allasfehervar@mdlz.com
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft.
8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 8. postacímre.

Horoszkóp
április 6. – április 12.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának.
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibontakozásához. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati
szerepben, és más az, aki irányít és beosztja az Ön
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivatalokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban
vigyáznia kell az egészségére!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szemtelenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos!
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem
mérgesedik a helyzet!

A változások hete következett el az Ön életében.
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében.
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik
ezen a héten.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó
lenne lassítani!

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására.
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez
jót Önnek!
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vagy a bejárat elé „házőrzőnek”. Húsvétig
alig több mint egy hét van, így aki még
nem kezdte el a készülődést, annak
érdemes ellátogatni valamelyik fehérvári
piacra. A következő héten talán az árak
sem mennek feljebb.

Élelmiszer-ellenőrzés húsvétig
Múlt héten elindult az egész országra kiterjedő
tavaszi szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés.
A szakemberek húsvét napjáig ellenőriznek,
különösen a húsokat, a tojást, az édességeket.
Az ellenőrzés egyik célja, hogy az ünnepek
alatt megbízható termékekhez juthassanak a
fogyasztók.
A szakemberek az élő állatok szállítását is
nyomon követik, de a csokoládétermékeket és
más édességeket is vizsgálják. Fontos, hogy a
csomagolás minden esetben sértetlen legyen!
Körültekintően olvassuk el az összetevőket és
jelöléseket is! Az élelmiszerkönyvi előírások
nagyon szigorúak: csokoládénak már csak azokat
az édességeket lehet hívni, amelyek megfelelő
minőségűek.

Házi tojás újhagymával. Kell ennél több?

A FehérVár mindenkinek jár!

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

Üzlethelyiség, raktár:
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;

Ügyfélszolgálat

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!

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

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

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

Ú J S Á G -T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek
oldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor
nem is számít rá.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Önnek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való odafigyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket.
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai
alakulnak ki a jövőben.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az állapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra,
pihenésre vágyik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.

FehérVár
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A fa- és kőmintás csempe az idei tavaszi divat
Kovács V. Orsolya

A szürke, a barna és a bézs natúr, visszafogott árnyalatai jellemzik az idei tavasz
csempetrendjét. Segítségükkel letisztult,
modern megjelenést kölcsönözhetünk
a fürdőszobánknak, konyhánknak vagy
éppen a teraszunknak is.

A szürke, a barna és a bézs árnyalatai az idei divatszínek

Fotók: Kiss László

Milyen gyakran újítjuk fel
a fürdőszobánkat? Mint a
szakemberektől megtudtuk, a
magyarok átlagosan tíz-tizenöt
évente cserélnek ilyen jellegű
burkolatot, legyen szó a fürdőről, a konyháról, a beltéri
padlólapokról vagy a terasz
térkövezéséről. Ez bizony
hosszú idő ahhoz, hogy esetleg egy rosszul megválasztott
csempét nézegessünk a falon.
Érdemes alaposan átgondolni,
mit választunk, figyelembe
véve a berendezésre vonatkozó
elképzeléseinket, a bútorok

Braun Bernadett a bütüs fametszet mintájú csempéről is mesélt

színét és természetesen az aktuális trendeket. Az idei tavasz
is tartogat bőven újdonságokat
ezen a téren.
Régen elbúcsúzhattunk már a
mediterrán színvilágtól, ami a
csempedivatot illeti. Nemcsak
az élénk színek, de a látványos
díszítőelemek, díszcsíkok, egyedi
csempék is kifutófélben vannak.

• Lézervágás
• Fém kémény béléscsövek
• Fém szigetelt kémények
• Bádogosipari termékek
• Ereszcsatorna rendszerek

(horganyzott, alumínium, színes alumínium)

• Alumínium és acél hegesztés, élhajlítás

Székesfehérvár, Segesvári u. 84.
Telefon: 22/501-996
www.kemenytechnika.hu

ÉPÜLETGÉPÉSZET
FÜRDŐSZOBA
Ho

llander-2000

Kft.

Hollander-2000 Kft.
HAMAROSAN ÚJ HELYRE KÖLTÖZÜNK:
Székesfehérvár, Mártírok út 44.

Már netről is rendelhet tőlünk!

WEBSHOP: www.hollander.hu

„Az idén színek szempontjából a
természet natúr árnyalatait idéző
látványvilág lesz a jellemző. A
már eddig is népszerű bézs és barna mellé megérkezik a szürke is
különféle változataiban.” – tudtuk meg Braun Bernadett-től,
az egyik ismert székesfehérvári építőanyag-kereskedés
munkatársától. – „A teraszra és
beltérre használt burkolatoknál
egyaránt ezek a színek lesznek a
jellemzők.”
A csempeboltban nézelődve
a mintadarabok között olyan
érzésünk volt, mintha az egyik
lapon egy kettévágott tengerparti kavics minta- és színvilágát látnánk visszaköszönni, a
másikon pedig egy fa erezetét
fedezhettük fel. A fametszetet

idéző mintázat két változatban
is divat lesz az idén: a hosszanti metszetek és a keresztirányú,
úgynevezett bütüs metszetek
is megjelennek majd, főként
padlólapokon.
„Az idei év másik nagy újdonsága
a méretben megindult változás.”
– mondja Braun Bernadett.
– „Egyre nagyobbak a lapok, a
30x60-ast felváltja a 45x45-ös,
akár a 60x60-as méret is. A négyzet alakú padlólap irányából pedig
elindulunk a keskenyebb, hos�szabb irányba, 20x60-as is készül
például, illetve lesznek 22x80-as
méretek is. A burkolólapok lerakásánál ma már az is nagy divat,
hogy fuga nélkül illesztik őket
egymás mellé. Ezért a legújabb
csempék és padlólapok már úgy
vannak kialakítva, hogy enélkül
is szépen mutassanak egymás
mellett.”
Minták tekintetében a még
mindig népszerű mozaik megváltozik annyiban, hogy nem
szabályos vízszintes csíkozásúak vagy pontos négyzetek
jelennek meg, hanem a mozaikdarabok összemosódnak.
Úgy néznek ki, mintha egy
követ hasítanánk ketté. Visszafogott formában a virágminta
is visszaköszön matt, textiles
hatású csempéken. A halvány,
tulipános mintákat inkább
konyhába ajánlják, bár ahogy
Braun Bernadett-től megtudtuk: „Ma már nem különülnek el
élesen a konyhába vagy fürdőszobába, kültérre vagy beltérre
szánt burkolólapok. Volt már
rá példa, hogy csempét raktak
a padlóra vagy fordítva, padlólappal burkolták a falat. Minden
lehetséges!”

Fessen velünk!

• Inntaler beltéri falfesték 15 l
6.250 Ft (416,6 Ft/l)
• Platinum színes falfesték 5 l új színekkel 7.750 Ft (1.550 Ft/l)
• Boróka vizes vastaglazúr 2,5 l
7.860 Ft (3.144 Ft/l)
Az ajánlat 2017. április 6-tól a készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

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
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a munkalehetőségek közül válogathatnak a szakemberek, hanem tanácsot kaphatnak ahhoz is, hogyan
találják meg a legideálisabb állást.

László-Takács Krisztina
Megkezdődött Magyarország legnagyobb
építőipari és épületgépészeti kiállítása. A
Construmára idén hatvanezer látogatót várnak.
Összesen hétszáz kiállító segítségével több
mint húszezer négyzetméteren ismerhetjük
meg a legkorszerűbb építési és energiatakarékos technikákat.

Lesz tárlatvezetés is
Jó hír, hogy mindegyik témában
lesz tárlatvezetés: a téma profi
ismerői vezetik körbe az érdeklődőket, akiktől amellett, hogy érdekességeket tudhatunk meg, választ
kaphatunk kérdéseinkre.

Okos otthon?

Speciális igényekre speciális válaszok: a Construmán mutatkozik be többek között a legismertebb kínai klímagyártó cég kifejezetten gyermekeknek készített klímaberendezése. Ez egyelőre
Magyarországon egyedülálló.

„nagyhatalmak” vannak jelen, így
aki csak nézelődni, ötleteket vadászni indul útnak, nem fog csalódni.
A kertépítészetre is nagy hangsúlyt
fektetnek, külön részt szentelnek a
kiállítók ennek a témának is.

tájékozódunk, már a tervezésnél
megtalálhatjuk a leghatékonyabb
energiafelhasználási lehetőségeket.

Dizájn a négyzeten

Épületgépészeti újdonságok

Lakberendezési trükköket is tanulhatunk, hiszen a kiállítók között
vezető dizájnerek és lakberendezési

Miközben az energia egyre drágul,
az energiahatékony megoldások
ára csökkenőben van, így ha jól

Bár az építési szakemberek egy
része szívesebben megy külföldre
dolgozni, érdemes a Construmán
is álláslehetőség után kutatni. Lesz
ugyanis állásbörze, ahol nem csupán

Fotó: midea.hu

A jövőben nem csak a telefonunk,
de az otthonunk is okos lehet.
A kiállítás egyik kiemelt témája
az okos otthon, amit nemcsak
megszemlélhetnek, körüljárhatnak,
de ki is próbálhatnak a látogatók.
Életnagyságban tapasztalhatják itt
meg, hogy milyen lesz a jövő otthona. A futurisztikusan berendezett
lakrészekben bárki megtapasztalhatja, hogy akár már 2020-ban
milyen otthon lesz a legmenőbb.
Ezzel párhuzamosan az energiatakarékosság, a zöld energia kerül
a középpontba. Láthatunk olyan
fűtésrendszert, amellyel rezsiszámlánk akár nullára csökkenthető.

Nem csak szolgáltatókat, állást is
kínálnak

ahol a tetők életre kelnek

A hirdetés felmutatója 5% plusz
kedvezményt kap a tetőkiegészítőkből!
Szakkereskedésünkben építőanyagok
széles választékával várjuk!
Tető- és homlokzat szigetelések,tetőfóliák,
tetőfedő anyagok, ereszcsatorna,
fém tetők, kémények, homlokzat burkoló
anyagok, … és még sok más termék.
Az ajánlat 2017.04.06-tól visszavonásig tart, részletek az üzletben.

( 22/500-921 • 30/586-4162

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
Nyitva: h-p.: 8.00-16.30
www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

Áprilisi feladatok a kertben
Az április nagy meleggel indult,
szinte valamennyi gyümölcsfa
virágba borult. A mostani hűvös szeles zivataros idő viszont
sajnos nem kedvez a gombabetegségeknek. Továbbra is fertőz
a monília, a két hete említett
szerekkel (Chorus 50WG, Topas
100EC, Dithane M45, Cuproxat FW) lehet védekezni ellene. A gomba a bibét fertőzve könnyen
bejut az ágakba, törzsbe, és akár teljes száradást okozhat. Évekkel ezelőtt nem javasolták a
virágzásban történő permetezést, azóta viszont
az újabb szerek nem veszélyesek a méhekre, így
biztonságosan alkalmazhatók ilyenkor is. Az őszibarack levélrügyei is sok helyen előbújtak már,
itt a Score 250EC, Alfa-solo, vagy Cuproxat FW
készítményeket alkalmazhatjuk. A tafrinás levélfodrosodás terjedéséhez az ideális hőmérsékleti
tartomány 10-14 fok, így a mostani időjárás kifejezetten kedvez a gombának. Ha nem szeretnénk
a korai levélhullást, akkor permetezni szükséges.
A monília és a tafrina csak megelőzéssel kezelhető, ha ez sikertelen, akkor már csak a csonkolás,
levélszedegetés marad. Fontos, hogy apró cseppes, ködszerű permetezést végezzünk, hogy teljes
lé borítást biztosítsunk.
Az almafák friss hajtásain a lisztharmat is megjelent. Alfa-solo, Topas 100EC, vagy kén hatóanyagú Thiovit Jet is használható.
A virágzás végén sziromhulláskor szükséges a
gyümölcsdarazsak ellen védekezni. Ezek a rovarok
a virágokat veszik célba, és lárváik a gyümölcskezdeményeket rágják meg. A sikeres védekezés
alapja a helyes időzítés, a túl korai permetezéskor a hatóanyag előbb kiürül, a növényből, mint

az a hatást elérné, ha túl későn permetezünk,
akkor már megrágták a gyümölcsöt. Védekezéshez Mospilan 25SG-t ajánlok, ami nem veszélyes
a méhekre és a felszívódó hatású hatóanyag két
hétig biztos védelmet nyújt a gyümölcsdarazsak
ellen.
A korábbi években körtelevél-bolhától szenvedők
elkezdhetik a kelő lárvák irtását. Ne feledkezzünk
el az ismétlésről sem.
A melegben megindultak és intenzív rágásba
kezdtek az áttelelt puszpángmoly lárvái. A védekezés kulcsa a megfelelő permetezés kontakt és
felszívódó permetszerek kombinációjával, nagy
nyomású permetezővel, hogy a buxus bokrok
belsejét is elérje a hatóanyag. Az év hátralévő részében folyamatos megfigyelés és védekezés lesz
szükséges.
A 12-13 fokos talajban mozgolódnak a talajlakó
rovarok is. Mivel nem válogatósak, mindenféle
növény gyökerét előszeretettel fogyasztják, így
ellenük csak a talajfertőtlenítés hatásos. A Force
2,5G, vagy a Picador mellett elérhető a biológiai
védekezésben használható Artis is, ez utóbbi teljesen veszélytelen az emberre, háziállatra. Akinek van lehetősége rá az ugaroltatás is segíthet,
azonban csak akkor, ha a területet teljesen gyommentesen tartva, szó szerint kiéhezteti a lárvákat,
férgeket, rovarokat.
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, barackmoly, keleti gyümölcsmoly és még sok más moly kártevő
ellen használható előrejelzés, vagy gyérítés céljára. A korábbi évekhez hasonlóan idén is csapdázunk mi is, és a fogási adatokat közzétesszük a Fehérvár újság hasábjain. A csapdák és a sárga lapok
kihelyezésével célszerű megvárni a sziromhullás
végét, hogy ne a szirmokkal teljen meg a csapda.
A talajhőmérséklet rövidesen eléri a 14-15 C°-fokot is. Ez amellett, hogy lehetőséget biztosít számos melegkedvelő zöldségféle vetésének, sajnos
előcsalogatja a cseresznyelégy lárváit is. Rajzásukat ragacsos sárga lappal követhetjük nyomon, de
fontos tudni, hogy a cseresznyelégy nem a virágot
veszi célba, hanem majd az érésben lévő bogyót.
Kiemelten fontos dísznövényeink, gyümölcsfáink
és zöldségnövényeink tápanyag utánpótlása. Ne
várjuk, hogy örökzöldjeink kertünk díszei lesznek,
ha elhanyagoljuk őket, és nem biztosítunk a növekedésükhöz megfelelő mennyiségű és minőségű tápanyagot. Az ezeket elcsúfító károsítók
nagy többsége gyengültségi kártevő, csak akkor
okoznak „panaszt”, ha a növény általános állapota legyengül. Gyümölcsfáinkról és veteményesünkből évente több mázsa terményt szüretelünk,
az „alapanyag” ehhez is kell. Semmiből nem lesz
valami, így ezt a mennyiséget komposzttal, szerves trágyával, zöldtrágyával, vagy műtrágyával
pótolni szükséges.
Szélmentes, csendes éjszakai esővel áztató tavaszt kíván Németh László kertészmérnök és a
Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
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
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Hétvégén lesz a VAGYOK 2017
László-Takács Krisztina
Újra megrendezik látássérült, sérült és hátrányos
helyzetű embertársaink számára az esélyegyenlőség
jegyében a bemutatkozás és figyelemfelkeltés lehetőségét, a VAGYOK 2017 rendezvényt. Ez az egyetlen
olyan országos szintű program, ahol ők is megmutathatják magukat, tehetségüket és rátermettségüket.

Az eseményt a Székesfehérvári Első
Lions Club szervezi immár tizedik
alkalommal. A klub tagja a Lions
Clubok Magyarországi Szövetségének
és ezáltal az idén fennállásának századik évfordulóját ünneplő, 2017-ben

2017. április 6.

Közélet

Fiatalok a versenyképes tudásért

Nobel-békedíjra felterjesztett Lions
Clubok Nemzetközi Szövetségének.
A VAGYOK 2017 elnevezésű program
célja, hogy felhívják a figyelmet a
fogyatékkal élők átlagon felüli kifinomult képességeire, életszeretetére
és kitartására. Vannak, akik évek óta
rendszeres résztvevői a programnak, és
mindig vannak új arcok, akik kísérőikkel együtt érkeznek. Az április 8-án
és 9-én megrendezendő kétnapos
programon lesz Ki Mit Tud?, képzőművészeti kiállítás és kirándulás Gorsiumba, a közelmúltban megnyílt pompeji
kiállításra.

Vakler Lajos
Székesfehérvár adott otthont a Tudományos
Diákkörök Kárpát-medencei Konferenciájának
és a TUDOK döntőjének.

A kétnapos tanácskozáson a
hazánk jövőjét meghatározó, a gazdaság, a tudomány, a művészet és
a kultúra iránt érdeklődő, gondolkodni és kérdezni tudó, válaszokat
kereső ifjú kutatók adtak számot
tudásukról, elkötelezettségükről.
Bényei Éva Bernadett, a TUDOK
ügyvezető elnöke úgy fogalmazott:

„A találkozó hozadéka nemcsak a
tudományos előadásokon, a szekcióüléseken elhangzott alapinformációk
közös feldolgozása volt, de a fiatalok olyan közösségi élményhez is
juthattak, ami megerősíthet mindenkit
a hétköznapokon is. Itt bekerültünk
egy olyan közösségbe, ahol hasonló
érdeklődésű diáktársainkkal találkozhattunk. Mindannyian a tudomány
iránt érdeklődünk, ami nem teljesen
általános napjainkban, azonban belehallgatva az esti játékainkba, kiderülhetett, hogy a nevetés, a jókedv sem
áll távol tőlünk.”

Ebben az évben sem kellett győzködni a Nosztalgia Nyugdíjasklub tagjait, hogy vegyenek részt egy kis kerti
munkában. A klub már 2005 óta tartja rendben a bolt környékét, évente többször is kitakarítják a területet.
Kedden délelőtt metszettek, gazoltak, gereblyéztek, és nagyon sok szemetet összegyűjtöttek.
B. G.

A Depónia Nonprofit Kft.
TARGONCAVEZETŐ és

RAKODÓGÉP KEZELŐ

munkakörbe, gyakorlattal
rendelkező munkatársat keres.
Elvárások:
• Érvényes targoncavezetői és rakodógép kezelőjogosítvány
• Precíz, pontos munkavégzés
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Több műszakos munkarend vállalása
Előnyt jelent:
• Szakmunkás végzettség / érettségi
• Székesfehérvári lakhely

Jelentkezni a munkaugy@deponia.hu e-mail
címen lehet 2017. április 30-ig.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Nagytakarítás a Nyitra ABC-nél

A kétnapos konferencián a jövő volt a tét

Az idei évben a 2017. 04. 03-tól 2017. 09. 15-ig
terjedő időszakban az alábbi területeken
távhő vezeték felújításokat végzünk
• Királykút lakónegyed teljes területén távvezeték felújítás
• Budai út 94 bekötő vezeték csere
• Gáz u. 12-18 távvezetéki rekonstrukció, mely
az épület mögötti parkolót és a Sarló u. páros
számú épületei mögötti területet is érinti.
A távhőszolgáltatást érintő üzemszünetekről,
a munkákat megelőzően a közös képviselők
külön értesítést kapnak.

közéleti hetilap

Közélet

Orvoskongresszus Móron
Az ország fiatal gyermekgyógyászai tizenhatodik alkalommal találkoztak egymással a múlt
héten Móron.

Évzárás és értékelés

A kongresszusra az ország fiatal
gyermekgyógyászai kaptak meghívást, de a határon túlról is érkeztek
résztvevők. Góth Gábor gyerekgyógyász lapunknak úgy nyilatkozott, hogy szerinte megállítható
az elvándorlás, mert hazánkban is
évről évre egyre jobb feltételeket
biztosítanak számukra.
A vasárnapig tartó kongresszuson –
amit a Fejér Megye Gyermekeiért Alapítvány szervezett – számos szakmai
előadáson vettek részt az orvosok.

Kép: Zsiday Ádám

A szakemberhiány a gyermekgyógyászokat is érinti, ennek elkerülése érdekében hozták létre a fiatal
gyermekgyógyászok számára ezt az
orvoskongresszust. A cél az elvándorlás megakadályozása – mondta
Simon Gábor főorvos.

A szakemberhiány a gyermekgyógyászatot is érinti
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Nagy Zoltán Péter
A 2007–2009 közötti időszakban végbement
pénzügyi, gazdasági válság óta minden esztendő első negyedéve után nagyobb figyelem
kíséri a bankok előző éves beszámolóját. Az
Oberbank 2007-ben, a válság közepén nyitotta
meg első magyarországi fiókját, de ma is
állíthatjuk, hogy ez a lépés helyes döntésnek
bizonyult!

A Székesfehérváron is bankfiókkal
rendelkező Oberbanknál sajtótájékoztatót tartottak a 2016-os pénzügyi évről. Sorozatban hetedszer
haladta meg az elért rekorderedmény az üzleti évre vonatkozó
előrejelzéseket. A fehérvári fiók
mellett jelenleg nyolc működik
hazánkban, de még ebben az évben
újabb kettőt nyitnak.
Szemben a bankpiac egészét
jellemző csökkenő tendenciával, az
Oberbanknál 2016-ban erősen nőtt
a hitelkihelyezési állomány. Bár a
két adat nem függ szorosan össze,
de a magyarországi hitelkockázati
helyzet mégis egyértelműen kedvezőbb az összes piaci szereplőhöz
képest.
A bank törekszik az ügyfelek
igényét helyesen felmérni, és ezzel
együtt személyre szabott szolgáltatásokat nyújtani. Stratégiájuk
része, hogy kizárólag olyan régiókban finanszíroznak, ahol egyben
saját banki üzleti tevékenységet is
folytatnak.

Fotó: Schneider Kommunikáció

Novák Rita

FehérVár

Az Oberbank sikere elválaszthatatlan a terjeszkedési stratégiától, miközben pozitív korreláció áll fenn a fiókok száma és a nyereség
alakulása között – jelentette ki tájékoztatóján Franz Gasselsberger vezérigazgató

A közeljövőt tekintve az Oberbank
számára az egyik legfontosabb
tényező a megfelelő munkatársak
kiválasztása. A magyar bankpiac
erőteljes átalakulása egyben kiváló
lehetőség a legrátermettebb munkatársak megnyerésére – hangzott
el a szerdai sajtótájékoztatón,
melyet az Oberbank vezérigazgatója, Franz Gasselsberger tartott.
Megtudtuk, hogy az Oberbank
tőzsdei értéke 2016 végére 2,1 milliárd euróra rúgott.
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Történelem
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Kastélyok és életek – a Zichy grófok nyomában

Sárszentmihály – a fatornácos kúria lakói
Séllei Erzsébet
Sárszentmihály központjában két kastély áll
a volt Zichy-birtok gyönyörű kertjében. Az
egyikben, az öreg kúriában Zichy Edmund és
örököse, Zichy Jenő tartózkodtak szabadságuk
idején, és élték családjukkal a rangjukhoz méltó
decens életüket. Ma az épületben a falumúzeum
működik. A másik, az újabb kastély falai Zichy
Rafael gróf botrányos házasságának titkait
rejtik, amit a pletykára éhes korabeli sajtó
kíméletlenül kiteregetett. Melyikkel kezdjem?
A decens régivel vagy a fogházzal végződő válási
rémregénnyel? Kezdjük mégis az elején!

Az öreg épület bal szárnya már ebek harmincadján van, utoljára templomként használta a település, ezért áll a harangláb az épület előtt

– mondta. Akkoriban indult útnak
az osztrák–magyar északi-sarki
expedíció. Edmund gróf volt az
egyik bőkezű támogatója. Hálából
a Zichy nevet a Jeges-tengeren ma
egy Oroszországhoz tartozó, fagyos,

Fotók: nzp

Székesfehérvár határában a török
hódoltság idején elnéptelenedett
Kér és Ság nevű települések lassan
éledeztek. A Zichy család már a
török kiűzése előtti években, 1650ben megjelent a településen. Az uradalmat egy családi birtokmegosztás
során a tehetős, 62 úrbéri birtokkal
rendelkező Zichy Ferenc főpohárnokmester kapta meg. A néhány
majorságból, a Zichy család kúriájából, gazdaságából álló területen fia,
Zichy Edmund gróf alapította meg
Zichyfalvát, Sárszentmihály elődjét.
Miközben a családban Seregélyesen,
Soponyán, Kálozon az akkor friss
klasszicista stílus jegyében hatalmas
kastélyépítések folytak, a sárszentmihályi ág a fatornácos ősi kúriáját
bővítgette. A katonából császári és
királyi kamarássá fejlődött, jeles vállalkozásokban kiváló közgazdasági
tevékenységet kifejtő Edmund gróf
Bécset tekintette igazi életterének.
Vagyonát hivalkodó sárszentmihályi
kastélyépítés helyett a monarchiaszerte csodált bécsi műgyűjteményébe fektette. „Az ország művészet
nélkül olyan, mind a kert virág nélkül.”

A grófi kúria szomszédos öreg temetőjében elsősorban az uradalmat kiszolgálók nyugszanak, de két
Zichy is itt lett eltemetve, bár róluk nem szól történetünk

jégutakon átjárható szigetcsoport
őrzi. Fókák és jegesmedvék lakják
az egykor magyar gyarmatként
emlegetett helyet. Ez a befektetés
úgy tűnik, nem térült meg. Edmund
gróf 1894-ben hunyta le a szemét
Bécsben. Kiterjedt birtokai közül
a sárszentmihályi és az aba-felsőszentiváni birtokot egyik fia, Jenő
örökölte az értékes műgyűjtemén�nyel együtt.
Zichy Jenő tartalmas életét összefoglalni sem könnyű. Jogi diplomával
a zsebében kezdte pályafutását. A
hivatali élet elől utazásokkal menekült el. Még nem volt harmincéves,
amikor Angliában csatornázást,
Hollandiában öntözést és lecsapolást tanulmányozott. Hazatérve
külföldi tapasztalatait politikusként
az Alföld csatornázásának ügyében hasznosította. Érdeklődését
az ipar felé fordítva nyolcvanhat
városban szervezte meg az alsófokú
ipariskolákat. Működésük beindítását személyesen irányította.
Székesfehérváron országos kiállítást
szervezett, mely a maga nemében
egyedülálló vállalkozás volt. A híres
zenepavilont itt vásárolta meg,
majd ajándékozta a városnak. A
mai színház felállítása is Zichy Jenő
kezdeményezésének köszönhető.
Nevéhez fűződik a Vörösmarty-szobor is – bár az ötlet kezdetben nem
aratott osztatlan sikert. Az alsóvárosiak védelmező kőkereszt állítását
tervezték a helyére. Az első pusztító
jégeső után a szobrot sárral dobálták meg a dühös gazdák.
Ötvennyolc évesen új irányt vett az
élete. Édesapjától figyelte el az expe-

díciók izgalmát, és magától értetődő
módon lépett be a hasonló kalandok
világába. A magyarság őstörténet-kutatása felé fordult, összekötve saját
családja eredetének felkutatásával.
Édesapja, Edmund halálát követően
három expedíciót szervezett egymás
után. 1895-ben útra kelt a Kaukázus
felé a kaukázusi magyarság után
kutatva, abban a reményben, hogy
rátalál a késő középkorban még
bizonyosan itt élt magyar közösségre. Egy évvel később Turkesztán,
Buhara, Szamarkand érintésével a
honfoglaló magyarság kultúrájának
elemeit kutatta. Hozzá nem értését
a szemére vetették, ezért a harmadik, immáron tíztagú, nyelvésszel,
történésszel, régésszel kiállított
nagyszabású expedícióját 1898-ban
nagyobb körültekintéssel indította
útnak. Finnugor területek és nyelvek
is bekerültek a kutatási programba.
Orosz múzeumokban népvándorlás
kori anyagot, Finnország múzeumaiban nyelvi emlékeket kerestek, miközben grúz hercegekkel is múlatta
az időt. Tbiliszi, Kazany, Baku, Asztrahán, Perm érintésével átkeltek a
Kaukázuson, az Urálon, a tatárjárás
során Batu kán által elrabolt okiratok
visszaszerzésének reményében.
Ulánbátor után Peking következett.
Ott éppen nem kedveztek az idők
az effajta látogatásra. Sanghajban
hajóra szállt az expedíció maradék
csoportja, és Triesztben kötött ki. Innen vonattal tértek vissza Budapestre az összegyűjtött gazdag néprajzi
és nyelvészeti anyaggal.
Pesten a mai VI. kerületben, a Rózsa és a Szegfű utca sarkán vásárolt

közéleti hetilap
egy palotát, melyben az örökölt és
szerzett gyűjteményének múzeumot alakított ki. Itt helyezte el a
csodált iparművészeti tárgyakból,
európai festők képeiből, keleti műkincsekből, fegyverekből, értékes
XVI. Lajos korabeli bútorokból
és ötvenezer kötetnyi könyvtárból álló műgyűjteményt a saját
expedícióinak tárgyi emlékei és a
tragikus sorsú kálozi rokon, Zichy
Ödön gyémántjai mellé. Edmund
ugyanis annak a Zichy Ödönnek a
testvére volt, akit Görgey 1848-ban
mint árulót kivégeztetett, és akinek
gyémántjai kalandos úton kerültek
vissza a családhoz. Itt állították ki
az értékes díszmagyar öltözéket, és
az udvari kocsiszínben azt a díszhintót, melyben az ezredévi hódoló
menetben hajtott. A múzeum alapítójának szándéka szerint halála
után a Rózsa-Szegfű utcai épülettel
a család rendelkezzék, a benne
lévő értékes gyűjtemény örököse a
főváros legyen azzal a kikötéssel,
hogy a gyűjteménynek egyben kell
maradnia. Ez a rendelkezése azonban nem válhatott valóra. Miután
halála után az örökösök értékesítették a palotát, a gazdag gyűjteményt
műfaji csoportosítás szerint több
múzeum kapta meg. Székesfehérvár Csók István Képtára Németalföldtől Rómáig címmel 2014-ben
izgalmas kiállítást rendezett a
gyűjtemény hatvan darabjából.
Zichy Jenő életének utolsó néhány
éve tartogatott számára még néhány izgalmas kalandot. Az ő élete
sem múlhatott el legalább egy botrányos tett nélkül. Mint országgyűlési képviselő, az ellenzék soraiban
találta meg a helyét a parlamenti
zavarosban. Az ellenzék minden
létező eszközzel megbénította a
parlament munkáját, tiltakozásul
a választási csalással megszerzett
hamis országgyűlési többségre.
Az ordítozásokon kívül a durva
jelenetek egyikeként darabokra
törték az éppen átadott Országház
képviselői termének gyönyörű
faragott berendezését. Egy korabeli
fotón Bánffy Dezső báró mellett
Zichy Jenő áll diadalmasan az
összetört romok felett. Így mulatott
akkoriban egy magyar úr. Halála előtt három évvel, 1903-ban a
gróf párbajhoz készülődött, előtte
végrendeletet készített. Öt gyermeke közül az egyetlen fiú, Rafael
utoljára érkezett, és a végrendelet
szerint „mindent vitt”.
A XIX. század végére a klasszicista
stílussal már betelt a közönség.
Sárszentmihály szomszédságában,
Sárladányban a Nádasdyak már az
angol neogót stílusban építették fel
lélegzetelállító kastélyukat. A Zichy
család sem toldozgathatta tovább a
fatornácos öreg kúriát. Különösen,
hogy Zichy Rafael asszonykája is
vágyott egy ilyen új, divatos kastélyra. Möller István építész teljesítette
kívánságát. A család megtartotta az
ősi kúriát is. A viharvert épületet
a sárszentmihályiak megőrizték,
és ma is használják. Sértetlenül
átvészelte a háborús éveket az új,
angol neogót kastély is. Filmeseket
megihlető tömbje a gondozott park
közepén igazi ékszerdoboz. Rafael
gróf és Edina asszony országos botránnyá dagadt boldogtalan házasságának története itt zajlott, ebben az
új kastélyban.

Történelem

A faoszlopos tornác az építés idejében a klasszikus kúriák jellegzetessége volt
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Kastélyok és életek – a Zichy grófok nyomában

Sárszentmihály – az új kastély lakói
Séllei Erzsébet
1901-ben az utolsó sárszentmihályi gróf,
Zichy Jenő fia és örököse, Zichy Rafael házasságra lépett Pallavicini Ede őrgróf Edina nevű
leánykájával. Már mind az öt gyermek megszületett, amikor Rafael rájött, hogy tévedett
annak idején a menyasszonyát illetően. Egy
budapesti ügyvéd szép, elvált asszonyának
a nézése meg a járása meg a csípőjének a
ringása ejtette rabul. Társasági körökben
nyíltan beszéltek a gróf úr válási szándékáról, és igaz barátok szövetkeztek házasságának megmentésére. Az első világháború
kellős közepén, majd az azt követő viharos
években – miközben széthullott az ország,
és más családok egymásba kapaszkodtak –
Rafael saját lelkének húrjait pengette.

A kastély és a sok mindent látott 226 esztendős Quercus robur, azaz kocsányos tölgyfa

tiltakozott férjénél, aki előbb
nyájasan, majd határozottan,
később fenyegetően lépett fel. A
házastársa iránt érzett szeretetet
és az öt gyermekre való tekinte-

Fotók: nzp

A magyar jogrend a válás intézményét csak 1895-től ismerte el.
Az ezt követő huszonöt évben
nem vált még gyakorlattá a
házasság megszűntésének ezen
módja az arisztokrácia számára.
Korábban az egyházak döntöttek
a válások ügyében. Pallavicini
Edina hallani sem akart a válásról. Hitéletével összeegyeztethetetlen volt a „felbonthatatlan
szentségi házasság” kötelékének
elszakítása. Talán nemcsak ezért

Az Apor-kápolna az imádságok helyszíne volt, amit elég ritkán használtak a grófi család szülői

tet is vegyük számításba, mint
lehetőséget.
Amikor Edina asszony konok ellenszegülése ellenére Zichy Rafael végül benyújtotta a keresetet, a
törvény szerint indokolásként az
alábbi lehetőségek közül választhatott: a házastárs házasságtörése, a természet elleni fajtalanság
elkövetése, házasságon belül új
házasság kötése, a házassági kötelességeknek szándékos magaviselettel való súlyos megsértése,
végül erkölcstelen életmódnak
megátalkodott folytatása. Rafael a legízléstelenebb vádat, a
természet elleni fajtalankodást
választotta. Hideg szívvel ütötte
házastársa homlokára ezt a bélyeget, nem kímélte meg gyermekeit
sem édesanyjuk kínos botrányától. A keresetlevél szerint Zichyné
és Tormay Cécile írónő egymás
iránt érzett különös vonzalma
lehetetlenítette el a házasság
fenntartását. Ha ez nem lenne
elég ok a T. Bíróság számára, az
ügyvédek utaltak még a feleségnek férje iránt tanúsított rideg,
kíméletlen, gúnyos és uralkodó
magaviseletére, mellyel a gyermekek, az idegenek és a cselédek
előtt a férj tekintélyét aláásta.
Felrótták a férjével való szexuális
érintkezés során igényelt különleges kívánságait és nagymértékű
költekezését is.
Ki az, aki a sárszentmihályi új
kastély gyakori vendégeként
kicsapta a biztosítékot? Horthy
Miklós rajongásig imádott írónője, Tormay Cécile, a két világháború közötti időszakban öt kiadást megért Bujdosó könyv írója,
a Napkelet folyóirat főszerkesztője, jeles közéleti személyiség, akit
mérvadó korabeli irodalomtörténészek a Nobel-díjra is esélyesnek tartottak. Európa szinte
valamennyi nyelvére lefordították
műveit. A „nemes alapítványi
hölgy” az ötgyermekes Zichyné
Pallavicini Edina mellé szegődött.

Összekötötte őket az írás szeretete és a különböző katolikus nőmozgalmak működtetése. Talán
még a vonzalom is.
A gróf a bizonyítás lázában égve
túlment minden határon. Budai
palotájának és sárszentmihályi
kastélyának személyzetét arra
utasította, hogy kulcslyukon
kukucskáljanak, falakon lyukakat
fúrva hallgatózzanak, detektívként leselkedjenek, figyeljenek,
jegyzeteljenek és árulkodjanak,
felhasználható adatokat gyűjtögessenek a perhez. Mivel pedig a
grófnő tényleg kellemetlenkedő
volt a cselédséghez – az írónő
látogatásai során Tormay Cécile tényleg nem vette igénybe a
vendégszobát, tényleg paravánnal
takartatták el a kulcslyukakat,
incselkedtek, pajkoskodtak
és – a bíróságok megállapításai
szerint is – úgy viselkedtek, mint
a szertelen bakfisok, továbbá
pedig a feladat túlságosan is
izgalmasnak és jövedelmezőnek
volt tekinthető – szépen gyűlt a
kompromittáló anyag. Példának
okáért: P. Ferencné evangélikus
komorna a polgári bíróság előtt
esküvel megerősítette a vallomását, miszerint „...egy alkalommal
azt észleltem a grófnő szobájában,
hogy Tormay Cécile mezítláb, egy
ingben a grófnő ágya szélén ült,
és mikor engemet meglátott, a
grófnét a paplannal betakarta, aki
látásomra elvörösödött… Azt is
tapasztaltam a grófné fürdőszobájában egy alkalommal, hogy …
Tormay Cécile a tükörrel szemben
álló grófnőt hátulról a karjával
átölelve tartotta… Tapasztalásból
tudom még, hogy amikor a grófnő
a sárszentmihályi szobájában fésülködött, Tormay Cécile a fülem
hallatára azt mondta, hogy Edina,
olyan szép vagy, mint még soha…”
Szó esett még a tanúk vallomásában mély kivágású sárga pongyolákról, Mária Eugénia comtesse
méltatlankodásairól, amiért el

Történelem
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A kápolna belsejét jelenlegi tulajdonosa szépen felújíttatta, mert mint mondta: csak a balga ember feledkezik meg Istenről

kellett cserélnie édesanyja melletti hálószobáját a vendég írónővel,
a szobalányok pikáns célozgatásairól, más hallomásokról és
vallomásokról, végül a gróf úrtól
kapott hálapénzekről is.
A Fővárosi Törvényszék – bár
megállapította, hogy a házasfelek
között az életközösség helyrehozhatatlanul megszakadt – a házasságot mégsem bontotta fel, mert a
keresetben hivatkozott természet
elleni fajtalanság nem nyert minden kétséget kizáróan bizonyítást.
A kereset egyéb hivatkozásai nem
voltak elégségesek a bontás kimondásához. A grófot a bontóper
első fokú bírósága hatvanmillió
korona perköltségben marasztalta. A fellebbezés folytán másodfokra kerülő polgári per bírósága,
a Budapesti Királyi Ítélőtábla
hasonló álláspontra jutott. Az
ügyben a Kúria is állást foglalt:
helyben hagyta az első és másodfokú ítéletet, és újabb perköltségben marasztalta el Rafael grófot.
A férje által meghurcolt Zichyné
Pallavicini Edina és a vele mély
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fogházra, mint főbüntetésre és
nyolcszáz pengő pénzbüntetésre,
mint mellékbüntetésre csökkentette. Az ítéletek hófehérre mosták a besározott grófnőt és írónőt.
Vitéz Nagybányai Horthy Miklós
kormányzó pedig világgá kürtölte
az ítéletek meghozatalában magának tulajdonított érdemeket.
Rafael gróf megalázottságában
eladta a sárszentmihályi neogót kastélyát, és örökségébe, az
aba-felsőszentiváni kis kastélyba
vonult vissza, ott gazdálkodott
1945-ben bekövetkezett haláláig. Edina asszony is elhagyta az
általa felkarolt sárszentmihályi
asszonyok körét, akiknek foglalkoztatására korábban fonóműhelyt és szövőműhelyt létesített.
A felek megállapodása alapján
ő maradt a Zichy család budai
várbéli palotájában. Nyilván
lecserélte az áruló személyzetet.
Folytatta a katolikus nőmozgalmak élén közéleti szereplését,
megírta a Mit, mikor, hogyan kell
tenni, hogy szép, okos és helyes
legyen című munkáját, és szerkesztette tovább a Katolikus Nők
Lapját, az Asszonyok-Leányok
című havilapokat, miközben
szorgalmasan fordította Musso-

A hatalmas kastélyudvar közepén az egyik öreg tölgy törzsére épített a jelenlegi tulajdonos egy bungalót, ahol testközelben találkozhat a magánnyal

A kastély hajdani melléképületét is felújították. A harangtornyában lakó kis harang hívta
egykor a grófi családot ebédre.

barátságban lévő Tormay Cécile a
másodfokú ítélet után rágalmazásért, hamis tanúzásra felbujtásért
és hamis tanúzásért feljelentést
tettek a bontásban résztvevők
ellen. A feljelentés alapján
meginduló büntetőeljárásban a
bíróság ismét lefolytatta az alapos
és széles körű bizonyítási eljárást,
ezen túlmenően elrendelték Tormay Cécile testi orvosszakértői
vizsgálatát is. A büntetőper végén
az elsőfokú büntetőbíróság rágalmazásnak ítélte a nyilvánvalót, és
elmarasztalta Rafael grófot a tanúival együtt. A kiszabott büntetés másfél évnyi börtönbüntetésre
kerekedett, és bőséggel mérte a
büntetést a tanúkkal szemben is.
A másodfokú büntetőbíróság a
gróf büntetését tíz hónap börtönre enyhítette. Végül a Királyi
Kúria a büntetést tizennégy napi

lini választási beszédeit, és egyre
határozottabban rokonszenvezett
a fasizmus eszméivel. Az általa
alapított Magyar Irodalmi Társaság titkos találkozón vendégül
látta a Berlinből Olaszország felé
tartó Julius Evolát, aki a fasizmus
nagy hatású filozófusa volt.
Az özvegy grófnő 1946-ban
Madridban élő fiához költözött.
Tormay Cécile elesett a Nobel-díjtól. A budai várban lévő, Hajadon
utca 2. szám alatti palota kölcsönkért második emeleti lakásában
fogadta barátnőit hétvégenként,
mielőtt Mátraházára költözött
hűséges barátnőjéhez, Ambrózy-Migázzi Lajosné villájába.
Itt fejezte be életét. Egy Bereg
megyei bárónő, Czóbel Minka
hatalmas kertjében Büttner Helén
nevű festőművésznő szívbéli barátnőjével nyugszik közös sírban.
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Szárnyalás a Jégmadár kupán

Németh Krisztián
Három arany-, két ezüst- és két bronzéremmel zárták
a fehérvári műkorcsolyázók a Jégmadár kupát. Tették
mindezt a nyolc országot felvonultató versenyen.

A nemzetközi profi kategóriában
Fliszár Anna kűrje aranyat ért, Hartdégen Lili a dobogó harmadik fokára
állhatott fel. A rekreációs kategóriában
Szabó Klaudia valamint Szabó Jázmin
első, Széplaki Csenge és Zákány Kata
második, Kiss Júlia harmadik helyen
végzett.
A Jégmadár Műkorcsolya-egyesületnek
huszonöt igazolt versenyzője van, és
mintegy hatvanfős utánpótlásbázist
épített ki. A közel százfős csapatban
egyetlen fiú van.

Fotók: Kiss László

Ismét rangos mezőny találkozott a
Jégmadár kupán, így még értékesebb
a házigazdák teljesítménye. „Jelentős
fejlődésen ment keresztül az egyesületünk
az elmúlt években.” – mondta Simkó
Zoltán, a fehérvári klub vezetője, aki
igazán büszke lehet versenyzőire.

2017. április 6.

Amerikai, dél-koreai, horvát, olasz, szlovák,
szlovén, szerb és magyar versenyzők léptek
jégre

A Jégmadár kupán való részvétel már önmagában is rangot jelent

Már tizenötödször
Április hetedikén, pénteken fél egytől rendezik
az Alba Regia Sportcsarnokban a XV. ARAK AKTIV városi döntőt. A szervező egyesület ezúttal
gálaként vezeti fel az eseményt.

„A városi döntő gálaverseny lesz, ahol
a legfontosabb célt valósítjuk meg,
ez pedig az alsó tagozatos gyerekek
körében az atlétika versenyszámainak
játékos népszerűsítése. A korábbi évek
tapasztalatai alapján a városi döntő
nem az iskolák közötti presztízsharcról
és a legAKTIVabb cím elnyeréséről
szól, hanem az élményszerzésről, a
hangulatról és a részvételről!” – adott
tájékoztatást Tölgyesi Előd, az
ARAK szakosztály-igazgatója.
A gyorsaságot, ügyességet igénylő terematlétikai sorverseny végén ennek
megfelelően minden részvevőt díjaznak, vagyis ezúttal nem emelik ki a
legAKTIVabb évfolyamot és iskolát.

Fotó: Simon Erika archív

Tizenegy székesfehérvári általános
iskola 1-4. évfolyamának nyolcfős
évfolyam-válogatottjai vesznek
részt a városi döntőn. Minden
intézményben iskolai fordulót
bonyolított az ARAK, ami után
az adott iskolában a legügyesebb
gyerekekből tudták összeállítani
a testnevelők a döntőn szereplő
válogatottat.

Engedélyezett tervek

Cél az atlétika népszerűsítése a legkisebbek között

Somos Zoltán
A Budai út mellé tervezett multifunkcionális
rendezvény- és sportcsarnok építése kapcsán
megítélt félmilliárd forint a területvásárlási
és tervezési költségeket fedezte 2016-ban. A
város vállalta, hogy elkészíti a komplett építési
engedélyezési tervdokumentációt valamint a
közmű- és útterveket is, az építkezés költségeit
pedig az állam biztosítja.

Az elmúlt hetekben, amíg a hatóság
az engedélyezést végezte, párhuzamosan a tervezői csapat is
gőzerővel dolgozott. Hétfőn fontos

szakaszához érkezett a beruházás:
a Kormányhivatal arról tájékoztatta
Székesfehérvár önkormányzatát,
hogy jogerőre emelkedett az Alba
Aréna terveinek engedélye.
A következő lépés a kiviteli tervek elkészítése, majd a szükséges
közbeszerzési eljárások keretében
a kivitelezők kiválasztása lesz. A
munkaterület-átadásra és a kivitelezés megkezdésére ezt követően
kerül sor. A tervek szerint 2019
őszétől már mérkőzéseknek és
rendezvényeknek adhat otthont az
Alba Aréna.

Illusztráció: szekesfehervar.hu

Somos Zoltán

A teljes magyar utánpótlásmezőny képviseltette magát az Ifjabb Ocskay Gábor
Jégcsarnokban

Az Alba Arénában új otthonra találnak majd a hokisok, de sok egyéb funkciója is lesz a csarnoknak
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Palotavárostól a Gaja-szurdokig

Németh Krisztián

Az avatatlan szemnek is feltűntek
a palotavárosi bokrok és fák alá
rejtett narancssárga-fehér színű
négyzetek április első hétvégéjén.
A tájékozódási futás szimbóluma
az ellenőrző pontokat jelöli, melyeket a megadott sorrendben kell
felkeresni a versenyzőknek.
Tavaly Fehérvárcsurgón rendezett
versenyt az Alba Regia Atlétikai
Klub tájfutó szakosztálya, melynek
sikerén felbuzdulva egyrészt másodszor is életre hívta az ARAK–
VADEX Kupát, másrészről megkapta az egyetemisták és főiskolások
országos bajnokságának rendezési
jogát.
„A tájékozódási futás egyik titka és
vonzereje, hogy tíztől akár nyolcvanéves korig űzhető.” – utalt Stein
Barnabás szakosztályvezető a versenyeken alkalmazott kategóriákra,
melyek között mindenki megtalálhatja az életkorára és erejére
szabott pályát.
A gyerekek kipróbálhatták a
labirintusfutást, és a rendezők a

Fotó: Simon Erika

Tájékozódási futók lepték el a Palotavárost és
a Gaja-szurdokot április első hétvégéjén. Az
ARAK tájfutó szakosztálya rendezte meg a Magyar Egyetemi-Főiskolás Országos Bajnokságot
és a II. ARAK–VADEX Kupát.

A palotavárosi tavaknál könnyű, a Gaja-szurdokban nehéz terep várt a tájfutókra

kerekesszékesekre is gondoltak:
rájuk is várt néhány ellenőrzőpont
a Palotavárosban.

„Nagy ugrás lesz a mély vízbe!” –
mondta mosolyogva úgynevezett
handbike-ján – melyen kézzel
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kell tekerni a kerekesszéket
meghajtó pedált – Balogh Zsolt.
A fehérvári úr negyven évvel
ezelőtt egy motorbaleset után
kényszerült kerekesszékbe, és
élete első versenyét teljesítette.
A kétnapos rendezvényt a
junior világbajnoki negyedik
Weiler Virág zárta a legeredményesebben. A Műegyetem
versenyzője néhány évvel ezelőtt
még öttusázóként kereste fel
Székesfehérvárt, most azonban
tájfutóként egyéniben és sprint
váltóban is aranyéremmel zárta
a MEFOB-ot. Ráadásul kézközépcsonttöréssel teljesítette a
távokat.
„Nagyon technikás és nagyon
nehéz!” – jellemezte a Gaja-szurdokot Hirt Károly, aki maga is
rajthoz állt a bakonyi versenyen.
– „Reméljük, hogy az ARAK–
VADEX Kupán még több versenyző
indul a következő években, és szeretnénk, ha korosztályos országos
bajnokságok lebonyolítására is
kapnánk lehetőséget!”
A fehérvári klubban húsz fiatal
és mintegy negyven szenior versenyző alkotja a tájfutó szakosztályt, közülük Kanizsay Botond,
Kiffer Anna és Mihály Bence is
felállhatott a dobogó legfelső fokára a II. ARAK–VADEX Kupán.

Duplázásra készülnek
A magyar bajnoki címet már megvédte az Ifjabb
Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia serdülő
csapata, április végén pedig a European Rookie
Cup trófeájának újbóli elhódításáért léphetnek
jégre a fiatalok Székesfehérváron.

Sűrű hetek állnak az Ifjabb Ocskay
Gábor Jégkorong-akadémia serdülőcsapata mögött. Ondrejcik Rastislav
együttese március közepén kezdte
meg a magyar bajnoki döntőt a MAC
Budapest ellen. Tavaly a székesfehérváriak nyakába került az aranyérem,
de a címvédés terhe nem nyomta
agyon a fiatalokat. Az egyik fél
három sikeréig tartó finálét hibátlanul, 3-0-s összesítéssel teljesítették,
esélyt sem hagyva a fővárosiaknak.
A gárda vezetőedzője érthető módon elégedett volt együttese teljesítményével, de leginkább a játékosok
között kialakult összhangot emelte
ki: „Mindenki nagyon odatette magát
a döntő során. Olyan játékosok is jól
szerepeltek, akiknek eddig nem úgy
jöttek össze a dolgok, ahogy kellett
volna. Nagyon jó a csapategység, és a
cserepadon is folyamatosan biztatják
egymást a srácok. Örülök a bajnoki
címnek, megérdemelten győztünk!” –
mondta a szakember, aki azért a
hibákra is rávilágított az ünneplés
pillanataiban: „Egyszer-egyszer kissé
fegyelmezetlenül játszottunk. Voltak
olyan durva kiállítások is, amiket a
jövőben el kell kerülnünk, de természetesen egy ilyen nehéz mérkőzésen nem

könnyű kontrollálni az érzelmeket.
Ezen még mindenképpen dolgoznunk
kell a jövőben!”
A hibák kijavítására nem sok idő
maradt, hiszen április első hétvégéjén már Villachban volt jelenése a
csapatnak. Idén ugyanis már harmadik alkalommal rendezik meg az
osztrák liga által szervezett European Rookie Cup U16-os nemzetközi
tornát. A tavalyi zágrábi döntőben
a székesfehérváriak bizonyultak

a legjobbnak, így ennek a sorozatnak is címvédőként vághattak
neki az akadémisták. Ráadásul az
már korábban eldőlt, hogy ebben
a szezonban a koronázóváros ad
majd otthont a finálénak, ami plusz
motivációt jelenthetett az Ondrejcik-alakulatnak a villachi selejtező
során. Ez meg is látszott a gárda
teljesítményén, a hazaiakat 6-0-ra,
az EHC Münchent 8-3-ra, az Olimpija Ljubljana fiataljait pedig 4-1-re

verték, így magabiztos teljesítmén�nyel jutottak a fináléba.
„A hazai rendezésű döntőre még dolgozunk a játékon, legfőképpen a helyzetkihasználáson, mert hiába hajtanak
keményen a srácok, ezt a játékot gólra
játsszák. Gólok nélkül nem leszünk
eredményesek!” – summázta a selejtező történéseit a vezetőedző.
A Rookie Cup döntőjét április 20.
és 23. között rendezik majd Székesfehérváron.

Fotó: European Rookie Cup

Tóth Dániel

A villachi selejtezőben az ellenfeleknek volt megtiszteltetés a közös kép
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Rajt a középszakaszban
Somos Zoltán
A bajnokságban eddig remeklő Alba Fehérvár
első helye megtartásának céljával vág neki
a kosárlabda-bajnokság középszakaszának.
A Szombathely és a Zalaegerszeg a heti két
ellenfél.

Diáksport a Bajnokok Városában

Csak hát ezt nem adják ingyen, a
csütörtökön kezdődő középszakaszban nyolc kőkemény rangadó
vár a fehérváriakra.
Elsőként Szombathelyen, ahol
januárban idei legsúlyosabb vereségét szenvedte el Dzunics Braniszlav
csapata. A Falco még senkitől nem
kapott ki otthon. Ennél többet
nem is kell mondani róla, mekkora kihívás vár a Shepardot és
Mohammedet eltiltás, Burgesst
és Tóthot sérülés miatt nélkülöző
Albára. Amely aztán vasárnap
hazai pályán fogadja a Zalaegerszeget, és mostantól minden héten
két meccset játszva próbálja azt a
bizonyos legjobb rajtpozíciót elérni
a rájátszásra.

Kaiser Tamás
Folytatjuk sorozatunkat, Székesfehérvár diáksportéletéből ezúttal kosárlabda-, labdarúgásés röplabdaeredményeket közlünk.

A Bogár Pál kosárlabdázó emlékére
rendezett 2016/2017. tanévi városi
IV. korcsoportos fiú Kosárlabda
Diákolimpia döntőjének végeredménye:
Vasvári Pál Gimnázium–Ciszterci
Szent István Gimnázium: 70–60
A kispályás labdarúgás II. korcsoportos városi diákolimpiai bajnokságának végeredménye:
1. helyezett: Tóvárosi Általános
Iskola, felkészítő tanár: Oláh Attila
(a Tóvárosi Általános Iskola focicsapata továbbjutott a Fejér Megyei

Diákolimpia kispályásfoci-döntőjébe)
2. helyezett: Vörösmarty Mihály
Általános Iskola, felkészítő tanár:
Slett Csaba
3. helyezett: Németh László
Általános Iskola, felkészítő tanár:
Németh István
A röplabda városi középiskolás
lány alapfokú bajnokság végeredménye:
1. helyezett: Tóparti Gimnázium,
felkészítő tanár: Próderné Pálinkó
Szilvia
2. helyezett: Vasvári Pál Gimnázium, felkészítő tanár: Majorné
Szloboda Mária
3. helyezett: Bugát Pál Szakgimnázium, felkészítő tanár: Kovács
Mária

Továbbra is a legmagasabbra tör Justin Edwards (14) és az Alba

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Simon Erika archív

Jó lebonyolítás ez: az alapszakaszban kedvező pozíciót biztosíthat
magának, de utána sem engedhet
ki egy csapat. Mert a középszakaszban még utolérhetik a vetélytársak,
ez pedig a harmadik, legfontosabb
etap, a rájátszás előtt sokba kerülhet. Az Alba Fehérvár megnyerte
az alapszakaszt, és ha megőrzi első
helyét, akkor a rájátszásban minden körben pályaelőnnyel indul.

2017. április 6.

A II. korcsoportos fiúknál fociban a tóvárosiak voltak a legjobbak

A cél túl messze van
Kaiser Tamás

Két mérkőzés, két teljesen különböző arc. Az
Alba Fehérvár szurkolói ezt kapták a Vác és a
Kisvárda ellen. Előbbi otthonában tizenhárom
góllal kaptak ki Deli Rita tanítványai, ahol a
vezetőedző sem játékban, sem pedig hozzáállásban nem azt kapta, amire számított: „Tudtuk,
hogy a váci egy négypontos meccs lesz. Tudtuk,
hogy nyernünk kell, hogy utolérjük a Vácot, és hogy
elérjük az eredeti célunkat, a legjobb öt közé kerülést.
Élet-halál mérkőzés volt ez a nemzetközi szereplést
illetően. Tudták ezt a lányok, de ez egyáltalán nem
tükröződött a pályán.”
A Fehérvár a Kisvárda ellen sem játszott igazán
jól, de a gárda a második félidőben ötgólos hátrányból felállt, visszakapaszkodott, és győzött.
„Egy egészen más felfogású Fehérvár lépett pályára
a Kisvárda ellen, még akkor is, ha nem a legjobb
formáját mutatta a csapat.” – értékelt Deli Rita. –
„Az akarat, a felelősségvállalás minden mérkőzésen
nagyon fontos, hiszen egy profi csapatban ez alapkövetelmény! Ezen a találkozón sokan megmutatták,
hogy mit is tudnak valójában, hogy milyen vezérekké
tudnak válni. Ez volt a nagy különbség a két meccs
között: az egyiken ez megvolt, a másikon nem.”
A váci vereség finoman fogalmazva sem jött jól,
és azzal, hogy a hétvégi magyar kupa négyes
döntőjében a Debrecen megszerezte a bronzérmet, a Fehérvár tulajdonképpen lemondhat a
jövő évi nemzetközi szereplésről. Bár matematikai esély még van, de a negyedik hely jelenleg
nagyon messze van. A hátralévő nyolc fordulóban hét-hét pontot kellene ledolgozni a negyedik Dunaújváros és az ötödik Siófokkal szem-

Fotó: Kiss László

Távolinak, szinte lehetetlennek tűnik, hogy az Alba Fehérvár KC
elérje célját, vagyis hogy jövőre is kilépjen a nemzetközi porondra. Deli Rita szerint a reális cél a hatodik hely megszerzése.

A Kisvárda ellen Jelena Lavko is hozta a formáját

ben, ami a kétpontos rendszerben nem tartozik
a reálisan megvalósítható célok közé.
„Sajnos azt kell mondjam, hogy azokat az élményekkel teli, rettentő értékes meccseket, amiket az
EHF-kupában idén le tudtunk játszani, jövőre nem
fogjuk. A bajnokságnak azonban nincs vége, kutya
kötelessége a csapatnak a hátralévő meccseken a

legjobbját nyújtani. A matematikai esély még megvan, de a realitás az, hogy a hatodik helyért fogunk
küzdeni.”
A hatodik hely megszerzése felé vezető úton az
éppen hatodik Loki ellen tehet lépést a csapat.
Az Alba Fehérvár–Debrecen mérkőzést április
14-én, pénteken rendezik.

Örömömre szolgál, hogy a Magyar
Úszószövetség szakmai tanácsadással
bekapcsolódik a tervezett uszodafejlesztésbe. Ezzel az az elsődleges célunk, hogy minél több gyerek tanuljon
meg úszni, és válassza ezt a gyönyörű
sportágat.”
A vízfelület növelése érdekében a
városban a Nemzeti Öttusasportakadémiához kapcsolódóan
tervezés alatt van – kormányzati
támogatással – egy ötven méteres
versenyuszoda létrehozása. A Csitáry G. Emil Uszodában is jelentős
energetikai korszerűsítést hajtanak
végre, és a strand is teljes rehabilitáción megy át.

Fotó: Samu Miklós

Bienerth Gusztáv kiemelt fontosságúnak nevezte, hogy minél
több gyermek tanuljon meg
úszni Székesfehérváron is. Mint
mondta, ennek érdekében minden
segítséget megad a szövetség a városnak: „Számomra nagyon fontos,
hogy megismerjem a székesfehérvári
helyzetet az úszás vonatkozásában.

Fehérvári navigátor a Miskolc Rallye-n

Bienerth Gusztáv (középen) fehérvári szakemberekkel tekintette meg az uszodát

Nagy Zoltán Péter
Bár elég keservesen és sok időt veszítve,
de beindultak a lóerők a technikai sportok
magyarországi királynőjénél.

Az április magasoktánszám-illattal
kezdődött Miskolcon. Az elsődleges szenzációt inkább a másodosztály hozta, ahol tizenhat R5-ös autó
indult, ami jelenleg csúcskategóriának számít a nemzeti bajnokságban. De természetesen a profikat
kísérte nagyobb figyelem. A többszörös bajnok Herczig Norbert–
Bacigál Igor-kettős szerezte meg a

szezonnyitó abszolút elsőségét, míg
Turán Ferenc az abszolút második
helyen zárt Vincze Ferenc előtt,
akinek sikeres szereplése mindenki
számára meglepetés volt.
De ne szaladjunk el az eredményekkel, mert olyan futammal kezdődött az idei ralibajnokság, ahol
Fehérvár sem maradt versenyző
nélkül. A hátsókerék-meghajtású
BMW E36 M3 járgány kormányánál
Halmosi Gábor ült, akit Simon Nikolett fehérvári versenyző navigált.
Április utolsó hétvégéjén maradunk északon, az Ózd Rallye-val
folytatódik a bajnokság.

Fotó: Udvardi László

Székesfehérvárra látogatott a Magyar Úszószövetség januárban megválasztott elnöke.
Szakmai és infrastrukturális fejlesztések kerültek szóba a polgármesterrel és az úszóklubok
vezetőivel folytatott megbeszélésein.
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A Turán Motorsport SE színeiben huszonkilences rajtszámmal versenyző fehérvári Simon
Nikolett és versenytársa a kilencedik szakasz után feladni kényszerült a viadalt, de Ózdon újra
várjuk őket!

Ne várjuk ki a végét!
Németh Krisztián
Egyik üldözőjével, a tabella harmadik helyén
álló Vasassal találkozik szombaton a Videoton.
Az éllovas fehérváriak előnye egy pontra olvadt
a Honvéd előtt, miután döntetlenre végeztek
Pakson.

Közel egy hónap után láthatjuk
ismét itthon – azaz Felcsúton – a
Videotont. A tavaszt parádésan
kezdte Henning Berg együttese, de
a norvég mester jól sejtette, hogy
a válogatott meccse miatti szünet
utáni paksi látogatás nem lesz
egyszerű.
Pedig az lehetett volna, ha Stopira
fejese után nem a kapufán csattan
a labda, vagy ha Danko Lazovics
gólra váltja helyzeteit, melyekkel

számszerűségét tekintve akár
két meccset is meg lehetett volna
nyerni.
Utóbbi „spíler” főszereplő volt a
legutóbbi Vasas elleni derbin, és
bármennyire is furcsa, a Vidi ebben
a szezonban csak hosszabbításban
tudta az angyalföldiek kapujába
tuszkolni a labdát. Októberben idegenben Lazovics a kilencvenegyedik, júliusban Vinícius a kilencvennegyedik percben talált be. Utóbbi
csak a szépítésre volt elég Felcsúton
(1-2), előbbi pedig (1-1) egy pontot
ért idegenben.
Viszont mostanság Kovácsik Ádám
kapujába is lehetetlen begyűrni a
labdát. A Vidi kapusa megdöntötte
személyes rekordját, miután hálója
443 perce érintetlen.

Fotó: vidi.hu

Elnöki vizit az uszodában
Samu Miklós
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Maradjon mögöttünk a Honvéd! Biztosan így lesz, ha Juhászék legyőzik a Vasast.

FehérVár
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A Vörösmarty RádióHirdetes
műsora április 8-tól 14-ig

2017. április 6.
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

2017. 4. 8. szOMBat

2017. 4. 9 Vasárnap

2017. 4. 10. Hétfő

2017. 4. 11. Kedd

2017. 4. 12. szerda

2017. 4. 13. CsütörtöK

2017. 4. 14. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Heti hírmagazin
Romhányi Anikó
szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Témák:
műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
programok
09:10 A mese és az érzelmi
intelligencia. Vendég:
Dr. Kádár Annamária
10:10 21 napos léböjt
kihívás – lezárás.
Vendég: Lénárt
Gitta és Antal Vali
11:10 Az élelmiszerbiztonságról mindenkinek
– 2. rész. Vendég:
Bartók Adrienn és
Galántai Gergely
12:10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13:30 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
14:10 Vendég: Törteli Zoltán
15.10 A technológia és a világ
csodái. Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
16:10 Filmkocka – Filmes
magazinműsor. Vendég:
Pavlics Tamás
18:10 Fehérvár Aréna
– sportműsor.
Szerkesztő: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
20:00 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin Palkó
Zsuzsa szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Aktualitások és
érdekességek.
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
Vendég: Freddie és
Szebényi Dániel
11:10 Dr. Lakatos Lászlóval
Mits Marci beszélget
12:10 Műsorvezető:
Cseke András
16:10 Vörösmarty kocka
– informatika.
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás
Ferenc. Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 A Seuso-történet
nyomában. Látrányi
Viktória műsora
19:00 Koktél – színes
hírek, színes
beszélgetések Sasvári
Csillával
21:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport és aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv: Weöres
Sándor: A teljesség felé
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a
Vörösmarty Rádióval!
Műsorvezetők:
Schéda Zoltán és
Heiter Dávid Tamás
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások,
érdekességek
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról.
Vendég: Tornyai Gábor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezetők:
Bokányi Zsolt és
Heiter Dávid Tamás
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv: Weöres
Sándor: A teljesség felé
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Benne: Aktualitások,
érdekességek
11:10 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Benne:
érdekességek,
napi téma
16:10 Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv: Weöres
Sándor: A teljesség felé
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a
Vörösmarty Rádióval!
Műsorvezetők:
Németh Gábor és
Heiter Dávid Tamás
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport és aktuális témák
10:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: aktualitások,
érdekességek
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács Krisztina
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Benne:
érdekességek,
napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv: Weöres
Sándor: A teljesség felé
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások
és érdekességek
09:10 Munkaügyek. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Gazdikereső.
Vendég: Molnár
Tamásné (ASKA)
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi
műsor. Vendég:
Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor.
Vendég: Dr.
Bakonyi István
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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

A Fehérvár Televízió műsora április 8-tól 14-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 4. 8. SZOMBAT

2017. 4. 9. VASárnAp

2017. 4. 10. Hétfő

2017. 4. 11. Kedd

2017. 4. 12. SZerdA

2017. 4. 13. CSüTörTöK

2017. 4. 14. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Zsolt
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Kiss Dávid
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Palkovics Krisztián
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fekti István
14:05 Megújult a Szent
István-bazilika
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szélig Viktor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Corvinus Beetető
16:45 Videoton-film Kárpátaljáról
17:00 A Fehérvár TV
archívumából
17:35 Táncvarázs – Főnix
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Östör Annamária
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat.
7-8. rész (12)
20:40 Portrék a Királykúton
21:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kiss Dávid
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Palkovics Krisztián
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fekti István
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV archívumából
14:10 A rock bűvöletében
– Color-koncert
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szélig Viktor
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Alba-MÁV Előre
– Pénzügyőr SE
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
17:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Dávid
Renáta. Vendég:
Horváth Miklós Csaba
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat.
9-10. rész (12)
20:40 Videoton – Vasas
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:50 Aqvital FC Csákvár
– Puskás Akadémia
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Bácskai Gergely
17:00 A szomszéd vár – ism.
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Szigli István
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Alba Fehérvár
– Zalaegerszeg
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
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
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
But Sándor
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Földi Judit
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A DÖNTÉS – Esti
beszélgetések
21:10 Művészeti sikerek
21:40 Zorán és barátai
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
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
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Horváth-Tancsa Ágnes
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Wéhli
Regős Dóra. Vendég:
Juhász László
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Közéleti és
Kulturális Szalon
21:20 Portrébeszélgetés:
Szekeres Erzsébet
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
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
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Márton Roland
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető:
Látrányi Viktória.
Vendég: Égi Tamás
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Gyirmót – Videoton
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Novák
Rita. Vendég: Kovács
Béla Sándor
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés – ismétlés
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás. Vendég:
Horváth Miklósné
17:55 Napi színes
18:00 Nagypénteki szertartás.
Élő közvetítés a Szent
István-bazilikából
19:00 Hírek
19:05 ARAK AKTIV 2017
20:35 Alba Fehérvár – Szolnoki
Olaj kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Hírek
22:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: április 9. 20:40 Videoton – Vasas labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

