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Két év múlva kész az új kórházépület

A Modern Városok Program keretében megvalósuló új belgyógyászati tömb tizenkétezer 
négyzetméteres lesz

A kórház mellett négyszáz új parkoló- 
helyet is kialakítanak.

Bácskai GerGely

Választókerületi
programok

Az elmúlt nyolc évben több mint tizennégy milliárd 
forintnyi fejlesztést hajtottak végre a Szent György 
Kórházban. A múlt év végére pedig eljutottak oda, 
hogy lejárt tartozásuk nem volt. A Modern Városok 
Program keretében hamarosan épülő új, tizenkétezer 
négyzetméteres belgyógyászati tömb ötemeletes lesz, 
és a tervek szerint 2020-ra épül meg.

Magyarországon a várólisták a máso-
dik-harmadik legrövidebbek Európában 
– mondta Ónodi-Szűcs Zoltán egész-
ségügyért felelős államtitkár kedden 
Székesfehérváron, a Szent György 
Kórházban tartott sajtótájékoztatón. 
Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt 
nyolc évben csak vidéken ötszázmilli-
árd forintot költöttek el egészségügyi 
fejlesztésekre.
A fehérvári kórházzal kapcsolatban 
megjegyezte, hogy ez az eddigi fejleszté-
seknek köszönhetően és a jövőben induló 
belgyógyászati tömb építése után európai 
szintű intézmény lesz. Mint mondta, 2010 
előtt senki sem tudhatta, hányan vannak 
a várólistákon, 2012-ben azonban a 
kormány az adatokat hivatalossá tette, és 
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
által vezetett listákon kell időpontot adni. 
Ezen időszak alatt a korábbi hetvenezres 
várólista mintegy huszonnégyezresre, 
vagyis a harmadára csökkent a műtéti 
körben, miközben évente kétszázezer 
műtétet végeznek Magyarországon. 
Vargha Tamás, Székesfehérvár ország- 
gyűlési képviselője arról beszélt, hogy 

Köfém-lakótelep, Ráchegy, 
Búrtelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi 

Április 3-án, kedden 17 és 19 
óra között tart fogadóórát Die-
nesné Fluck Györgyi a Köfém 
lakótelep 1. szám alatt. Laka-
tos Gábor körzeti megbízottal 
várja a lakosságot a 14. számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője.

Felsőváros

Földi Zoltán

Fogadóórát tart Földi Zoltán 
április 5-én, csütörtökön 17 
órától a Királykút Emlékház-
ban. A képviselő 19 óráig 
várja a Felsővárosban élőket a 
Mikszáth Kálmán utca 25. szám 
alatti épület emeletén található 
irodájában.
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Minden a megszokott rend szerint megy tovább Libanoni delegáció 
Fehérváron

A beruházások révén harminc százalékos megtakarítás várható a hivatali épületek fűtés- és 
villanyáram-fogyasztásában

szaBó Miklós Bence

Hivatalosan is átadták március 23-án a járási 
hivatal felújított épületeit. A Honvéd utcai 
székhely mellett a kormányhivatal további 
két, a Mátyás király körúton és a József Attila 
utcában található épületét is korszerűsítették 
az elmúlt időszakban. A három beruházás össz-
költsége meghaladja a hatszázmillió forintot.

„Kívül-belül korszerűbb lett a járási 
hivatal.” – mondta el lapunknak 
Dancs Norbert hivatalvezető. A 
Honvéd utcai központot az elmúlt 
egy évben újították fel. Az épület-
ben energetikai korszerűsítés tör-
tént. Kicserélték a nyílászárókat, új 
hőszigetelést kaptak a falak. Ezen 
felül korszerűsítették a fűtésrend-
szert és az elektromos hálózatot is, 
az épületre napkollektorok kerül-
tek. A több mint háromszázmillió 
forintos beruházás eredményeként 
várhatóan negyven százalékkal 
csökken majd a rezsidíj a Honvéd 
utcai épületben – ez éves szinten 
többmilliós megtakarítást jelent.
A József Attila u. 42. szám alatt 
a Székesfehérvári Járási Hivatal 
Családtámogatási és Társadalom-
biztosítási Főosztályának épülete 
is megújult. Az épület valameny-
nyi homlokzatának hőszigetelése 
megtörtént, és a nyílászárókat 
is cserélték. A padlásfödémet, a 
magastetőt és a pincefödémet is 
szigetelték. Gépészeti és villamos 
munkák is voltak az épületben, és 
a fűtés részleges rekonstrukciója 
mellett tartalékvilágítási rendszert 
is kialakítottak.

Kedden városunkban járt Salim Jreissati libano-
ni igazságügyi miniszter. Delegációjával látoga-
tást tett a Püspöki palotában és a Városházán.

Libanoni delegáció érkezett hétfőn 
Székesfehérvárra. Salim Jreissati 
igazságügyi miniszter, Jean Daoud 
Fahed, a libanoni Semmítőszék és 
Legfelsőbb Bírói Tanács elnöke, Jean 
Tannous bíró és Joanna Azzi nagy-
követ először a Püspöki palotában 
találkozott Spányi Antal megyés 
püspökkel.
Salim Jreissati a szomszédos szír 
polgárháború okozta problémák 
kapcsán azt emelte ki, hogy a stabi-
litás megőrzésében Libanont a nem-
zeti kohézió segítette, segíti. A jelen 
törekvései közül a közigazgatás 
decentralizálásáról beszélt, majd azt 
mondta, az új választási törvényt 
illetően az arányos választásokkal 
egy új politikai elit megszületé-
sét reméli az ország. A miniszter 
kifejezte, hogy bízik benne: országa 
képes lesz olyan gazdasági fejlődést 
elérni, mint Magyarország. A másik 
jelentős kérdés – mondta – a mene-
kültek problémája: szigorú politikát 
folytatnak a piacok védelmében, 
valamint központi helyet foglal el a 
biztonság kérdése is. 
Cser-Palkovics András polgármester 
köszönetet mondott a közvetlen in-
formációkért, melyek – mint mond-
ta – tanulságosak, hiszen Libanon 
számára a másfél millió menekült, 
a modernizálás és a közigazgatás 
kérdései mind komoly kihívásokat 
jelentenek.                       Forrás:ÖKK
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2010 előtt a Szent György Kórház 
tizenkétmilliárdos fejlesztési tervét 
előbb nyolcmilliárdra csökkentették, 
majd azt is elvetették. 2010 után az 
Orbán-kormány az első döntések között 
adta vissza a forrást, és a beruházás már 
meg is valósult. Kiemelte, hogy így lesz 
az új belgyógyászati tömb esetében is, 
melynek készen vannak a kiviteli tervei, 
és már zajlik a kivitelezés közbeszerzési 
eljárása.
Cser-Palkovics András polgármester 
hangsúlyozta, hogy a Modern Városok 
Program keretében a mintegy tizenkét- 
tizenhárom milliárd forintból az épület- 
és eszközfejlesztések mellett több mint 
négyszáz parkolóhelyet is létrehoznak. 

Jogerős építési engedélyek vannak, a 
közbeszerzési eljárás is elindult.
Csernavölgyi István, a kórház főigazga-
tója elmondta, hogy 2010 óta több mint 
tizennégymilliárd forintnyi fejlesztést 
hajtottak végre a kórházban. A múlt 
év végére pedig eljutottak oda, hogy 
lejárt tartozása nem volt a kórháznak. 
Kiemelte, hogy a közeljövőben csaknem 
egymilliárdból fejlesztik az egynapos 
sebészetet, hétszázmilliót költenek a 
szakemberek lakhatásának javítására, 
valamint kétszázmillióból laborokat 
fejlesztenek. 

A Mátyás király krt. 6. szám alatt, a 
Székesfehérvári Járási Hivatal Műsza-
ki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi 
és Foglalkoztatási Főosztálya épületén 
szintén hasonló munkálatokat végez-
tek el a szakemberek, így itt is jelentős 
megtakarítással számolnak a vezetők.

Mint az átadón elhangzott, a költ-
séghatékonyság mellett városképi 
szempontból is jelentősek ezen be-
ruházások. A fehérvári épületeken 
kívül pedig még két járási székhely, 
Bicske és Dunaújváros hivatala újul 
meg.
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Kigördültek a zöld buszok

A belvárosban a Currus Aries-Volvo típusú buszok

Az utánpótlás

Így néz ki belülről a sérültszállító busz

szaBó Petra

Átadták azt a tizenöt új Ikarus buszt, melyek a 
honvédség megrendelésére készültek Székes- 
fehérváron. A Honvédelmi Minisztérium cége és 
az Ikarus Járműtechnikai Kft. összefogásának 
köszönhetően a következő években közel száz új 
busz készül a gyárban. 

A zöld buszok a belvárosban, az 
Országalma körül sorakoztak fel 
pénteken, hogy a fehérváriak is 
megnézhessék az új honvédségi 
járműveket. A gyártás ezzel nem 
fejeződött be, hamarosan elkezdik 
a honvédség számára a következő 
huszonöt busz gyártását, majd 
jövőre még hatvanat, így összesen 
százat szállítanak a hadseregnek, 
sőt a vállalat az exportgyártásra is 
felkészül. 
„Ez egy komoly exportképes terméke 
lesz Magyarországnak. Arra is büszkék 
vagyunk, hogy a haderőreformban az 
Ikarus részt vett, illetve ezekkel a bu-
szokkal folytathatja azt a jóval korábbi 
hagyományt is, hogy a hadsereg ré-
szére is szállít.” – kezdte gondolatait 
Széles Gábor, az Ikarus Jármű-
technikai Kft. elnök-vezérigazga-
tója. – „A tavalyi évben több mint 
kétmilliárd forint értékben új techno-
lógiai beruházások történtek. Ezeket 
mostanra már beüzemeltük, ezekről 
a sorokról kerültek le a honvédségi 
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buszok. A minőség már rendben van, 
a gyártósorok rendben vannak, de a 
mennyiséget még fokozni kell, ha azt 
akarjuk, hogy az Ikarus újra a világ 
élvonalába kerüljön. Komoly fejlődési 
szakaszban vagyunk, remélem, hogy 
a jövő évtől kezdve megint úgy látja a 
világ az Ikarust, ahogy korábban!”
Az üzemben jelenleg speciális bu-
szokat gyártanak. Ezek a járművek 
úgynevezett moduláris buszok. 
Három funkcióban használhatják 
majd a katonák, hiszen kialakítá-
suk lehetővé teszi, hogy a csapato-
kon kívül sérülteket is szállítsanak, 
de mozgó vezetési pontként is 
működhetnek. A járművek NATO- 
kompatibilisek. Korábban ilyen 
busz nem létezett. 

„A katonáktól az emberek biztonsá-
got kapnak, ezért adni is kell nekik, 
mert megérdemlik, megszolgálták. Ezt 
célozza a haderőfejlesztési program: az 
illetményük emelése és a felszerelések 
modernizálása után az eszközpark cseréje 
kezdődött el, többek között az új buszok 
beszerzésével.” – mondta Simicskó 
István honvédelmi miniszter. Hiszen 
– ahogy fogalmazott – „Magyarország 
biztonságát kell garantálnunk, a magyar 
családok mellett kell kiállnunk, és a Ma-
gyar Honvédség ebben elkötelezett. Min-
den olyan modern technikára szüksé-
günk van, amivel a látható és láthatatlan 
veszélyekkel szemben képesek leszünk 
megvédeni a magyar embereket.” 
Vargha Tamás honvédelmi 
államtitkár arra emlékeztette 

az érdeklődőket, hogy a gyár 
harmincöt-negyven éve a világ 
negyedik legnagyobb buszgyár-
tója volt, és akkoriban a világ 
csuklós autóbuszainak kéthar-
madát gyártotta. Megemlítette, 
hogy van érdeklődés a buszok 
iránt, így remélhetőleg a polgári 
változatok a jövőben a magyar és 
a nemzetközi utakon is láthatók 
lesznek. 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter arról beszélt, hogy a fehérvári 
gazdaság három ma is meghatáro-
zó szereplője a Köfém, az Ikarus 
és a Videoton. Örömét fejezte ki, 
hogy az Ikarus újra éledezik. A 

buszokra visszatérve elmondta: az 
alapötlet a kolontári katasztrófa 
után született, amikor egyszerre 
volt szükség személyszállításra, 
a sérültek ellátására és a beavat-
kozások koordinálására. Az új 
busz mindhárom funkciót képes 
ellátni, és körülbelül négy óra alatt 
teljesen átalakítható. Képesek 
száz kilométeres sebességgel ha-
ladni, és alaphelyzetben negyven 
személyt szállítani. Mivel emelt 
a belső padló, a busz hasa képes 
elnyelni a katonai ládákat és fel-
szerelést is. A honvédek kényelmét 
a kagylóülések és az extra nagy 
lábtér szolgálja. 
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A teljesség felé
Így készült húsvétra a város

A magyar-lengyel barátság napján a húsvéti ünnepek előkészületeként tojásfestésre invitálta 
vendégeit a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A Hiemer-ház termeiben a vállalkozó kedvű 
fiatalok és a lengyel vendégek közösen kóstolhattak bele a tojásfestés hagyományainak 
rejtelmeibe. Az ősi lengyel motívumok mellett a magyar népi kultúra kincsesládájából is 
válogattak.

A tojásírástól a hímzésekig és lakásdíszekig megannyi húsvéti dekoráció elkészítésére volt 
lehetőség szombaton a Kézművesek Házában. A tojásfestő-maratonon egész nap ki lehetett 
próbálni a különböző technikákat.

A Kézművesek Házában kétféle technikával díszítettek. Az egyik a hagyományos népi technika, 
ilyen az írókázás vagy a berzselés. „Írókázáson belül is választható, hogy hagymahéjban főzik 
meg a tojást vagy piros festékbe mártják. Emellett vannak a modernebb technikák, például 
amikor gyönggyel vagy fonallal díszítjük a tojást.” – tudtuk meg Szenczi Jánosnétól, a Fehér-
vári Kézművesek Egyesületének elnökétől.

Virágvasárnap Krisztus jeruzsálemi bevonulását ünnepelte az egyház. Az Olajfák hegyénél 
Jézus két tanítványát előreküldte egy szamárcsikóért, amelyen még nem ült ember, majd ezen 
vonult be a városba. Az ujjongó nép tiszteletadásként pálmaágakkal integetett, innen a latin 
elnevezés: Dominica palmarum vagy Dominica in palmis, azaz pálmavasárnap. Azokban az 
országokban – mint például hazánkban – ahol nincs pálma, a korán bimbózó fűzfa vesszőjét, a 
barkát szentelik meg a katolikus templomokban.

Virágvasárnap a Krisztus Király templomban megismerhető és közelről látható volt a torinói 
lepel hiteles másolata. Egész nap nyitott templomajtóval várták a látogatókat, és egészen 
nagyszombatig fogadják a csoportokat külön bejelentkezés alapján. Jelentkezni lehet a  
20 9527 521-es telefonszámon.

lászló-takács krisztina

Lengyelek és magyarok együtt festettek tojást, a Rác utcában pedig maratoni méreteket öltött a 
teljesség és a termékenység szimbólumának díszítése. Jézus dicsőséges bevonulásáról emlékeztek 
meg a keresztény hívek, hogy egy héttel később feltámadásának ünneplésével az örök élet remé-
nyét hirdessék. Számos népi és szakrális eseménnyel vártuk a húsvétot.
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A főpásztori szolgálat jubileuma

Spányi Antalt húsz évvel ezelőtt szentelték püspökké, 
és tizenöt éve, április negyedikén kapta kinevezését 
az egyházmegye főpásztori szolgálatára. Püspöki 
jubileumát április 4-én, szerdán ünneplik a székes-
fehérvári Szent István-székesegyházban a délelőtt tíz 
órakor kezdődő szentmisével. Tisztelettel és szeretet-
tel várják az egyházmegye híveit közös ünneplésre!

A föld sója

„Jézus a végsőkig kitaszított állapotban is ott van minden 
ember mellett” 

Virágvasárnapi keresztút a Szent Imre Általános Iskola és 
Óvoda növendékeinek közreműködésével

lászló-takács krisztina

Sóból nem sok, egy csipetnyi is elég, ahogy egy kevés kovász is 
képes megérlelni a kenyeret. Spányi Antal megyés püspök-
kel húsvét előtt a hitelesen megélt kereszténység esélyeiről 
beszélgettünk.

Húsvétra készülünk, a kereszténység legnagyobb 
ünnepére, amikor nagyon mélyből nagyon magasra 
juthat az ember. Ez persze kívánna némi elcsöndese-
dést, befelé fordulást, lelki megbékélést – a nagyböjt 
is erre hivatott. Közben pedig a választási kampány 
kellős közepén vagyunk, rengeteg program van, 
egyik eseményből sodródunk a másikba. Mi az az 
üzenet, amit egy ilyen időszakban is át lehet adni az 
embereknek? És természetesen nem politikai üzenet-
re gondolok.
Most a világ fölött is eluralkodott valamiféle 
szorongás, zűrzavar. És az egyes embereknek 
az életén is észlelek, látok valami szorongást, 
félelmet. Ebben benne van a választási időszak 
és talán a tavaszi fáradtság is. Idén nehéz meg-
teremteni a belső békét, a választások izgalma, 
feszültsége, a világ helyzete, amivel naponta 
szembesülünk, ami elől elbújni sem tudunk. 
Akkor is valóság ez számunkra, ha mi a béke 
szigete vagyunk. Ugyanakkor ott van az isteni 
kegyelem is, mely fölemel és távlatot ad. Azt 
mondja: „Ne féljetek!” Új nézőpontokat mutat 
meg, amelyen keresztül a bizalom felé akar 
bennünket elsegíteni. Azért, hogy ne aggodal-
maskodjunk a mindennapokért. Azt mondja 
Jézus a Bibliában: „Elég a napnak a maga baja.” 
Bízzuk rá magunkat! Ez nem felelőtlenség, nem 
a felelősség önmagunkról való lerázása, hiszen 
a bizalom ennél sokkal több és mélyebb dolog. 
Annak hite, hogy valakinek gondja van rám, va-
laki törődik velem, valaki ismeri az én életemet, 
életérzésemet, megért engem és szeretetével 
mellettem van.
Több leírás, filmfeldolgozás is készült arról a ke-
resztútról, amit Jézus megjárt. Ezek alapján amikor 
vállára vette a keresztet, egy nyüzsgő, hangos közeg-
ben tette, egy keleti piactérhez hasonló forgatagban. 
Tehát egy nagyon élő közegből ment egyre magányo-
sabban a Golgotára.
Nekem megadatott, hogy ellátogathattam a 
Szentföldre egy zarándokút alkalmával. Sok 
mindent láttam, ami megragadott, megérintett. 
Legjobban azonban az maradt meg, amikor a 
Via Dolorosán – ahol Jézus a keresztjét hordoz-
va ment a Golgota felé – mi is mentünk kereszt-
tel a vállunkon, imádkozva, énekelve a magunk 
énekeit. Senki nem törődött velünk, adtak-vet-
tek, kereskedtek, alkudoztak az emberek, 
hatalmas tömeg volt, alig tudtunk előrehaladni. 
Ekkor belém hasított a felismerés: talán éppen 
így lehetett Jézus idejében is. A mi bűneinkért 
hordozta a keresztet, helyettünk, teljesen egye-
dül, és senki nem törődött vele. Talán löktek is 
egyet rajta, hogy „hagyj minket békén, nekünk 
most fontos dolgunk van, mit törődünk mi ezzel 
az emberrel, ennek a sorsával, azt sem tudjuk, 
ki ez.” Nagyon mélyen érintő felismerés volt 
ez akkor számomra, és azóta sokszor eszembe 
villan, mert az egész szentföldi utamból ez az, 
amit legelevenebben tudok őrizni magamban. 
Nem elég, hogy az ember fia értünk szenvedett, 
mert azt is látnunk kell, miként tette ezt. Lehet 
heroikusan, méltósággal szenvedni, de ebben 
semmi méltóság, semmi erő nem volt, ez egy 
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végsőkig kitaszított állapot volt. Fontos, hogy 
Jézus ebben a végsőkig kitaszított állapotban is 
ott van minden ember mellett. Nem mondha-
tom azt, hogy neki könnyű volt, az én helyzetem 
nehezebb, mert nincs olyan nyomorúságos em-
beri helyzet, amit Jézus magára ne vett volna, és 
amit ő meg ne szentelt volna a földi jelenlétével, 
szenvedésével, imádságával és végtelen isteni 
szeretetével.
A kereszthordozásról beszélünk. Ennek kapcsán – és 
nem is kifejezetten húsvéthoz kötődően – az jutott 
eszembe, hogy olyan időket élünk, amikor a keresz-
tet, mint jelképet, a kereszténységet, mint fogalmat 
olyan sokszor használjuk már – akár negatív, akár 
pozitív értelemben – hogy a jelentése felszínessé, 
tartalomvesztetté válhat. Mit gondol erről?
Az mindig rossz, ha valamiről felszínesen beszé-
lünk, és valamit elkezdünk pusztán jelzőként 
használni. A kereszténység kifejezetten egy 
olyan valóság, amit nem jelzőként kell viselni 
az embernek és nyelvében használni, hiszen 
ez egy életfelfogás, egy életvitel, egy életforma, 
egy élet, mely Krisztusban gyökerezik. Ennek 
a kereszténységnek a krisztusi oldalával a világ 
nem nagyon tud mit kezdeni, nem nagyon érti. 
Hiszen azt látjuk, hogy a világ törvénye bizo-
nyos erőszakosság, bizonyos hatalom megszer-
zése, arra irányuló technikáknak a birtoklása, 
és bizonyos kényelem biztosítása. Egész életünk 
tele van olyan fogalmakkal, melyeknek az igazi 
tartalmát talán sohasem ismerjük meg, teljes 
mélységükön nem is gondolkodunk el. Nem 
szabad engednünk, hogy a kereszténység is 
ilyenné formálódjon! Arra kell törekedni, hogy 
úgy mutassuk be, úgy éjük meg a kereszténysé-
get, hogy az mindig Krisztusra mutasson! Egy 
élő, eleven személyre, aki velünk van, aki példát 
mutat nekünk, aki szeret bennünket, és aki sze-
retetével fölemel, reményt ad, új útra segít – ha 
úgy tetszik: új életet ajándékoz nekünk.
Egy keresztény embernek feladata, hogy ezt a Krisz-
tusban való létet másoknak is átadja. Annak idején 
Jézus tizenkét embert választott ki, hogy apostolaivá 
váljanak. Ma milyen esélye van egy keresztény 
embernek a hiteles evangelizációra?
Feltétlenül látni kell az evangelizáció nehézsé-
geit a mai világban, de feltétlenül látni kell az 
evangelizáció lehetőségeit is! Amikor Jézus kül-
detést adott a tizenkét apostolnak, egy nagyon 
ellenséges világba engedte őket. Egy olyan világ-
ba, melyben mindegyikük sorsa végül a vértanú-
halál volt. Egy olyan világba, mely ezután még 
közel háromszáz évig üldözte a keresztényeket. 
Most megdöbbenünk, és szinte értetlenül állunk 
szemben azzal a törekvéssel, hogy egyes hatal-
mak szerint büntetni kell, aki megvallja a hitét, 

hogy nem szabad kereszteket állítani sokfelé a 
világon. Például hogy Szent II. János Pál pápa 
emlékművét – amin van egy méretes kereszt is 
– el kell tüntetni, mert az zavar valakiket. Pedig 
II. János Pál pápát mindenki tisztelte és szerette, 
noha a Nobel-békedíjat nem kaphatta meg. Azt 
a díjat, amit olyanok is megkaptak, akik nem 
biztos, hogy méltók voltak rá.
Ő volt az első pápa, aki a világvallások vezetőit 
találkozóra hívta Assisibe. A béke pápája, aki nyitott 
volt, mindenkivel kommunikált felekezettől függet-
lenül.
Mindenhova elment, ahol nehézség volt, és 
mindenkit föl akart emelni, meg akart erősíte-
ni. Nekem az a benyomásom, hogy a mai világ-
ban az emberek úgy gondolják, hogy a hit egy 
marginális dolog, aminek az élet perifériáján 
van a helye. Bizonyos médiumok is azt sulykol-
ják, hogy ez magánügy, privát dolog, ami nem 
tartozik másra. Mindenki úgy éli meg a maga 
hitét, ahogy akarja. Mindemellett látjuk azt is, 
hogy sok emberben feltámad az igény, mert a 
hitnek a hiánya űrt hagy maga után, és ezt az 
űrt valamivel szeretné betölteni. Rossz esetben 
valakinél ezt a közösségi oldalakon való állandó 
jelenlét tölti be, de vannak, akiknél elindul egy 
mélyebb gondolkodás. Keresik az értelmet az 
életükben, keresik a mélyebb összefüggéseket, 
a nagyobb célokat, találkoznak az örök élet 
belső igényével, amely mégiscsak ott él minden 
ember szívében a halál szörnyűségével szem-
ben. Végül eljutnak a hithez. Érdekes és jó 
tapasztalat, milyen sokan vannak, akik felnőtt 
korban jönnek, hogy szeretnének megkeresz-
telkedni. Nekem is vannak olyan ismerőseim, 
barátaim, akikkel jegyesoktatáson találkoztam. 

Egyik talán meg volt keresztelve, másik talán 
nem, a hitet nem nagyon gyakorolták, de azt 
mondtam, hogy az egyházi házasságkötésnek 
feltétele, hogy egy jegyesoktatást járjanak 
végig. Ott jót beszélgettünk, szót értettünk, és 
fölkínáltam nekik egy lehetőséget: meg is lehet 
keresztelkedni, meg is lehet ismerni a hitet. Kö-
zülük nem maradt meg mindenki, de vannak, 
akik megkeresztelkedtek, ma is gyakorolják a 
hitüket, gyermekeiket is így nevelik. Van erre 
példa, van erre lehetőség. Az biztos, hogy ma 
az embernek az az érzése, hogy Európa in-
kább a keresztény gyökereinek az elvesztése 
felé sodródik. Remélem, mi Magyarországon 
meg tudjuk őrizni a Szent István-i értékeket. 
De Európa most a kérdés! Nem is az a fontos, 
mekkora tömegek vannak a világban, akik a ke-
reszténységet hirdetik, hanem az, hogy hányan 
élik a kereszténységet, és mi, akik törekszünk 
a Krisztusban való létre, vajon tudunk-e a világ 
sója, a világ kovásza lenni? Tudunk-e világító 
jellé válni?
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Hozzávalók 
(11-12 darabhoz)

A tésztához:
• 25 dkg kenyérliszt (BL80-as)
• 25 dkg teljes kiőrlésű liszt
• 20 gramm friss élesztő
• két teáskanál fahéj
• két teáskanál szerecsendió
• három evőkanál cukor
• egy evőkanál só
• kb. négy deci langyos tej
• 70 gramm margarin
• két tojás
• egy marék aszalt áfonya
• egy citrom héja

A kereszthez:
• 50 gramm liszt
• egy evőkanál olvasztott vaj
• két-három evőkanál víz  
• egy csipetnyi só

A mázhoz:
• két evőkanál házi baracklekvár
• egy pici víz

Hozzávalók

• egy csokor medvehagyma
• 10 dkg parmezán
• 4 cl olívaolaj
• egy teáskanál borecet
• ízlés szerint só

Hozzávalók

• öt tojás
• két evőkanál majonéz
• egy teáskanál mustár
• ízlés szerint só
• ízlés szerint petrezselyem

Húsvéti reggeli újragondolva

Két és fél óra alatt minden elkészül, és még mosogatnivaló sem marad

A kereszt eredetileg a négy égtájat jelképez-
te, ma már Krisztus keresztre feszítését

A tetejét retekvirággal díszíthetjük

A töltött tojás nemcsak magában finom, de 
szendvicsfeltétként is

kurucz tünde

Főtt sonka, medvehagymapesztó, töltött 
tojások és brit keresztes zsemle – összeállítot-
tunk egy klasszikus, de mégis modern húsvéti 
reggelit, hogy tökéletesen induljon az ünnep. 
Nem kell hozzá korán kelni, mert előző nap 
mindent el lehet készíteni!

Ha túl vagyunk a nagypénteki 
tojásfestésen, szombat délután 
nekiállhatunk a húsvéti reggelinek. 
Igyekeztünk a magyar hagyomá-
nyokra építeni, de a szokásos 
kalács helyett kivételesen brit 
keresztes zsemlét (angolul: hot 
cross bun) sütöttünk, ami egy klasz-
szikus angol húsvéti, pontosabban 
nagypénteki fogás. Elsőre kicsit 
bizarrnak tűnik, mert beleharap-
va egyszerre emlékeztet a mézes 
kalácsra, a zsemlére és a farsangi 
fánkra. Mégis működik, főleg ha 
megkenjük valamilyen csípőssel, 
és rászeljük az omlósra főtt húsvéti 
sonkát. Az elkészítése sem túl 
bonyolult. Egyedül a pihentetési 
időkre kell figyelni, hogy szép ma-
gasak legyenek a bucik!

Brit keresztes zsemle
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GásPár Péter

Régi, böjtös napok

Már nem emlékszem, mi adta 
a végső lökést, de életemben 
először tavaly úgy döntöt-
tem, hogy hamvazószerdától 
húsvétig nem eszem húst, 
vagyis kipróbálom a klasz-
szikus böjtöt – megtoldva a 
vasárnapokkal is – amivel 
évszázadokig élt a keresztény 
világ. Idén újra elkezdtem.
Nagy ügy – mondhatja az, 
aki vegetáriánus, vegán vagy 
szemi-vega, de nekem tényleg 
az. Sokszor kompenzálok az 
evéssel, aminek fontos eleme 
a hús. Egy félresikerült nap 
után birtokba venni a hűtő- 
szekrény tartalmát nyilván 
nemcsak a táplálkozásról 
szól, hanem több annál. A 
biztonság és a biztonság 
illúziójának a keveréke. Maga 
a „tabu” állítása is érdekes 
persze: jelölj ki bármit, amit 
nem tehetsz meg, hidd el, 
hogy annál jobban érdekel 
majd!
Az első napok, hetek alapél-
ménye a hiányérzet volt, és 
az, hogy valamit még enni 
kellene... Persze húst, azt 
nem. De valamit még keres-
sünk a hűtőben! Két-három 
hét után megdöbbenésemre 
többet mutatott a mérleg, 
mint a böjt kezdete előtt. 
Aztán ahogy múltak a hetek, 
egyre kedvetlenebbül koto-
rásztam a hűtő polcai között, 
végül mindig vajas kenye-
ret ettem. Már majdnem 
megtörtem. Felderítettem a 
lehetőségeket, amiket a város 
nyújtani tud karfiolfasírt- és 
szójarudacska-témában, de 
továbbra sem voltam túl 
lelkes.
„Láttam rajtad, hogy elszo-
morodtál, amikor kinyitottad 
a hűtőt, és megláttad, hogy 
főtt-füstölt császár van benne 
– és te nem eheted meg.” – 
állapította meg a feleségem. 
Igaza volt, ilyen voltam. És a 
megpróbáltatások még mindig 
nem értek véget. Miközben 
ezeket a sorokat írom, fele-
ségem kötözött sonkát főz, 
amit a szomszédos cikkben 
szereplő keresztes zsemlével 
jóízűen meg is fog enni...
De mielőtt bárkinek elven-
ném a kedvét a böjttől, íme 
a felemelő spirituális tapasz-
talatok! Világosabbak lettek 
a gondolataim, jobban tudok 
koncentrálni, és azt tapasz-
talom, hogy a megerősödő 
önuralom miatt nem érzelem-
ből reagálok bizonyos hely-
zetekre, nagyobb a türelmem. 
És mint minden utazás, ez 
a tapasztalat is szabadságot 
ad: a lemondás szabadságát, 
ami abból is fakad, hogy 
saját elhatározásból képesek 
vagyunk mértéket tartani az 
életünkben!

Az élesztőt belemorzsoljuk fél deci 
langyos tejbe, majd hozzáteszünk 
egy teáskanál cukrot. Aztán hagyjuk 
felfutni. Egy nagy tálba beleszitáljuk 
a liszteket. Ezt a lépést nem szabad 
megspórolni, mert különben nem 

lesz szép magas a buci. Belereszel-
jük a citrom héját. Megszórjuk a 
szerecsendióval, fahéjjal, a sóval és 
a maradék cukorral, majd az egészet 
összekeverjük. A lisztes massza kö-
zepébe lyukat mélyítünk. Beleütjük 
a két tojást, hozzáadjuk az élesztőt, 
és apránként a maradék langyos 
tejet. Elkezdjük dagasztani. Ha gép-
pel csináljuk, először csak alacsony 
fokozatra, pár perc után teljes foko-
zatra kapcsolhatunk. Ekkor adjuk 
hozzá a langyos margarint és az 
aszalt áfonyát. Mikor a tészta elválik 
a tál falától, akkor lesz jó. Alaposan 
átkenjük olvasztott margarinnal, és 
addig pihentetjük, amíg duplájára 
nem kel. Ez nagyjából egy óra.
A megkelt tésztából kinyomkodjuk a 
levegőt, majd kézzel megsodorjuk, és 
tizenegy-tizenkét egyenlő részre oszt-
juk. A masszából gombócokat for-
mázunk, majd meleg helyen tizenöt 
percig pihentetjük. A gombócokból 
zsemléket készítünk, és sütőpapíros 
tepsiben fél órán át kelesztjük.
Közben előmelegítjük a sütőt 
kétszáz fokra, és összeállítjuk a 
kereszteket. A lisztet összekeverjük 
a vízzel, a margarinnal. Megsózzuk 
az egészet, aztán kis tésztakígyó-
kat sodrunk belőle, és óvatosan 
ráhelyezzük őket a zsemlék tetejére. 
Beteszünk a sütőbe egy vízzel teli 
edényt, majd húsz percig sütjük a 
bucikat. Akkor vannak készen, ha 
szép aranybarnák, és ha az aljukat 
megkopogtatjuk, telten konganak.
A meleg zsemléket megkenjük 
alaposan a vizezett lekvárral, és 
sütőrácson kihűtjük őket.

Medvehagymapesztó

Amíg a zsemlék kelnek, addig ké-
szítsük el a pesztót, amire a férjem 
azt mondta: „Rejtsd el előlem, mert 
mindet megeszem!” A medve-
hagymát egy jó éles késsel apróra 
vágjuk. Ha van késes aprítónk, 
akkor használjuk nyugodtan, mert 
meggyorsítja a munkát. A medve-
hagymához hozzáadjuk a reszelt 
parmezánt. Óvatosan meglocsoljuk 
olívaolajjal, végül meghintjük egy 
kis borecettel. Megsózzuk az egé-
szet, aztán alaposan összekeverjük. 
Rögtön lehet a zsemlére kenni, de 
még jobb, ha egy éjszakát hagyjuk 
állni a hűtőben (lehetőleg a leg-
magasabb polcon, hogy ne legyen 
szem előtt), így összeérnek az ízek.

Petrezselymes töltött tojások

Egy igazi családi klasszikus, amit 
nem lehet elrontani! A tojásokat 
keményre főzzük, majd megpucol-
juk. Ezután óvatosan kettévágjuk 
őket, és a sárgájukat egy tálba 
kanalazzuk. Hozzákeverjük a ma-
jonézt, a mustárt. Beletesszük a sót, 
az összevágott petrezselymet, majd 
összekeverjük az egészet. A masz-
szát visszakanalazzuk a tojásokba, 
és a tetejüket petrezselyemmel 
díszítjük.
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Parkolóépítés zajlik a Hübner András és a Kodolányi János 
utca kereszteződésénél. A Rác utca végén, a 11-es számnál 
is dolgoznak a parkoló kivitelezésén, a Kígyó utca 8-12. 
előtt pedig a parkoló felújítása már elkészült, a járdát is 
leaszfaltozták. Elkészült a burkolat az Adonyi utca zsákutca 

szakaszán is. A Tolnai utca teljes hosszúságában is elkez-
dődött a járda felújítása. Hamarosan megújul a Jancsár köz 
útburkolata is. Végéhez közeledik a Kálvin János téren a 
parkolóépítés, a Köfém-lakótelepi járdák kivitelezése pedig 
húsvét után indul.

Mi az az ONCSA?

„Az Országos Nép- és Családvédelmi Alap – röviden ONCSA – 1940 és 1944 között a 
nagycsaládos falusi nincstelenek támogatására, a születések számának emelésére és 
gyermekvédelmi célokból alapított állami szociális szervezet volt. 1941 és 1943 kö-
zött a terv keretében kb. tizenkétezer típuslakást építettek telepszerűen a rászoruló 
családoknak, harmincéves kamatmentes kölcsön révén. A típustervekhez a tájegysé-
genkénti falusi lakóházak szolgáltak mintául.” – írja a Wikipedia. A cikkben szereplő 
fehérvári utcák is eredetileg ezen program keretében épültek be. 
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Felújítják a járdákat az ONCSA-telepen

Az ONCSA-telepen mintegy másfél kilométernyi járda épül

Bácskai GerGely

Húsvét után kezdődnek a járdafelújítások és 
építések a Felsővárosban az Orgona, a Hajnal 
és az Agyag utcákban.

Ez egy nagy beruházás a város-
részben, ami három utcát is érint 
az ONCSA-telepen – mondta 
Földi Zoltán, Felsőváros önkor-
mányzati képviselője. Az Orgona 
utcában, a Hajnal utcában a régi 
töredezett járdát bontják fel és 
készítenek újat, az Agyag utcában 
pedig a Szent Flórián körút felőli 
oldalon térköves burkolattal új, 
másfél méter széles járda épül.
A három utcában több mint más-
fél kilométer hosszúságú járda 
épül: a kétezer-egyszáz négy-
zetméternyi új burkolat építése 
mintegy hatvanmillió forintba 
kerül.
Földi Zoltán lapunknak elmond-
ta, hogy olyan járdák épülnek, 
ahol a babakocsikat is kényelme-
sen lehet tolni, viszont néhány 
helyen ennek érdekében fás szárú 
növényeket kell kivágni. Pótlá-
sukról az építkezés után gondos-
kodnak.
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Megszépül a Kaszap István utca Történelmi siker

Öröm húsvét előtt

A beruházás tízmillió forintba kerül

Tüske Péter, a Bugát Pál Szakgimnázium és Szakközépiskola diákja nyerte idén a környezet-
védelmi Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt, mégpedig a verseny történetében először 
száz százalékos eredménnyel. A fiút és döntőbe jutott társait Juhász László környezetvédelmi 
tanácsnok köszöntötte a Bugátban.                                                                                                        G. P.

lugosi balázs

ráBa Henrietta

Március 23-án kezdődött és március 29-ig be 
is fejeződik a Kaszap István utca felújítása. 
A Saára Gyula Útfelújítási Program mintegy 
tízmillió forintos beruházása keretében 
megújul az utca burkolata. A munkálatok során 
felújítják a hibás szegélyeket, és kicserélik a 
fedlapokat is. 

„A lakók számára a ki- és bejárás 
biztosított lesz egész héten, ők a 
Prohászka út felől közelíthetik meg 
a területet, míg a Horvát István utca 

Húsvéti közönségtalálkozóra és adomány- 
osztásra várták a rászoruló családokat a 
Szegényeket Támogató Alapítvány tagjai és a 
fehérvári sportolók. Az ajándékokat már hato-
dik éve juttatják el az ünnepek előtt a segítők. 

A találkozón a sok ajándék mel-
lett a kézilabdás lányokkal és a 
kosaras fiúkkal is találkozhattak, 
aláírásokat szerezhettek a gyerme-
kek.
Idén ötven rászoruló család hús-
vétját tette szebbé a Szegényeket 
Támogató Alapítvány. A hatodik 
éve megszervezett, sportolókkal 
közösen tartott adományosztás-
nak mindig fontos üzenete van. 
Zugor Zsuzsanna, a SZETA elnöke 
elmondta: „Azzal, hogy a sportolók-
kal, a kosár- és a kézilabdacsapattal 
közösen rendezzük meg a karácsonyi 
és húsvéti adományosztást, arra 
szeretnénk rávilágítani, hogyha valaki 
kitartó, bármit elérhet az életben!” 
A csomagban a húsvéti sütéshez, 
főzéshez szükséges alapanya-
gokat találtak a családok: liszt, 
cukor, tojás, élesztő, pirospaprika, 
konzervek, vaníliás cukor. Az 
adományosztáson a Patika Plus 
vitamincsomaggal, a Best Western 
Plus Lakeside Hotel kaláccsal, az 
Alba Fehérvár kosárlabdacsapata 
és női kézilabdacsapata gyümölcs-
csel és édességgel kedveskedett a 
családoknak. 
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felől csütörtökig technikai zár lesz, így 
onnan nem lehet behajtani a Kaszap 
István utcába. A húsvéti körmenetüket 
már a megújult burkolaton tarthatják 
meg a hívők.” – tájékoztatott a hely-
színen Molnár Tamás önkormány-
zati képviselő, majd hozzátette: a 
következő munka a környéken az 
Alba Regia Sportcsarnok mögötti, 
József Attila utca felől megközelít-
hető parkoló teljes felújítása lesz, 
így hamarosan méltó körülmények 
között parkolhatnak majd a lakók 
és a sportcsarnokba érkezők is.
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Csak érvényes személyi okmányokkal 
szavazhatunk április 8-án – hívja fel a 
figyelmet a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal. Éppen ezért meghosszabbítják 
a kormányablakok nyitvatartási 
idejét április 6. és 8. között. Péntektől 
vasárnapig reggel 7 órától 19 óráig az 
ügyfelek rendelkezésére állnak, így 
akár a szavazás napján is elintézhetjük 
a személyazonosításra alkalmas okmá-
nyok megújítását, kiváltását, cseréjét 
és pótlását.

Jövő héten választás!
Heiter dávid taMás

Fejér megye egyes választókerületében közel 
tízmillió, a kettesben pedig tizenegymillió 
forint bírságot szabtak ki a választási bizottsá-
gok. A szavazólapok lassan elnyerik végleges 
formájukat, és még mindig nem késő ellenőriz-
ni okmányainkat. Választási sorozatunk állandó 
szakértőjével, Laczi Zoltánnal, a Székesfehér-
vári Helyi Választási Iroda vezetőhelyettesével 
beszélgettünk. 

Közeledik egy nagyon fontos időpont 
a külképviseleti szavazással kapcso-
latban.
Aki a szavazás napján külföldön 
szeretne élni a választójogával, 
annak legkésőbb március 31-én 
16 óráig kell kérnie felvételét a 
külképviseleti névjegyzékbe a 
magyarországi lakóhelye szerinti 
jegyzőtől. A kérelem benyújtha-
tó személyesen, levélben vagy a 
valasztas.hu honlapon. A külkép-
viseleti névjegyzék azon magyar 
választópolgárok nevét tartalmaz-
za, akik a választás napján kül-
földön tartózkodnak, és a Magyar 
Köztársaság nagykövetségein és 
főkonzulátusain kívánnak szavaz-
ni. A magyarországi lakóhellyel 
nem rendelkező választópolgá-
rok, akik levélben szavaznak 
és Székesfehérváron kérték a 
szavazási levélcsomag átvételét, 
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

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

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

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

bekérése.

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

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

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

A Depónia Nonprofit  Kft. hosszútávra keres 
megbízható általános telepi 

KARBANTARTÓ 
munkatársat, 4 órában Csalai telephelyére.

Elvárás:
• általános vasipari, faipari ismeretek
• szakmunkás bizonyítvány
• józan életmód

Előny:
• székesfehérvári lakhely
• nyugdíjas munkavállaló

Juttatás:
• cafeteria
• útiköltség térítés

Jelentkezni a munkaugy@deponia.hu e-mail címen 
lehet 2018. április 30-ig.

azok munkanapokon – április 6-án 
16 óráig – az anyakönyvi irodán 
vehetik azt át. 
Lehet-e módosítani a külképviseleti 
névjegyzékben a külföldi szavazás 
helyét?
A külképviseleti névjegyzékbe 
felvett választópolgár legkésőbb 
március 31-én 16 óráig módosít-
hatja annak a külképviseletnek a 
megjelölését, ahol szavazni kíván.

Mit érdemes tudnunk a szavazólapok-
ról? Hogyan álltak össze?
Fejér megye egyes számú választó-
kerületben tíz, a kettesben tizenkét 
jelölt van. Visszalépés ezekben a 
választókerületekben még nem 
történt. Országos lista pártlista-
ként vagy nemzetiségi listaként 
állítható. Országos listát a Nemzeti 
Választási Bizottság által jelölőszer-
vezetként nyilvántartásba vett párt 
vagy nemzetiségi önkormányzat ál-
líthat. Az országos listát a Nemzeti 
Választási Bizottság veszi nyilván-
tartásba. Nemzetiségenként egy 
nemzetiségi listát az az országos 
nemzetiségi önkormányzat jogosult 
állítani, melyet a Nemzeti Válasz-
tási Bizottság jogerősen jelölőszer-
vezetként nyilvántartásba vett. Két 
vagy több országos nemzetiségi 
önkormányzat nem állíthat közös 
nemzetiségi listát.
Milyen döntések születtek a legutóbbi 
választási bizottsági üléseken?
Március 22-én üléseztek az egyes 
és a kettes választókerület válasz-
tókerületi bizottságai, és határoza-
tokat hoztak a választási bírságok 
kiszabásáról, melyek az ajánlóívek 
leadásának elmulasztása miatt 
keletkeztek. Az egyes körzetben tíz 
határozatot hoztak 9 530 000 forint, 
a kettesben pedig négyet 11 050 000 
forint összegben.

Nagyon fontos kiemelni az okmányok 
érvényességét.
Amikor április 8-án, a szavazás 
napján a választópolgár elmegy 
szavazni, fontos, hogy az okmányai 
az adott napon érvényesek legye-
nek, mert szavazni csak érvényes 
okmányokkal lehet! Még mindenki 
ellenőrizheti, hogy az okmányai 
rendben vannak-e. Az okmányok-
kal a személyazonosságot és a 
lakcímet vagy személyi számot kell 
igazolni. A személyazonosságot 
a régi és új formátumú személyi 
igazolvánnyal, ideiglenes személy-
azonosító igazolvánnyal, vezetői en-
gedéllyel, útlevéllel vagy ideiglenes 
útlevéllel lehet igazolni. A lakcímet 
a lakcímet igazoló hatósági igazol-
vánnyal lehet igazolni, aminek a 
hátulján megtalálható a személyi 
azonosító szám.  
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Kormányváltásra készülnek

Pintér András Gábor, Ráczné Földi Judit és Tóth Nóra Tímea

lászló-takács krisztina

A városfejlesztés, a közlekedés, az egész-
ségügyi ellátás és a menekülthelyzet – ezek 
voltak kedden a DK által kezdeményezett 
képviselőjelölti vitaest főbb témái. A fórumon 
az 1-es számú választókörzet DK-s, jobbikos és 
momentumos jelöltje mondta el gondolatait.

Vita nem volt, inkább program-
jaik bemutatására koncentráltak 
a képviselőjelöltek. A Jobbik 
törekvéseinek egyik sarokköve az 
egészségügyre szánt támogatási 
összeg nagyarányú növelése, illetve 
szakértői kormány létrehozása.
„Tizenegy plusz egy minisztériumot 
kívánunk felállítani, élükre a témában 
érintett embereket tennénk. Nem sze-
retnénk, ha úgy lenne, mint most, hogy 
egy magyar-angol szakos tanár legyen 
a honvédelmi államtitkár. Szeretnénk, 
ha a honvédelemmel katonák foglal-
koznának, az egészségüggyel pedig 
egészségügyi dolgozók!” – mondta 
Tóth Nóra Tímea jobbikos képviselő- 
jelölt.
A másik fontos kérdés a menekült-
helyzet volt. Erről a Momentumnak 
határozott véleménye van. Szerin-
tük ugyanis Magyarországon nincs 
migránsválság: „Nem Magyaror-
szágon van menekültválság, Magyar-
ország csupán érintett a világméretű 
menekültválságban. A migránsválság 
Magyarországot másképpen érinti: 
leginkább a kivándorlás az, ami nálunk 
válságos méreteket ölt. Ezt kéne 
komolyan venni!” – hangsúlyozta 
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Közéleti találkozások Nem lesz együttműködés

A beszélgetés során elhangzott: a választáson azt kell mérlegelni, hogy az ország biztonságát 
és a város fejlődését meg akarjuk-e őrizni

Szél Bernadett és Rákosi Judit a fehérvári 
utcafórumon

látrányi viktória ráBa Henrietta

A Közéleti találkozások programsorozat kedd 
esti rendezvényén Vargha Tamás, a Fidesz or-
szággyűlési képviselője és a város polgármes-
tere, Cser-Palkovics András volt a vendég.

Az elmúlt nyolc év legfontosabb 
kormányzati intézkedéseit, az 
ország működése és védelme terén 
elért eredményeit ismertette Vargha 
Tamás, Székesfehérvár országgyű-
lési képviselője, a Fidesz régi-új 
jelöltje: „Ha a mérleg egyik serpenyő-
jét nézzük, akkor azt lájuk, hogy 2010 
előtt a szocialista kormányok idején a 
székesfehérvári Szent György Kórház 
fejlesztésére tizenkét milliárd forintot 
szántak, majd ez lecsökkent nyolcmilli-
árdra – végül semmi nem valósult meg. 
A másik serpenyőben pedig azt látjuk, 
hogy most ott tartunk: van a kórház-
nak egy tizennégymilliárdos fejlesztése, 
melynek zászlóshajója a diagnosztikai 

Utcafórumra várta Székesfehérvár lakosságát 
Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelölt-
je és Rákosi Judit, Fejér megye 1-es számú 
választókerületének LMP-s képviselőjelöltje. 
A találkozón a járókelők a kérdéseikre is 
választ kaphattak.

Nem lesz együttműködés más 
pártokkal, nem lép vissza az 
LMP képviselőjelöltje, Rákosi 
Judit. Szél Bernadett erről is 
beszélt az utcafórumon. A párt 
miniszterelnök-jelöltje elmond-
ta, hogy működőképes egész-
ségügyet, tisztességes béreket és 
világszínvonalú oktatást szeret-
nének Magyarországon: „Krea-
tivitásra és együttműködésre, nem 
a lexikális tudásra épülő Nemzeti 
Alaptantervre van szükség. Meg-
háromszoroznánk a kezdő peda-
gógusok bérét, és megdupláznánk 
azt a bértömeget, ami a tanároknak 
jár.”
Rákosi Judit elmondta, hogy 
elutasította Ráczné Földi Judit, a 
DK képviselőjelöltjének meghí-
vását egy vitafórumra: „Az LMP 
sosem bújt el, nem fél kiállni beszél-
getni, bármilyen fórumra elmenni. 
De lejárt már ennek az ideje. Nem 
erről kellene már beszélgetni. Ha jól 
értettem, Székesfehérvár közlekedése 
az egyik téma. Sokkal nagyobb tétje 
van ennek a választásnak: két hét 
múlva szavazunk, kormányt akarunk 
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Pintér András Gábor, a Momentum 
jelöltje.
Számos helyi problémáról is szó 
esett, konkrét fejlesztési elképze-
léseket is megfogalmazott a DK 
jelöltje. Ilyen például az uniós 
támogatással megújult Várkörút 
kiszélesítése vagy a fehérvári is-
kolafogászati ellátás korszerűsítése. 
Ráczné Földi Judit szerint ezeket 

mind érdemes és kell is képviselni 
a parlamentben: „Tudatosan és ezek 
miatt nem szavaztuk meg Székesfehér-
vár költségvetését, mert az elosztással 
problémánk van. Igaz, hogy parlamenti 
választások vannak, de egy adott 
körzetet kell abban a parlamentben 
képviselni, ehhez pedig hozzátartozik, 
hogy a városi fejlesztések kapcsán is 
legyen véleményünk.”

A három képviselőjelölt abban 
mindenképpen egyetértett, hogy 
kormányváltásra van szükség, 
de ez csak akkor lesz lehetsé-
ges, ha képesek az összefogás-
ra. Tóth Nóra Tímea azonban 
hangsúlyozta: a Jobbik egyetlen 
ellenzéki képviselőjelölt javára 
sem kíván visszalépni a válasz-
tás során.

tömb, és folyamatban van tizenkét-  
tizenhárom milliárdból a belgyógyásza-
ti tömb megvalósítása négyszáz új par-
koló létesítésével. Ezen túl is számos 
fejlesztés valósult meg: elkészült a Csó-
nakázó-tó környéke, tömegével újulnak 
meg az utak és épülnek a parkolók, és 
megannyi beruházásról beszélhetnénk 
még. Nagyon fontos, hogy megőrizzük 
eredményeinket, és legalább ennyire 
fontos, hogy megőrizzük Magyaror-
szág biztonságát!” 
Az ország biztonsága, határa-
ink védelme az elmúlt időszak 
eredménye. A fejlesztések pedig 
önmagukért beszélnek – ezt is 
hangsúlyozta Székesfehérvár pol-
gármestere, Cser-Palkovics András: 
„Óriási segítséget, támogatást kaptunk 
a kormánytól. Ki merem jelenteni, 
hogy soha ennyi fejlesztési forrás nem 
érkezett városunkba. A fehérváriaknak 
azt kell mérlegelniük a választáson, 
hogy meg akarják-e ezt őrizni!” 

váltani! Fölöslegesnek tartom ezt a 
vitát most már.” 
Rákosi Judit hozzátette: Szé-
kesfehérváron bérlakásépítést 
sürgetne. A képviselőjelölt szerint 
megfizethető albérletekre lenne 
szükség.
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Műszerek a mérnökhallgatóknak

Szeptembertől Székesfehérváron százhetvenhét duális gyakornoki hely várja az elsőéves 
hallgatókat

GásPár Péter

Ötmillió forint értékben adományozott műszaki 
eszközöket az Alba Regia Műszaki Karnak az 
E.on. A villamosmérnök-, gépészmérnök- és 
informatikushallgatók többek között ipari 
vezérlőket és hasznos kiegészítőket vehettek 
birtokba.

Az ünnepélyes átadáson Cser-Pal-
kovics András polgármester ki-
emelte, hogy hasznos együttműkö-
dés alakult ki az állam, az egyetem, 
a cégek és az önkormányzat között, 
és ez a partnerség is jól mutatja, 
hogy összefogással lehet eredmé-
nyeket elérni. A polgármester szólt 
arról is, hogy napvilágot látott a 
világ egyik legfontosabb gazdasági 
lapjának értékelése, mely szerint 
Fehérvár európai viszonylatban a 
tíz legfontosabb gazdasági célterü-
let között van. 
„Az elmúlt években akárhová 
mentem az E.on területén, mindig 
felmerült a szakképzett munkaerő 
hiánya és az utánpótlás kérdése. 
Azon gondolkodtunk, hogyan tudjuk 
bővíteni a műszaki területen dolgozó 
szakemberek számát. Nehezítette ezt 
az is, hogy ma már műszaki szakem-
bernek lenni nem azt jelenti, mint 
korábban: a változó ügyféligények-
nek kell folyamatosan megfelelni, és 
egyre fontosabb az innováció és az 
okos megoldások is.” – fogalmazott 
Haraszti Judit, az E.on Észak-du-
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Versengtek a fiatalok
bukosza zita

A Mi Európánk vetélkedő tizedik alkalommal került megren-
dezésre az idén. A döntőnek a Németh László Általános Iskola 
adott otthont a múlt hét végén. A rendezvényen a Fehérvár 
Médiacentrum is közreműködött, a győztes csapatot ezúttal is 
értékes nyereménnyel díjazták.

Továbbra is töretlen az ifjúsági vetélkedő 
sikere: ebben az évben összesen hatvanöt 
csapat képviseltette magát Magyarországról 
és a határon túlról. A legjobb tizenkettő 
jutott be a szombati döntőbe. Két internetes, 
írásbeli forduló előzte meg az országos dön-
tőt. A végső megmérettetésen azonban már 
személyesen szállhattak harcba egymással a 
legjobbak. 
A feladatok kialakításánál a szervezők 
törekszenek a folyamatos újításokra: „Az 
Európai Unió is nagyon sokat változik, ennek meg 
kell jelennie a vetélkedőn. Vannak standard jellegű 
feladatok is. Ami a tíz év alatt tényleg változott, 
hogy a lexikális ismeretek felől elmentünk abba 
az irányba, hogy Európa civilizációját, nyelveit 
ismerjék a diákok, tehát általános ismereteket 
tudjanak Európáról és az Európai Unióról.” – 
mondta el Lőrinczné Bencze Edit zsűrielnök. 
A tizenkét csapatból a pécsi Kodály Zoltán 
Kollégiumé bizonyult a legjobbnak, nyeremé-
nyük pedig nem kevesebb, mint egy brüsszeli 
utazás, ahol egy parlamenti látogatáson 
vehetnek részt felkészítő tanárukkal együtt. 
A Fehérvár Médiacentrum különdíjjal 
jutalmazta a Zentai Gimnáziumot, akik 
kisfilmjükben nagyon kreatívan és egyedien 
mutatták be határon túli városukat. A zentai 
diákok stúdiólátogatáson vehetnek részt a 
Fehérvár Médiacentrumban.

Elsősök, de már programoznak

A következő tanévre április tizenkettedikén tartják a beiratkozást a Mátyás király körúton 
található Digitális Tudás Általános Iskolájában

Szombaton délelőtt koszo-
rúzással és gyászmisével 
emlékeztek meg a mártírok 
emlékművénél és a Szerb or-
todox templomban a tizenkét 
székesfehérvári polgári ál-
dozatról, akiket 1945. már-
cius 22-én a II. Ukrán Front 
katonái gyilkoltak meg a 
Rác utcában. „Számunkra az 
maradt, hogy imádkozzunk, 
valamint egyetértésben és 
szeretetben éljünk együtt, 
és védjük a keresztény 
Európát!” – hangsúlyozta 
az áldozatokra emlékezve 
Dalibor Milenkovity szerb 
ortodox esperes.                L. B.
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„Szeretetben éljünk együtt!”

Rend és tisztaság

Idén tavasszal is takarítottak, gazoltak a Nosztalgia Nyugdíjasklub Egyesület tagjai Öreghe-
gyen, a Nyitra ABC környékén                                                                                                                  B. G.

szaBó Miklós Bence

Programozást, nyelveket és jógát is tanulnak a 
gyerekek első osztálytól kezdve egy kevés-
be ismert, de ígéretes fehérvári általános 
iskolában. 

A Digitális Tudás Általános Iskolája 
jelenleg négy kisdiákkal működik a 
Mátyás király körúton – a követke-
ző tanévben bővülne az intézmény, 
ahol az oktatás a Nemzeti Alaptan-
tervre épül, de az informatika és 
az angol nyelv korszerű módszerek 
szerinti oktatását helyezi előtérbe.
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nántúli Áramhálózati Zrt. vezér-
igazgató-helyettese.
Gáti József rektorhelyettes hangsú-
lyozta, hogy az Óbudai Egyetemen 
kiemelt szempont a gyakorlatorien- 
tált mérnökképzés. Céljuk, hogy 
az egyetemről kikerülő hallgatók 
korszerű ismeretekkel, a gazdasági 

környezetben szerzett gyakorlati 
tapasztalatok birtokában könnyen 
tudjanak beilleszkedni a vállalatok 
tevékenységébe.
Az E.on-tól kapott eszközök a villa-
mosmérnök-alapképzéshez kapcso-
lódó mérőlaboratórium továbbfej-
lesztéséhez nyújtanak támogatást. 

Az akkreditált suli tavaly indította 
el első osztályát. A gyerekeknek 
már az első évtől kezdve van 
informatikaórájuk, és a számítógép 
segítségével tanulnak nyelveket 
is egy animációs program segít-
ségével. Az iskolában jelenleg 
egy négyfős osztály működik. 
A kiscsoportos foglalkozásokat 
nagyon élvezik a gyerekek. Egyik 
kedvencük az informatikaóra, ahol 
játszva tanulnak programozni. Az 
iskolában továbbra is csak kiscso-
portos osztályok indulnak majd, 
maximum tíz fővel. 
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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 együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Meddig lesz meleg a lakásban? Százötven éves a Hunyadi

Április tizenötödike után is kérhetjük a fűtés folytatását

Hunyadisok világtalálkozója, iskolatörténeti kiállítás, bál és gála – így ünnepelte fenn- 
állásának százötvenedik évfordulóját a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium. A város első világi is-
kolájában 1868. szeptember elsején harminckét diákkal indult az első tanítási év. Ma már közel 
hatszázan tanulnak az intézmény falai között. A Vörösmarty Színházban rendezett gála az Erkel 
Ferenc Hunyadi-indulójának dallamára készült koreográfiával vette kezdetét a mazsorett- 
csoport előadásában, majd az ünnepi köszöntőkkel folytatódott.                                                 G. P.

ráBa Henrietta

Az elmúlt évekhez hasonlóan a távfűtési idény 
április tizenötödikén ér véget. Ha a most még 
tapasztalható téli hideg április második felé-
ben is jelentkezne, nem kell megijednünk!

Kérésre a távhőszolgáltató Szép-
hő Zrt. a távfűtés folytatását illet-
ve újraindítását biztosítja azok-
ban a társasházakban, ahol azt 
igénylik. Szauter Ákos, a Széphő 
Zrt. vezérigazgatója elmondta:  
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A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TÁRSASHÁZI KÖNYVELŐ

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

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

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

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

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

„A közös képviselőn, lakásszövetke-
zeten, fűtési megbízotton keresztül 
tudják ezt a lakók jelezni, mert egy-
egy lakást önmagában nem tudunk 
külön szabályozni, csak a hőközpon-
ton keresztül, az pedig jellemzően egy 
házhoz tartozik.” 
Azokban az épületekben, ahol az 
idény lejárta után is igényelték 
a fűtést, kérni kell a leállítást is, 
szintén írásban. Amíg ez nem 
történik meg, a fogyasztók részére 
biztosítják a szolgáltatást.



12 2018.03.29.programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

Halünnep a nyúlon túl
Programok március 30-tól április 7-ig

szaBó Petra

Kallós Zoltán-emlékest  lesz  április 3-án, kedden 18 
órakor a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház 
Szent István-termében. A műsorban olyan muzsikusok és 
táncosok szerepelnek, akik megye- és országszerte illetve 
külföldön méltó módon képviselték és képviselik a Kallós 
Zoltán által ránk hagyományozott közös örökségünket.

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

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

Horoszkóp
március 29. – április 4.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egész héten tele lesz energiával. Sorra jönnek majd 
a jobbnál is jobb ötletei. Másokat is sikerül lenyű-
göznie vitalitásával és azzal az új szokásával, hogy 
mindenkire mosolyog, kedves és előzékeny lesz.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Új ajtók nyílnak meg Ön előtt, és ha elég bátor, akkor 
lépjen is be rajtuk, mert szakmai előmenetel vár Önre. 
Még akár mások támogatására is szert tehet, amivel 
már szinte biztos lehet a sikerében. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Inkább lassabban, de végezze biztosan a munkáját! 
Neakarja mihamarabb letudni, mert abból most 
kapkodás és hibázás lesz. Ha a héten segíteni próbál-
nak Önnek, akkor inkább fogadja el, semmint hogy 
dacosan elutasítsa és tovább szenvedjen! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Meglepő gyorsasággal indul majd be a héten, és úgy fel-
pörög, hogy másokat is meglep az aktivitásával. Sokkal 
gyorsabban hoz döntéseket, kevesebb teketóriázással 
és érzelgősség nélkül cselekszik majd, jóval bátrabb és 
bevállalósabb lesz – és mindettől egészen lázba jön.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Meglehetősen érzékeny lesz a héten, ami miatt azt 
érezheti, hogy párja, családja nem értik meg Önt, 
sőt elhanyagolják, és nem adnak elég figyelmet. 
Mondani sem kell, ez nem így van, csak Ön látja 
rosszabbul a helyzetet.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Előtérbe kerülnek a függőben lévő ügyei. Ideje lenne 
lezárnia őket, mert addig nem tud új feladatokba kez-
deni. De ugyanez igaz kapcsolataira, ugyanis maradtak 
barátai, ismerősei között nyitott kérdések, amiket meg 
kellene már válaszolnia! 

2018. ÁPRILIS 5. CSÜTÖRTÖK  19:30 ÓRA

SZENT SEBESTYÉN-TEMPLOM
MŰSOR: 

Selmeczi: Alba Felix 
Vajda: Magnificat
KÖZREMŰKÖDŐK: 

Jónás Krisztina – szoprán

Alba Regia Vegyeskar karnagy: Kneifel Imre

Primavera Kórus karnagy: Horányi Ottília

Alba Regia Szimfonikus Zenekar

VEZÉNYEL: Selmeczi György

SZÉKESFEHÉRVÁR

KONCERT 

Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában  
és a Vörösmarty Színházban a zenekar új jegypénztárában: 
Székesfehérvár, Fő utca 8., +36 70 509 8805, Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

Jegyár: 1900 Ft

Zenével koronázunk 

Színpadi programok
 10.00 Ünnepélyes megnyitó a Székesfehérvár Helyőrségi Zenekarral
 11.20 Bogár Muzsika – gyermekkoncert 
 12.00  „Legyen saját halad a tóban!” – sorsolás 
 12.10 Free Spirit Dance tánccsoport bemutatója 
 13.00 Folk On 45 koncert
 13.40 A horgászverseny eredményhirdetése
 14.00 Székesfehérvári I�úsági Fúvószenekar
 14.40 A főzőverseny eredményhirdetése
 15.00 Csepregi Éva
 15.40 Matyi, a lúdas – bábos komédia gyerekeknek 
  és gyereklelkű felnőtteknek a Bab Társulat előadásában 
 16.30–18.30 Viking zenekar

Kíséró́programok
Kirakodóvásár, furfangos csudavilág közel 170 játékkal kicsiknek és nagyoknak, 

Camuphone – élő karaokee, veterán autók kiállítása
10.00 órától főzőverseny, folyamatos zsűrizés és kóstolás

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!

Március 30.
Húsvéti templomtúra
13.30, Találkozó a Tourinform Iroda előtt.
A túra során a belvárosi templomokat látogathatják meg 
az érdeklődők, melyek a barokk művészet gyöngyszemei.

Húsvétváró
15 óra, Mesterségek Háza
Nagypénteki hímestojásfestés, ünnepi asztali díszek 
készítése, 18 órától tojásvadászat.

Túl minden határon
18 óra, Művészetek Háza
Vujity Tvrtko előadása.

Húsvéti kézműves foglalkozás
12 óra, Koronás Park
Hétvégi bütykölés. A program március 31-én is várja 
a gyerekeket.

Március 31.
Húsvéti tojáskereső verseny
15 óra, Zichy liget
Az élő zene, tánc, tombola, arcfestés és rengeteg 
gyerek-szülő játék mellett elhangzik a húsvét igazi 
üzenete is. A tojásvadászat öt különböző korosztály-
ban zajlik majd, több mint hétezer műanyag tojásban 
elrejtett cukorkát kereshetnek meg a gyermekek a 
parkban. A rendezvény ingyenes, de regisztáció-
köteles. A játékszabály és a regisztrációs felület az 
egyesület honlapján (kke.hu) található.

Alba Fehérvár KC – DVSC TVP
17 óra, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda-mérkőzés.

Április 1.
Húsvét a Koronás Parkban
14 óra, Koronás Park
Tojásfestés, nyuszisimogató, Majoros Ági bábelőadá-
sa, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás, családi 
ügyességi játékok.

Húsvéti táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, népi gyermekjátszó, táncházi 
mulatság.

Április 2.
Tojásgurító verseny, játékok hímes tojásokkal
14 óra, Palotaváros, Király-domb
Húsvéthétfő délutánján várják a fiúkat, lányokat kö-
zös játékra a Király-dombhoz. A húsvéti játékokhoz 
vinni kell három főtt tojást és egy ötven forintos ér-

mét! Bővebb információ: Komendó Gabriella (22 313 
175, 30 955 1742, gabriellakomendo@fejermmk.hu).

Április 3.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Gyirán István: Magyarország döbbenetes jövője, 
avagy a politikai életünk rejtett oldala című előadása.

Április 4.
Fendrich Veronika: Szívvel-lélekkel
17 óra, Köfém Művelődési Ház
Fendrich Veronika alkotásaiból nyílik kiállítás. Ápri-
lis 24-ig tekinthető meg hétköznapokon 8-tól 17 óráig.

Magyarország–Ausztria jégkorongmérkőzés
18.30, Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnok 
A meccset élőben közvetíti a Fehérvár  
Médiacentrum a Fehérvár TV Youtube-  
csatornáján!

Április 5.
A kötődés az élet sava-borsa
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Zsolt utcai 
Tagkönyvtára
Klesitz Angella mentálhigiénés szakember előadása.

Húsvéti koncert
19.30, Szent Sebestyén-templom
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a város kóru-
sainak hagyományos koncertje.

Utolsó óra: Koncert a kutasföldi prímásokkal
20 óra, Táncház
A kutasföldi prímások és az Üsztürü zenekar 
koncertje várja az érdeklődő közönséget. Az est 
táncházzal zárul.

Április 6.
Tavaszi Ringató foglalkozások a gyermekkönyvtár-
ban
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Közös éneklésre és játékra várják az érdeklődőket. 
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A Barátság mozi műsora

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten a tettek mezejére fog lépni, de mellette 
szánjon időt a tervezésre s! Mielőtt bármit is tenne, 
legyenek pontos tervei, hogy mit kíván elintézni, 
megvalósítani az Ön előtt álló héten. A párok 
életébe romantikus időszak köszönt be.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Ha saját üzletre vágyik vagy karrierbeli előmenetelre, 
akkor a héten kell megtennie hozzá a szükséges lépé-
seket. Viszont olyan tekintetben legyen óvatos, hogy 
van valaki a munkahelyén, aki nem kedveli Önt, és ha 
módja van rá, megpróbálhat kiszúrni Önnel. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Készen áll megvalósítani mindazt, amit eddig csak 
tervezgetett. Nagyon jól is teszi, mert most már 
érdemes a tettek mezeire lépnie. Azért nem árt, ha 
meghallgatja, mit mond Önnek a környezete, mert 
egyesektől kimondottan jó tanácsot kaphat!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rengeteg a tennivalója, az elintézendő feladata, de kivéte-
lesen szíve szerint inkább elmenekülne. Nincs kedve, sem 
motivációja ahhoz, hogy megtegye azon dolgokat, amik 
máskor egyáltalán nem esnek nehezére. Talán pont itt van a 
kutya elásva, hogy túlságosan egyformán telnek a napjai!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ha nem figyel, akkor a párjával szemben is olyat tehet, 
ami vitához vezet. Talán túl keményen viselkedik vele vagy 
túl őszintén mond meg neki valamit. Az is lehet, hogy a 
féltékenységével sikerül kiborítania. Próbáljon meg előbb 
gondolkodni, mielőtt bármit is tesz vagy mond! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre ott tart, hogy elindulhatna céljai megvalósításának 
útján, Ön mégis habozik. Folyton tétlenkedik és halogatja 
a kérdést. Talán meggondolta magát vagy fél a kudarctól? 
Pont arra valók a barátok, hogy az ilyen jellegű aggodal-
mairól beszéljen velük!

TÜZIFA
Akácfa kuglizva: 2800 Ft/mázsa

Akácfa hasogatva: 3000 Ft/mázsa
Cserfa-bükkfa kuglizva: 2500 Ft/ mázsa

Cserfa-bükkfa hasogatva: 2700 Ft/mázsa
Cserfa széldeszka szárítva, méretre vágva: 

2400 Ft/mázsa
Ingyenes házhoz szállítás.

Telefon: 06 20 260 41 71

Varrodába, az Alba Ipari Zónába 
keresünk egy műszakos munkarendbe:

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

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

SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

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

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

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

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

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

Fantomszál
Március 30. 18 óra
Feliratos amerikai dráma.

A hely
Március 30. 20.15
Feliratos olasz vígjáték.

Ferdinand
Március 31. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai animációs 
vígjáték.

Az igazi csoda
Március 31. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai családi film.

A legsötétebb óra
Március 31. 20 óra
Magyarul beszélő történelmi dráma.

Három óriásplakát Ebbing határában
Április 3. 18 óra
Feliratos amerikai-angol dráma.

Jupiter holdja
Április 3. 20 óra
Magyar filmdráma.

Lady Bird
Április 5. 18 óra, április 7. 20 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

A víz érintése
Április 5. 20 óra
Amerikai dráma.

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

Valami Amerika 3.
Április 6. 20 óra
Magyar vígjáték.

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

Gyapjúszövő szakkör
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Az érdeklődők készíthetnek tarisznyát, ülőpárnát, 
díszpárnát és szőnyeget.

Földes László (Hobo) József Attila-estje
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Április 7.
Játsszunk a könyvtárban!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Családi társasjátéknap.

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

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

A közel ezer lakosú Kisfalud is „felkerül az egészségtérképre”: első alkalommal szerveznek ingyenes szűrőnapot 

scHéda szilvia

Első alkalommal szerveznek egészségnapot 
Kisfaludon. A városrészben április hetedikén a 
legkeresettebb szűrővizsgálatokon vehetnek részt 
az érdeklődők. Az egészség világnapjához kapcso-
lódó program célja, hogy felhívják a figyelmet a 
mozgás és az egészséges életmód fontosságára.

Melanómaszűrés, vérnyomásmérés, 
csontsűrűségmérés – csak néhány a 
vizsgálatok közül, melyek a Kisfalu-
di Közösségi Házban várják április 
hetedikén az egészségi állapotukra 
kíváncsi kisfaludiakat. A város 
egészségprogramjának köszönhetően 
Fehérváron folyamatosan szerveznek 
városrészi egészségnapokat, melyek-
hez most Kisfalud is csatlakozik. 
Horváth Miklós Csaba, a városrész 
önkormányzati képviselője elmond-
ta, hogy mostantól a belvárostól leg-
messzebb eső körzetben is megad-
nak minden lehetőséget az ingyenes 
vizsgálatokhoz: „Az egészségnapok 
különösen jelentősek a férfiak szempont-
jából, akik szégyenlősek, nem szeretnek 
orvoshoz menni. Könnyebb elhívni őket 
egy szűrőnapra, ha ott megjelennek a 
családtagok, a szomszédok, az ismerő-
sök. Még ha egészségesnek is érezzük 
magunkat, akkor is célszerű elmenni az 
ilyen szűrővizsgálatokra!” 
Különlegessége a kisfaludi egész-
ségnapnak, hogy éppen április 
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Életet menthet a tetoválás

Tavaly nyáron készült az első életmentő diabéteszes tetoválás, de csak egy hete lett belőle 
országos mozgalom a Facebookon. A kék logót néhány napja már a fehérvári Ink Love Tattoo 
tetoválószalonban is ingyen elkészítik a betegek bal alkarjára. A diabéteszes rosszullét egyes 
típusait laikusok akár részegséggel is összekeverhetik. Ha a nagyon magas vércukorszint 
valamilyen egyéb anyagcserezavarral is párosul, akkor a lehelet olyan szagú is lehet, mint ami 
jelentősebb mennyiségű alkohol elfogyasztása után jellemző. Az alacsony cukorszint, vagyis a 
hipoglikémia ehhez képest akár eszméletvesztést vagy egy olyan állapotot is okozhat, amikor 
a beteg képtelen a kommunikációra, és nem tudja elmondani, hogy cukorbeteg. Ezekben a 
helyzetekben lehet akár életmentő is a csuklóra tetovált kék kör és benne a cukorbetegség 
típusának megfelelő jelzés.                                                                                                                        F. G.
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Új sportparkok a városban

Az Illyés Gyula téren is épül sportpark

Bácskai GerGely

Új sportparkok épülnek Székesfehérváron állami 
finanszírozással: a Rác-bánya mellett a Krasznai 
közben, az Illyés Gyula téren és a Bébic utcában 
alakítanak ki ingyenesen használható kondipar-
kot és két helyen futópályát. A cél, hogy minden 
városrészben legyen lehetősége a fehérváriak-
nak arra, hogy ingyenesen sportolhassanak.

Az Apatini utca és a Rác-bánya 
közötti területen egy kilencven 
négyzetméteres, részben fedett 
kondipark teljes egészében pályá-
zati forrásból, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium Nemzeti Szabadidős, 
Egészség- és Sportpark Programja 
keretében épül meg, de kialakítanak 
itt egy futópályát is. Az erősítésre 
alkalmas, saját testsúlyos gépek kö-
zött húzódzkodásra, fekvőtámaszra, 
hasizom-erősítésre, hátizom-erő-
sítésre, függeszkedésre alkalmas 

Fo
tó

: M
ol

ná
r A

rtú
r

hetedikén ünnepeljük az egészség 
világnapját. A világméretű kezde-
ményezés minden évben egy-egy, az 
egészséghez kapcsolódó kihívásra, 
tematikára fókuszál. A 2018-as 
esztendő szlogenje: „Egészséget 
mindenkinek!”
„Ez azt jelenti, hogy megpróbáljuk 
mindenkinek az anyagi helyzetétől, 
lakóhelyétől függetlenül az alapvető és 
minőségi egészségügyi ellátást biztosíta-

ni.” – hangsúlyozta Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok, 
majd hozzátette: „Ennek az esély-
egyenlőségnek a jegyében terjesztjük ki a 
jövőben minden városrészre az ingyenes 
szűrések lehetőségét, hogy az ilyen 
alkalmak során felfedezett problémákat 
időben tudják kezelni.” 
Nagy Zsoltné, a Kisfaludi Polgá-
rok Érdekvédő Egyesületének 
elnöke úgy fogalmazott: céljuk, 

hogy rendszeresen szervezzenek 
egészségügyi szolgáltatásokat, 
egészségmegőrző programokat: „A 
szűrőnap régi vágya és igénye volt a 
városrésznek, hiszen itt ilyen még nem 
volt. Gondoltak a rohanó életmódot 
élő és az egészséges életmódot háttérbe 
szorító fiatalokra és a városba nem 
szívesen utazó idősekre egyaránt, 
akik helyben igénybe tudják venni a 
vizsgálatokat.” 

eszközök, továbbá egy fellépő és egy 
bordásfal kap helyet. 
Vargha Tamás, Fehérvár országgyű-
lési képviselője lapunknak elmond-
ta: az egészség és a sport szorosan 
összefügg. Jó lehetőséget terem-
tenek ezek a parkok arra, hogy 
mindenki ingyenesen sportolhasson 
egészsége megőrzése érdekében.
„Minden sportba fektetett összeg az egész-
ségügyben a négyszeresét hozza vissza!” 
– mondta Törő Gábor országgyűlési 
képviselő. – „Nemcsak a versenysportot, 
hanem a tömegsportot is támogatni kell, 
különösen a hasonló sportparkokat, ahová 
bárki és bármikor kimehet sportolni.”
Cser-Palkovics András polgármester 
hozzátette: már korábban eldőlt, 
hogy a Rác-bányában épül egy ilyen 
létesítmény, azonban második 
ütemben további három pályázata 
nyert Fehérvárnak a kormány kiegé-
szítő támogatásának köszönhetően.
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HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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Bóna éva

Azt mondják, a negyven az új húsz. Akkor 
mondhatjuk-e, hogy a hatvan az új negyven? 
Egyáltalán kell-e ezzel foglalkozni, vagy jobb, ha 
a lehető legboldogabban próbálunk élni? Sokan 
számot vetnek egy-egy jelentős születésnap, 
kerek évforduló alkalmával. Van, aki megijed az 
idő múlásától, van, aki inkább előre tervez, nem 
is néz vissza, s akad olyan is, aki egyszerűen 
boldogan él. Hirtling Istvánnal, a Vörösmarty 
Színház színművészével hatvanadik születésnapja 
kapcsán beszélgettem a pályájáról és egy kicsit a 
magánéletéről.

Leltározol? Nosztalgiázol? Vagy emléke-
ket őrzöl?
Szerencsére nemigen jut időm arra, 
hogy ezt a hatvan évet számvetés alá 
vonjam, de úgy vélem, érdemes volt 
végigcsinálnom, úgyhogy nagyon 
jókedvűen és derűsen nézek a követ-
kező hatvan elébe!
Nem is érdekel a kor, az évek múlása?
Nem. De azért mindannyian hiúak 
vagyunk. A kinézetünkre, a jóked-
vünkre vagy akár a jó állapotunkra. 
Én is szívesen hallom, ha azt mond-
ják: „Nyugodtan letagadhatsz még 
vagy két napot!” A viccet félretéve, 
nem érzem magam hatvanévesnek. 
Vagy nem tudom, hogyan kellene 
magam érezni, ha hatvanévesnek 
kellene lennem.
A pályád a Budapesti Gyermekszínház-
ban kezdődött, még a főiskola előtt. Mit 
lehetett ott tanulni?
Úgy gondolok vissza azokra az 
évekre, hogy nemcsak színészet-
re tanítottak bennünket, hanem 
egyszerűen színházra. Millió íratlan 
színházi szokásjogot és törvényt 
tanultunk meg, aminek mondhatni 
azóta is „apostola” vagyok. Például 
akik velem dolgoznak, már tudják, 
hogy az olvasópróbára ceruzával és 
radírral érkezünk, hogy a mobiltele-
fonnak az öltözőben, a rágóguminak 
a szemetesben a helye.
Ez a fajta színházi viselkedéskultúra 
később segítséget adott a főiskolán? 
Vagy az ott tanultak előnyt jelentettek a 
felvételin?
A főiskolán igen. Hogy a felvételnél 
mennyire, azt nem tudom. Bohák 
György rendező, egyetemi tanár ba-
rátom unszolására jelentkeztem, és 
nagyon jó osztályba kerültem. A mai 
napig becsüljük, értékeljük egymást. 
S amit még Bohák Gyurinak köszö-
nök: azt mondta, „Nem tudhatod, 
hogy kik a többiek, akikkel együtt 
felvettek téged a főiskolára, de egyet 
kell tudnod: velük kell elvégezned!” 
– és ez azért fontos mondat, mert az 
egész pályára vonatkozik. Az ember 
nem tudhatja, milyen partnerei 
lesznek, de velük kell létrehozni a 
produkciót.
A főiskola után a Nemzeti Színházhoz 
szerződtél, ahol akkor olyan színészekkel 
kerültél egy társulatba, mint Sinkovits 
Imre, Bessenyei Ferenc, Törőcsik Mari 
vagy Psota Irén. Milyen volt ott fiatal 
színésznek lenni?
A főiskolai évek alatt nagyon sikeres 
vizsgaelőadást hoztunk létre. Ez 
a tanárainknak volt köszönhető – 
Kerényi Imre, Huszti Péter, Versényi 
Ida – és ezekre a vizsgákra érdeklőd-
ve jöttek a kollégák. A legnagyobb si-
kerű bemutatónk Dürrenmatt János 

„Nem érzem magam hatvanévesnek”

Hirtling István szerint nem lehet mindenre igent mondani

Március 21-én este a Somorjai Ferenc Kamarazenekari Hangversenysorozat első állo-
mására várták a zenekedvelőket a Hotel Magyar Királyba. A koncerten nemcsak Rossini, 
Boccherini és Haydn dallamai csendültek fel: kiegészítve a zenés estet, egy beszélgetést 
is hallhattak az érdeklődők. Lapunk munkatársa, Vakler Lajos Hirtling István színművészt 
kérdezte pályafutásáról.
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királya volt, melyről a kritikusok is 
igen nagy elismeréssel nyilatkoztak.
Ez volt a belépő a Nemzetibe?
Ez magával hozta nemcsak a közön-
ség, de a szakma figyelmét is.
Nyolc évet töltöttél a Nemzetinél. Azt 
mondtad egyszer, hogy soha nem kellett 
munkáért kilincselned. Ez szerencse, 
vagy kellett hozzá az a mentalitás, amit 
képviselsz?
Nem vagyok tudatos karrierépítő 
színész. Inkább a szívemre hallgatok, 
talán a kor előrehaladtával kicsit 
megfontoltabb lettem. Kerényi Imre 
mondta nekünk még a főiskolán, 
hogy minden egyes szerepünk és 
megnyilvánulásunk lehív majd egy 
következőt. Az én életemben ez egy 
fontos igazodási pont, az elvégzett 
munka nem csupán egy következő 
feladatot, hanem rendezőt is hívott, 
és azt is el kell tudni fogadni, amikor 
éppen nem jön felkérés. Viselni kell 
a terhet is, mint ahogy a sok felkérés 
némelyikére néha fájó szívvel nemet 
mond az ember. Mert nem lehet 
mindenre igent mondani.
Számos királyszerepet játszottál, s ennek 
kapcsán egyszer azt mondtad, azért 
is szeretted ezeket a szerepeket, mert 
teret nyerhetett általuk a szertelenséged 
vagy a rapszodikusságod is. Mégsem 
skatulyáztak be.
Volt idő, amikor rengeteg palástot 
hordtam, aztán vágyódtam az öltö-
nyök után. Elsősorban a rendezők 
nem hagytak engem beskatulyázni. 
Látni akartak Bóni grófnak a Csár-
dáskirálynőben, Brack bírónak Ibsen 
Hedda Gablerjében, és sorolhatnám. 
Például amikor Hargitai Iván itt Szé-
kesfehérváron rám osztotta Harpa-
gon szerepét a Fösvényben, napokig 
nem tértem magamhoz, hogy én egy 
ilyen zsugori öregembernek látszom? 
S miután már eleget zsörtölődtem 
magamban, akkor elmondta, hogy 
nem: ő engem akar látni, egy élet-
erős, középkorú Harpagont, aki már 
megteremtette biztos egzisztenciáját, 
és új életet akar kezdeni. Meggyő-
zött.

2012-ben kerültél Székesfehérvárra. 
A hat év azt mutatja, hogy jól érzed itt 
magad.
Nem véletlenül nem szerződtem 
két évvel ezelőtt Budapestre, a hívás 
ellenére.
Miért Székesfehérvár?
Mert ide hívtak.
Ilyen egyszerű?
Azt megelőzően azért volt három 
hónapom, amikor nem tudtam, 
hogy a következő évben hol lesz 
szerződésem. Akkor itt egy új szín-
ház ígérete mutatkozott. Quintus 
Konrád megbízott igazgató volt, 
és Valló Péterrel úgy döntött, hogy 
meghívnak három szerepre. Majd 
a nyáron Szikora János kapta a 
megbízatást, és maradtam, hiszen 
előzőleg sokat dolgoztunk együtt. 
Ennek az új társulatnak voltam 
talán az előfutára. Azóta nagyon 
izgalmas és nagy feladatokat 
kaptam. Egyáltalán fel sem merült 
bennem a kérdés, hogy jól dön-
töttem-e. A szerepek, az előadá-
sok minősége és a játszótársaim 

kreativitása az, ami arra sarkall, 
hogy elégedetten tekintsek vissza 
az elmúlt hat évre.
Születésnapod apropóján ültünk le 
beszélgetni. Bár jól tudom, nem szeretsz 
a magánéletedről nyilatkozni, de ebben a 
hatvan évben kitörölhetetlenül jelen van 
a család is.
Húsz éve vagyunk együtt a felesé-
gemmel, tizenöt éve vagyunk háza-
sok. Tizennégy éves a fiunk és tizen-
kettő a lányunk. A család fogalma 
– indíttatásomnál fogva is – nagyon 
mély és tartalmas. Nagycsaládban 
nőttem fel, és mindig arra vágytam, 
hogy legyen egy olyan társam, aki ha-
sonlóképpen gondolkodik a család-
ról. Ezt a társat feleségemben meg is 
találtam. Mi boldog család vagyunk, 
ahogy a nagykönyvben meg van írva: 
apa, anya, egy fiú, egy lány.
Mit kívánnál magadnak – ahogy beszél-
getésünk elején mondtad – a következő 
hatvan évre?
Szeretnék sokáig gyönyörködni har-
monikus családomban, feleségem és 
gyermekeim boldogulásában! 
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Vakler lajos

Nemzeti ünnepünkön Lukács László néprajzku-
tató, muzeológus, a Magyar Tudományos Aka-
démia doktora, a székesfehérvári Szent István 
Király Múzeum nyugalmazott muzeológusa, a 
Kodolányi János Főiskola volt egyetemi tanára 
a néprajztudomány és a muzeológia területén 
elért eredményeiért valamint a magyar kul-
túra európai szintű megismertetését szolgáló 
tudományos és kutatási tevékenysége elisme-
réseként a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje 
kitüntetést vehette át. 

Lukács László a néprajzot nemzeti 
tudománynak tekinti, s elfogódott 
szeretettel, mondhatni szenvedéllyel 
műveli. Miközben otthon érzi magát 
a Mezőföldön vagy az Alsó-Garam 
mentén, ugyanolyan magabiztosság-
gal tájékozódik Bécsben, Münchenben 
vagy a Lüneburgi-pusztán. Itthonról 
Európára tekint, külföldről haza. 
Mielőtt a néprajztudományról kérdez-
ném, érdekelne, miként fogadta ezt az 
elismerést?
A kitüntetéseket az ember nem 
várja, nem kéri, és főleg nem kö-
vetelheti. Számtalan Fejér megyei 
és székesfehérvári kitüntetést kap-
tam, és emellett szakmai elismeré-
seket a Magyar Tudományos Aka-
démiától és a Néprajzi Társaságtól 
egyaránt. Nagy megtiszteltetés volt 
a Helder- és a Humboldt-ösztön-

Állami elismerés Lukács Lászlónak

Honvédvadász- és díszegyenruha

A kiállítás hangsúlyos eleme a katonaportrékkal borított Hősök fala, melyen hat, különleges életutat bejárt magyar katona portréját, kitünteté-
seit és rövid életrajzát mutatják be

„A mi fő feladatunk a magyar népi kultúra megőrzése”

GásPár Péter
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Ebben az évben ünnepeljük a Magyar Honvédség 
fennállásának százhetvenedik évfordulóját. Ebből 
az alkalomból a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
vándorkiállítást készített, mely betekintést enged 
e százhetven éves időszak történéseibe, továbbá 
bemutatja annak jelentős eseményeit és jellegze-
tes tárgyait. A tárlat most Fehérváron az Új Magyar 
Képtárban látható.

Kulcsár Mihály, a Szent István Király 
Múzeum igazgatójának köszöntője 
után a tárlatnyitón Vargha Tamás hon-
védelmi államtitkár kiemelte, hogy a 
Magyar Honvédség sok csatában vívta 
ki a szabadságunkat, amivel jól kell 
tudni sáfárkodni, és ezt a szabadságot 
ma is meg kell védeni: „Ezt teszik a ha-
táron szolgáló vagy a távoli missziókban 
szolgálatot teljesítő honvédek is, amiért 
köszönet illeti őket.” Vargha Tamás arra 
biztatta a fehérváriakat, hogy jöjjenek 
el az Új Magyar Képtárba, és nézzék 
meg a különleges tárlatot.
Korom Ferenc, az Összhaderőnemi 
Parancsnokság parancsnoka köszön-
tőjében kiemelte: mély üzente van an-
nak, hogy a budapesti bemutatkozást 
követően Székesfehérvár ad elsőként 
otthont a vándorkiállításnak. A vezér- 
őrnagy szólt arról is, hogy napjaink-
ban ismét történelmi eseményeknek 
vagyunk szemlélői, közreműködői 
– vagy a honvédség esetében tevékeny 
végrehajtói.
A tárlaton az 1848-as szabadságharc 
korszakát egy honvédvadász hadnagy 
idézi fel. A korszakban az egyéni harc-

ra kiképzett, válogatott legénységű 
vadászalakulatok joggal tekinthetők 
a mai elit csapatok előfutárainak. 
Ugyancsak a szabadságharchoz 
kapcsolódik a honvédség gyalogsági 
csapatzászlója. A kiegyezés után meg-
alakuló „második honvédségre” egy 
honvéd közhuszár figurája emlékez-
tet, s egyben képviseli a legmagyarabb 
fegyvernemet, a huszárságot.
A nagy háborúhoz kapcsolódik az 
1913-ban megalapított honvéd tüzér-
ség tűzmestere. Díszegyenruháján a 

kitüntetések már a harctéri szolgálat-
ról árulkodnak. A monarchia és az I. 
világháború időszakához kapcsolódik 
az 1868 M honvédségi csapatzászló 
is. A Horthy-korszakot majd a II. 
világháborút a Magyar Királyi Honvéd 
Légierő tizedesének egyenruhája 
idézi meg, csakúgy, mint az 1938 M 
csapatzászló.
Az 1945-től a rendszerváltásig terjedő 
időszak bemutatására a 46. hadihajós 
dandár, ismertebb nevén a flottilla 
matrózának öltözetét választották ki, 

mely a korszak egyik legnépszerűbb 
egyenruhája volt. Az 1956-os ese-
ményeket egy 1950 M csapatzászló 
idézi, melyből a forradalom napjaiban 
kivágták a Rákosi-címert.
Nem lehetne teljes a tárlat a honvéd-
ség közelmúltban bevezetett új gya-
korlóruházatának bemutatása nélkül, 
melyet egy katonai rendész figuráján 
láthatunk. Mellette a jelenleg is hasz-
nált 1990 M csapatzászló jelképezi a 
rendszerváltástól napjainkig terjedő 
időszakot.

díj is, melyeket Németországban 
kaptam. Örömmel nyugtázom, 
hogy a magyar állam is elismerte a 
néprajzi munkámat.

Tudományos pályájának íve az 
egyetemi tanulmányoktól az egyetemi 
tanári székfoglalóig rendkívül széles 
spektrumot takar. 

A Húsvéti korbácsolás az első 
olyan tanulmányom, melyben már 
kitekintettem a lokális, a helyi 
– Fejér megyei vagy dunántúli – 
kereteken. Egy elterjedt szokásnak 
a nyomába eredtem. Bejártam a 
Felvidék nyugati részét, kutattam 
Ausztriában, a morva mezőn, a ke-
leti és a nyugati német területeken, 
de Karéliában és Litvániában is.
Ez a módszer tudatos volt?
Igen, mert ezt csinálta Gunda 
Béla, a professzorom is. Az ő segít-
ségével tanulhattam Helder-ösz-
töndíjjal a bécsi egyetemen. Ez 
indított el az európai etnológiai 
pályán. 
A Szép napunk támadt egy összefogla-
ló mű a Fejér megyei népszokásokról. 
Ez volt az első népszokás-monográfia, 
ami egy nagyobb régió szokásait 
mutatja be. Pesovár Ferenc írt a nép-
zenéről, míg mi Gelencsér Józseffel 
a népszokásokról. Ez tizenö t év 
kutatás eredménye volt. 
Helyén van a néprajzkutatás hazánk-
ban és a Kárpát-medencében?
Leginkább Magyarországon van 
rendben. A mi fő feladatunk a 
magyar népi kultúra megőrzése, 
feltárása, dokumentálása és bemu-
tatása, s tudomásul kell vennünk, 
ha mi ezt nem végezzük el, akkor 
senki nem fogja megtenni helyet-
tünk!
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A  2018-as Fehérvári Versünnep dön-
tője április 21-én 10 órakor kezdődik 
a Városháza Dísztermében.

Megnyílt a Boldogasszony-kiállítás

A tárlat május másodikáig látogatható

GásPár Péter

Szűz Mária kortárs ábrázolásaiból nyílt kiállítás 
szerdán a Szent István Király Múzeum Csók Ist-
ván Képtárában. A tárlat több mint ötven alkotó 
munkáit vonultatja fel: szobrokat, kerámiákat, 
textilműveket, festményeket, grafikákat és 
fotókat egyaránt láthat a közönség.

A kiállítás több oldalról világítja 
meg a Boldogasszony, azaz Szűz Má-
ria és a magyarság kapcsolatát, de a 
Mária-kultusszal a magyar összetar-
tozást is jelképezi. 
A tárlatot a jubileumi Mária-év, a 
csíksomlyói Szűz Mária-kegyszobor 
felállításának ötszázadik évforduló-
ja alkalmából hozták létre 2015-
ben. István király fia, Imre herceg 
halála után Máriának ajánlotta fel 
az országot, a Jézus anyjával, Szűz 
Máriával azonosított Boldogasszony 
ezért kiemelten fontos szerepet kap 
a magyar hagyományokban. Erről 
az összetett és sokrétű Boldogasz-
szony-képről kíván kortárs művészi 
olvasatot adni a kiállítás, úgy, hogy 
közben újrafogalmazza azt, és 
megpróbálja beágyazni a közösségek 
mindennapjaiba is. 
Vargha Tamás, Székesfehérvár 
országgyűlési képviselője ünnepi 
köszöntőjében így fogalmazott: 
„Ötvenöt képzőművész – határon innen 
és túl – művészi alkotásai, ennek a 
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Kisorsolták a Fehérvári Versünnep mentorait Nyugdíjas Ki mit tud?

A mentorsorsoláson eldőlt, hogy a Vörösmarty Színház mely művészeivel készülnek együtt a 
döntőbe jutott diákok

Három elődöntő volt, melyeket követően a szereplők emléklapot vagy oklevelet vehettek át. Az 
okleveles produkciók legjobbjait választották ki a vasárnapi gálára. 

koVács V. orsolya szaBó Miklós Bence

Kiderült, hogy kik segítik idén a kilencedik 
Fehérvári Versünnep tizenkét döntősét a 
felkészülésben. A hétfő délutáni mentor- 
sorsoláson eldőlt, hogy a Vörösmarty Színház 
mely művészeivel dolgoznak együtt a diákok 
a következő hetekben.

Hétfő délután megtartották a 
mentorsorsolást, ahol kiderült, 
hogy Baráth Eszter Adriennt 
Kozáry Ferenc, Bakó Fannit Tüzkő 
Sándor, Ferenczy-Nagy Boglárkát 
Váradi Eszter Sára, Jenei Már-
tont Kerkay Rita, Jónás Olivért 
és Szűcs Panna Villőt Juhász 
Illés segíti. Kerényi Réka Lábodi 

Telt házas gálaműsorral zárult a huszonötödik 
Fejér Megyei Kor-társ Nyugdíjas Ki mit tud? 
vasárnap a Vörösmarty Színházban. 

Az elmúlt hétvégéken mintegy 
négyszázan léptek színpadra a 
Szabadművelődés Házában és 
a Tóparti aulájában. A vasárnap 
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délelőtti színházi gálán harminchá-
rom produkció mutatkozott be. A 
megmérettetésre énekes és hang-
szeres fellépéssel, vers- és próza-
mondással, színjátékkal, tánccal is 
lehetett nevezni. Két és fél évtized 
után sem csökken a Ki mit tud? 
iránti érdeklődés, hiszen mintegy 
százhúsz produkcióval neveztek a 
résztvevők.

Ádámmal, Mátics Anna és Somos 
Máté Matuz Jánossal, Nyári 
Ádám Kelemen Istvánnal, Tóth 
András Bence Láposi Rékával és 
Varga Eszter Varga Lilivel készül a 
döntőre.
A Fehérvári Versünnepet ki-
lencedik alkalommal szervezi 
meg a Fehérvár Médiacentrum a 
Székesfehérvári Egyházmegyével, 
Székesfehérvár önkormányzatá-
val, a Szent István Hitoktatási és 
Művelődési Házzal és a Vörös-
marty Színházzal együttműködve. 

rendkívüli kiállításnak a teljes anyaga 
hirdeti és bizonyítja az ősi Mária-kul-
tusz összetartó erejét. De hirdeti azt is, 
hogy összetartozásunk tudatosítására, 
megerősítésére minden erőnkkel, a 
művészet erejével is törekednünk kell. A 
nemzeti létet, a nemzetállamot szétverni 
igyekvő divatos irányzatok ellenében, 
a magyarság összetartozását bomlasztó 
politikai és ideológiai játszmákkal szem-
ben csak hitünk, értékrendünk megőr-

zésével, megújításával leszünk képesek 
megmaradni. Ez történelmünk tanulsága 
– ez a tárlat célja is.”
A tárlatnyitón Spányi Antal püspök 
Szent István országfelajánlásáról 
szólt beszédében, kiemelve, hogy 
az nem az elkeseredés, hanem a hit 
cselekedete volt.
A húsvét közelgő ünnepéről szólva 
Jézus húsvéti áldozatáról beszélt, és 
a történelmi emlékezésre irányította 

a hallgatóság figyelmét Szász Jenő, 
a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
elnöke, a kiállítás másik védnöke.
A kiállítás kurátora, Tóth Norbert 
megnyitóbeszédében kiemelte: 
„Ezekben az esztendőkben a kiállítás 
küldetése, hogy körbejárva a Kárpát- 
hazát hitben, felelősségben és hűségben 
erősítse meg az őrt állókat, és onnan 
kitekintve a világ minden részéről haza-
hívja elszakadt nemzettársainkat.”
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Múlt heti újságunk fókuszában egy különleges hölgy állt, aki látássérültként komoly 
sporteredményeket tudhat magáénak. Első megfejtésünk nem volt más, mint a hölgy 
neve: Lengyel Zsófi.
Zsófi nemcsak sporttal foglalkozik, hanem azzal is, hogy minél több kisiskolással megis-
mertesse a fogyatékkal élők mindennapjait, és a gyerekek megtanulják őket a társadalom 
teljes értékű tagjaként kezelni. Második megfejtésünkből kiderült, hogy milyen elnevezést 
kapott az erre a célra létrehozott városi program: Székesfehérvári Érzékenyítő Program.
Harmadik feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, melyik nagy világversenyre készül 
a következő években a látássérült sportoló. A helyes válasz: A kétezer-húszas tokiói 
paralimpiára.

E heti keresztrejtvényünk a húsvéttal foglalkozik. A húsvéti tojás és nyuszi a tizenha-
todik században vált a keresztény ünnep részévé Németországban, amit aztán többek 
között a magyarok is átvettek. De mi köze a nyúlnak a húsvéthoz? Csak egy félreértés 
eredménye: voltak olyan tartományok Németországban, ahol ilyenkor gyöngytyúkot és 
tojást ajándékoztak egymásnak. Ezt aztán valahol rosszul értették, mert a két német 
elnevezés hasonló alakú szó: így lett a tyúkból nyúl. Az első megfejtés a gyöngytyúk 
német nevét takarja. 
Belgiumban és Franciaországban viszont ragaszkodtak a saját hagyományaikhoz. A má-
sodik megfejtésből kiderül, hogy ezekben az országokban mik hozzák az ajándékot. 
A harmadik megfejtés pedig arra keresi a választ, hogy a tojás és a nyúl milyen jelkép.
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Ebéd az Ikarusz menzáján

Nemcsak a dolgozók, de a fiatalok is közösséget alkottakCipővásár a Skálában a hetvenes években

Élet a Kádár-kori lakótelepeken
lugosi balázs

Tóth Eszter Zsófia, a Veritas Történet-
kutató Intézet munkatársának Miért 
szeretjük, miért nem? – élet a Kádár- 
kori lakótelepeken című előadásával 
folytatódtak a Szent István Király 
Múzeum VárosKép – Székesfehérvár a 
huszadik században című kiállításához 
kapcsolódó kísérőprogramok kedden a 
múzeum Országzászló téri épületében.

„Noha Budapesten élek és nőttem 
is fel, anyósom és apósom is 
fehérváriak, ezért az 1980-as 
évek második felében és a kilenc-
venes években gyakran jártam a 
városban. A férjem szülei előbb 
a Tolnai utcában, majd az akkori 
Münnich-lakótelepen laktak.” – 
kezdte előadását Tóth Eszter 
Zsófia, aki az egykori Mün-
nich- és Lenin-lakótelepeken 
gyűjtött forrásokat az 1970-es 
és 80-as évekre vonatkozóan. 
– „Az 1960-as évektől a város 
iparosodása erőteljes lakosság 
növekedéssel járt, így a lakótele-
pek építése szükségszerű volt.” A 
Veritas Történetkutató Intézet 
munkatársa elmondta még, 
hogy lakáshoz igényléssel lehe-
tett jutni: a családi állapottól, a 
gyerekek számától valamint az 
esetleges protekciótól függött 
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A VárosKép kiállítás 
további kísérőprogramjai

Április: Győr Attila–Prakfalvy Endre: A 
legfiatalabb örökség – Székesfehérvár 
huszadik századi műemlékei
Május: Dalok a nyolcvanas évekből – 
koncert az udvaron (Dinnyés József, 
Voga János és Mohai Tamás fellépése) 
valamint a Szabad Színház művésze-
inek előadása: VárosKép–VárosPróza 
– Irodalmi séta a huszadik századi 
Székesfehérváron. (Szerkesztő: Czinki 
Ferenc.)
Június: Kiss Lajos–Kámán Béla: 
Hogyan épült (át) Fehérvár? – Építési 
technológiák a huszadik század máso-
dik felében

koVács V. orsolya

Kötéltánc a betonon

Akik egy panelház betonfalai között 
töltötték gyermekkoruk meghatározó 
éveit – vagyunk így egy páran – egy 
kicsit mindig nosztalgiával gon-
dolnak vissza rá. Nekem az egyik 
legélénkebb emlékem, ahogy néhány 
évesen a linóleum padlólapok talál-
kozásánál lévő csíkon sétálva ját-
szom kötéltáncosat, a legónapernyő-
vel a kezemben egyensúlyozva. Egy 
kisgyerek még képes mindenben a 
varázslatot látni, legyen az akár egy 
sokak által sivárnak érzett lakótelepi 
betondzsungel kis egyenszobája.
Aztán magunk mögött hagyva a 
gyerekkor romantikáját, már nem 
ennyire egyértelmű, hogy poén a 
panelélet. A hagymás rántás szel-
lőzőkben felszivárgó állott  szaga, 
az ablakon szellőztetéskor beszálló 
cigifüst vagy éppen a fürdőszobai 
csövekben olykor ellenkező irányba 
folyó szennyvíz senkinek nem tarto-
zik a kedvencei közé.
De míg sokan esetleg azért laknak 
ezekben a házakban, mert nincs 
pénzük másra, én – bevallom – sze-
retem is. Volt alkalmam négyméteres 
belmagasságú ház tágas lakásában 
élni egy darabig: úgy éreztem, 
mintha egy múzeumban laknék. Éjjel 
különösen nyugtalanító volt a terem 
nagyságú hálószoba. Kedvelem a kis 
lakások kuckós meghittségét. Főleg, 
hogy most már a lányom tanul kötél-
táncolni egy ilyenben!

JELENTKEZZ!
„Öntsd formába az életed!”

FORDULJ HOZZÁNK!
Varga-Varró Ágnes 
agnes.varga-varro@arconic.com
06-30-617-4517
Csorba Mónika
monika.csorba@arconic.com
06-30-524-6004
www.arconic.hrfelho.hu

A szakmai tapasztalattal rendelkezőket 
egyedi ajánlattal várjuk!

Öntő-olvasztár: bruttó 275.000 Ft* 
Hengerműi munkás: bruttó 255.000 Ft*

Elektromos és gépészeti karbantartó: bruttó 285.000 Ft*
*Műszakpótlékkal, kiegészítő juttatások nélkül, szakmunkás alapvégzettség megléte esetén

Hengermű-Öntöde üzletág

a várakozás hossza és a lakás 
mérete is.

Előfordult, hogy azonos 
munkahelyen vagy hasonló 
beosztásban dolgozók nagyjá-
ból egy időben és környéken 
jutottak lakáshoz, így általá-
ban jó közösséget alkottak. 
„Érdekes jelenség volt, amikor a 
hetvenes évek végétől és jellem-
zően a nyolcvanas években a 
lakóközösségek elkezdték kiadni a 
tárolóhelyiségeket: body buil-
ding-termek, kozmetikák, trafikok 
létesültek a helyükön. Ekkortájt 
fokozatosan engedélyezték a nagy 
világcégek áruinak kereskedelmi 
forgalmát, ezek a – jellemzően 
üdítőital, rágógumi és egyéb 
édesipari – termékek kezdetben 
nagykereskedelmi forgalomba 
nem kerültek, azokat az említett 
lakótelepi, olykor biciklitárolóból 
átalakított trafikok árusították. 
A tipikus panellakók akkori-
ban – de jellemzően manapság 
is – nagyjából 25 és 40 éves kor 
közötti, családalapító fiatalok 
voltak, akik később a kertvárosi 
részek felé törekedtek, valamint 
a javarészt kényelmi szempon-

tok – állandó melegvíz, központi 
fűtés – alapján döntő idősebb 
korosztály.”



22 2018.03.29.sport
A  H E T I L A P

FEHÉrVÁr

Lendület és szenvedélyRitmus és harmónia

A tavalyi évhez hasonlóan közel négyszáz pár indult a Lászlóvill-kupán

Ringó csípők, tüzes mozdulatok
néMetH krisztián

Megint felvillanyozta a hazai versenytánc 
mezőnyét – és persze a Köfém-csarnok közön-
ségét – a Lászlóvill-kupa. A Laguna Kulturális 
és Táncsportegyesület tizenhetedik alkalommal 
rendezte meg hagyományos viadalát, azaz a 
felnőtt-ifjúsági latin, junior tíztánc, senior 
latin és professzionista standard ranglista- 
versenyt. 

A standard táncok alatt az angol 
keringőt, a tangót, a bécsi keringőt, 
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Kezdésnek kilencedik hely

Dévay Márk nagyot versenyzett Portugáliban, kilencedik hellyel kezdte a szezont

Gyors is volt a közönségkedvenc Moszkvics

Nem mai darab a Moszkics, de mindenki rajongott érte

kaiser taMás kaiser taMás

Jól kezdte a szezont Dévay Márk: az Alba 
Triatlon SE sportolója Portugáliában kilencedik 
helyen zárt az Európa-kupa első futamán.

Írhatnánk, hogy szerencsét hozott 
a kilences rajtszám Dévay Márk-
nak, aki ugyanebben a pozícióban, 
vagyis kilencedikként zárta a 
quarteirai Európa-kupa-futamot, 
de ez nem lenne igaz. Az Alba 
Triatlon SE olimpiai reménysége 
nagyon keményen megdolgozott, 
hogy a legjobb tízben végezzen 
az igen erős, több mint hetven főt 
számláló mezőnyben. Márknak az 
ellenfeleken kívül a tizennégy fo-
kos, erősen hullámzó óceánnal és 
a technikás pályával is meg kellett 
küzdenie. 
„Az úszás itt általában a nagyon 
hullámzó óceán miatt nehéz, úgyhogy 
a jó úszóknak több esélye van elszök-

A fehérvári Auszmann Gyula és Szabó János a 
közel negyvenéves Moszkviccsal teljesítette 
a húsz gyorsaságiból álló Eger Rallye-t, a 
bajnokság első futamát. Auszmannék ezúttal 
sem vallottak szégyent: a Hystoric E2-es 
géposztályban szombaton és vasárnap is a 
leggyorsabbak voltak, korcsoportjukban pedig 
a harmadik helyen végeztek.

„Az időjárás megtréfált minket, reggel 
még jegesek voltak a magasabban fek-
vő pályák.” – kezdte az értékelést 
Auszmann Gyula. – „A második 
gyorson sajnos benéztünk egy lassítót, 

ni.” – kezdte értékelését a fehérvá-
ri triatlonista. – „Ez most is így volt. 
Bringán ahogy elindultunk, máris 
rendeződött a kis sorunk, és elkezd-
tünk szépen forogni, úgyhogy a tizen-
öt másodperces előnyből fokozatosan 
több mint két percet csináltunk. A 
pálya itt sem volt egyszerű, mert volt 
egy emelkedő, három fordító, és egy-
egy technikásabb kanyar körönként. 
Ezután indultunk el futni. Mivel ez a 
szezon első versenye volt, és olimpiai 
táv is egyben, így arra figyeltem, 
hogy jól osszam be az erőmet, és jó 
tempót tartsak végig. Szezonkezdés-
nek ez nagyon jó volt!”
Dévay Márk legközelebb április 
tizenötödikén a Spanyolországhoz 
tartozó afrikai Melilla városában 
küzd majd a pontokért triatlon 
Európa-kupa-futamon, egy héttel 
korábban pedig az ajkai duat-
lon ranglistaversenyen áll majd 
rajthoz. 

a slow foxot és a quickstepet értjük, 
a latin gyűjtőnév alatt pedig a 
cha-cha-cha, a szamba, a rumba, a 
pasodoble és a jive szerepel.
A laikusok számára persze ez 
majdnem mindegy is, hiszen 
nem győzünk ámulni a hölgyek 
és urak harmonikus, érzelemtől 
fűtött mozdulatain. A fehérvári 
seregszemlén ezúttal is a hazai 
versenytánc legjobbjai léptek 
parkettre a feltörekvő generáció 
mellett.

A házigazdák a felnőtt C standard ka-
tegóriában aratták a legnagyobb sikert: 
Szilner Konrád és Szeleczki Vivien 
(Studio 2000 TSE) az első helyen zárt. 

A Laguna versenyzői közül a 
junioroknál kettő, a felnőtteknél 
pedig összesen hat pár szerepelt a 
finálékban.

de a harmadik szakasz után a szer-
vizcsapat helyreállította a károkat. 
Ezenkívül különösebb technikai 
problémánk nem volt, próbáltuk karc-
mentesen bevinni az autót a célba. 
A verseny időben is nagyon hosszú 
volt: szombaton reggel 8-tól este 10-ig 
folyamatosan mentünk, a végén már 
lámpákkal. Az autó abszolút közön-
ségkedvenc volt, mindenhol örömmel 
fogadták! Az elért eredménynek 
mindannyian nagyon örültünk, hiszen 
ennél csak erősebb autók mentek a 
mezőnyben. A következő megméret-
tetés a Székesfehérvár Rallye lesz 
júniusban.”
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A csapatkapitány Lóránt Péter remekelt a Szeged ellen A szaúdiak elleni edzőmeccsek hasznosak a fehérvári pólósoknak is

Vereségre győzelem Vendégek Ázsiából
soMos zoltán soMos zoltán

Körmenden viszonylag simán kikapott az Alba 
Fehérvár, szerda este azonban magabiztosan 
győzött a Szeged otthonában. Már csak egy 
meccs van hátra az alapszakaszból.

A körmendi csarnokban sosem 
volt könnyű nyerni, de sikerült már 
nem is egyszer a fehérvári kosara-
soknak. Például ebben a szezonban 
is, az európai kupa csoportköré-
ben. Ahogy jobbak voltak a két 
csapat másik három találkozóján 
is az idényben, úgyhogy körmendi 
szempontból ideje volt a visszavá-
gásnak. Sikerült is nekik: szomba-
ton 78-67-re nyertek az Alba ellen, 

A szaúd-arábiai férfi vízilabda-válogatott 
tíznapos edzőtábor keretében tartózkodik 
városunkban. Programjukban több edzés és 
edzőmérkőzés is szerepel a Fehérvár Vízilabda 
SE csapatával.

Szaúd-Arábia vízilabda-válogatottja 
világkupára készül Új-Zélandra, 
a felkészülés része a fehérvári edző-
táborozás. Mint Gyöngyösi János, 
a Fehérvár Vízilabda SE elnöke 
elmondta, korábban egyiptomi és 
katari csapatok is vendégeskedtek 
már a Csitáry G. Emil uszodában, 
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Záró tizenegy

A szezonban még tizenegyszer kell padlóra küldeni ellenfelüket Huszti Szabolcséknak

Elismerés az akadémiának

A fehérvári akadémia U20-as csapata kedden tizennégy-nullra verte a MAC együttesét

néMetH krisztián tótH dániel

A válogatott két mérkőzése miatti szünet után 
folytatódik a labdarúgó NB I, a mezőny egy szuszra 
nyomja le a hátralévő fordulókat. A Videoton 
meccseinek több mint felét „itthon”, azaz Fel-
csúton játssza, szombaton éppen a „főbérlő” ellen. 

Az átmeneti otthonnak momentán 
megvan az az előnye, hogy hét-
végén ugyan a Puskás Akadémia 
lesz a pályaválasztó, ám a Vidi 
korántsem tekinthető vendégnek a 
párosításban. A hátralévő tizenegy 
meccsen (a Honvéd elleni elmaradt 
derbi miatt eggyel több, mint a 
vetélytársaknak) hatszor játszanak 
a Pancho Arénában Juhász Rolan-
dék. Egyébként a PAFC ebben az 
évben még nem tudott nyerni, le is 
csusszant a kiesőzóna tetejére.

Az Ifjabb Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia 
kapta Az év műhelye díjat. Az elismerést a 
2017-es évben nyújtott teljesítmény alapján 
ítélték a székesfehérváriaknak, ám a szezon 
több korosztályos hokicsapat számára még 
zajlik.

Hétfőn Budapesten került megren-
dezésre Az év műhelye díj átadója. 
A rangos elismerésre az Ifjabb 
Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia 
mellett a Nemzeti Kézilabda-akadé-
mia, a KSI vízilabda-szakosztálya 
valamint a Győri Audi ETO KC 
pályázott, ám végül Székesfehér-
várra került a díszes serleg, az 
emlékplakett valamint az egyik 

Nem „spórolt” a kezdő tizenegy-
gyel Marko Nikolics a szombati, 
Diósgyőr elleni edzőmeccsen, mint 
ahogy Bódog Tamás, a vendégek 
mestere sem. A válogatottakat 
(Kovácsik, Fiola, Pátkai, Nikolov) 
nélkülöző fehérváriak ontották a 
gólokat az az első fél órában. A 
fővárosi Pasaréti úton Marko Scse-
povics büntetőből volt eredményes, 
Huszti Szabolcs sarokrúgásból 
Stopirát és Sztefan Scsepovicsot 
is kiszolgálta, Lazovics pedig a 
találkozó egyetlen akciógólját sze-
rezte. A DVTK csak kétszer tudta 
bevenni Tujvel kapuját, így simán, 
4-2-re nyert a Vidi.
Kezdődik tehát az utolsó felvonás: 
hétvégéről hétvégére (sőt egyszer 
hét közben is) szurkolhatunk a 
piros-kékeknek!

és mindig jól érezték magukat: 
„Közös edzések, edzőmeccsek is voltak 
már a szaúdiakkal. Felnőtt játékosok, 
képzettek, van jó kapusuk, balkezesük 
is. Kemény pólót játszanak, a mi fiatal-
jainknak is hasznosak a mérkőzések.” 
A kedd esti találkozó előtt Mészá-
ros Attila alpolgármester köszön-
tötte Szaúd-Arábia válogatottját, és 
a város ajándékaival kedveskedett 
a vendégeknek. Kiemelte: az egyre 
bővülő színvonalas fehérvári léte-
sítmények immár külföldről is sok 
sportolót vonzanak, erre a vízi-
labdán kívül az atlétika a legjobb 
példa.

amely így nem tudta utolérni őket 
a táblázaton. A fehérváriak nagy 
valószínűséggel negyedik helyen 
fejezik be az alapszakaszt, amit 
három idegenbeli meccsel zárnak. 
Körmend után szerda este Sze-
geden léptek pályára, annál a 
Szedeáknál, amely a hétvégén 
nagyon simán verte az Alba előtt 
álló Szombathelyt. Ezúttal azonban 
szebbik arcát mutatta a Fehérvár: 
Lóránt (20 pont), Mohammed (20) 
és Pointer (19, mellette 10 lepatta-
nó) vezérletével 85-63-ra győzött. 
Az utolsó körben jövő szerdán Sop-
ronban vizitál az Alba, utána pedig 
még „finomíthat” helyezésén a 
rájátszás előtt, a középszakaszban.
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legnagyobb hazai sportáruház által 
felajánlott vásárlási utalvány is. 
Az elismerésre már eddig is rászol-
gált a fehérvári műhely: az U14-es 
gárda két nagyarányú győzelmet 
aratott az Újpest elleni fináléban és 
lett magyar bajnok, míg az ifjúsági 
csapat második helyen zárt mind a 
hazai, mind az osztrák pontvadá-
szatban. Két korosztályos együttes 
azonban még igyekszik tovább 
öregbíteni az akadémia hírnevét a 
szezon hátralevő részében: Az U16-
osok a MAC Budapesttel vívnak 
a hazai pontvadászat döntőjében, 
míg a juniorok a magyar bajnok-
ságban a MAC-cal, az EBYSL-ben 
pedig a Jesenicével csatáznak, és 
jelenleg mindkét fronton vezetnek.
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00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

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

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

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

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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

2018. 4. 1. Vasárnap 2018. 4. 2. Hétfő 2018. 4. 3. Kedd 2018. 4. 4. szerda 2018. 4. 5. CsütörtöK 2018. 4. 6. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

08:40  Munkahelyi problémák: 
menjek vagy maradjak. 
Vendég: Garai Orsi

09.10 Hogyan és mikor 
készül a nyári alak? 
Vendég: Szabóné 
Sümegi Bernadett

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

11:10 Lánybúcsú / 
Legénybúcsú Vendég: 
Bertók Varga Viktória 
és Németh Andrea

12:10  Herbarius túrák tavasszal 
Vendég: Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

17.10 Filmkocka
18.10 Református műsor 
19:10 Katolikus műsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán  Hírszerkesztő: 

Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

10.10 Gazdit keresünk a 

HEROSZ Menhely 

lakóinak. Vendég: 

Krepsz Gyöngyi

13.10 Műsorvezető: 

Cseke András

16:10   Rebi és Dodó – a világ 

tinédzser szemmel

17:10   Fehérvári beszélgetések – 

Látrányi Viktória műsora

18.10 Református műsor

19.00 Katolikus műsor

20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

2018. 3. 31. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Ünnepi műsor a húsvét 
jegyében benne:

 Húsvéti szokások, 
hagyományok Hollókőn

 Szinkronkorcsolya 
évzáró  Vendég: 
Peresztegi-Nagy Zsófia

13.00 Műsorvezető: 
Sasvári Csilla

13.10 Húsvéti ételeink – Vendég: 
Suplitzné Tóth Mária

14.10 Kínos helyzetek 
az ünnepeken – 
Vendég: Pap Csilla

15.10 Virágos város – vendég: 
Spanyárné Halász Szilvia 
és Fröschl Ádám

16.10 Húsvéti népszokások – 
vendég: dr. Lukács László

17.10 1848-49  Vendég: 
Hermann Róbert

18.10 Református műsor
19.10 Katolikus műsor
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

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

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

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

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

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlan magazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00   Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések 
Mits Mártonnal és 
Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

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

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Heiter 

Dávid Tamás 
16:10  Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10  Koktél – színes 

beszélgetésekSasvári 
Csillával,Gemeiner 
Lajossal és Mits 
Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

08.10 Sport
08:40 Kresz percek. Vendég: 

Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél - színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila 

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

A Fehérvár Televízió műsora március 31-től április 6-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 3. 31. SZOMBAT

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

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Blaskó	Borbála
11:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Túrós Arnold

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Sziebert	Gergely
12:40 Hírek – ismétlés 
12:50 Fehérvári beszélgetések 

Extra – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Spányi	
Antal	megyés	püspök

13:30 Napi színes – ismétlés 
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Alapi	István

14:10 A Fehérvár Televízió 
archívumából

14:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Lukács	László

15:00	 Fehérvár	köszönti	
katonáit 2017 – a gálaest 
közvetítése	felvételről	a	
Vörösmarty	Színházból

17:20 Fehérvári beszélgetések 
Extra – ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Spányi	
Antal	megyés	püspök

18:00	 A	nagyszombati	szentmise	
élő	közvetítése	a	Szent	
István-bazilikából

20:00 Híradó
20:20 Esti vers – ismétlés 
20:30	 XXV.	Kor-társ	Ki	mit	tud?	–	

záró	gálaműsor	a	Vörösmarty	
Színházban	2.	rész	

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

órakor a Híradó ismétlése

2018. 4. 1. VASárnAp 2018. 4. 2. Hétfő 2018. 4. 3. Kedd 2018. 4. 4. SZerdA 2018. 4. 5. CSüTörTöK 2018. 4. 6. pénTeK

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

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Blaskó	Borbála
11:40	 Táncvarázs	–	Főnix	2017
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Túrós	Arnold
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Fehérvári beszélgetések 

Extra – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Spányi	
Antal	megyés	püspök

13:40 Csíkország szelei – 
összefoglaló	az	V.	
Csíki	Versünnepről	

14:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Sziebert	Gergely

15:00 Honvéd7 – ismétlés
15:25 Fehérvári beszélgetések 

Extra – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Spányi	
Antal	megyés	püspök

16:05	 Nagyszombati	
szentmise – ismétlés   

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Fidel	László
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Alba	Fehérvár	KC	–	DVSC	

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 Üzleti	negyed	–	
gazdasági magazin

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
Extra

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Spányi	
Antal	megyés	püspök

11:00	 Üzleti	negyed	–	
gazdasági magazin

11:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

12:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése 

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	George	Kegl

16:40	 Üzleti	negyed	–	ismétlés	
17:10 Fehérvári beszélgetések 

Extra
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Spányi	
Antal	megyés	püspök

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Fidel	László	
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából	
19:00 Hírek
19:10 Aqvital FC Csákvár – Cegléd 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

20:50	 Csíki	kicsik	versei
22:25 Hírek – ismétlés 
22:35 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Hírek ismétlése

11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából	

11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése

13:00	 Híradó	1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Fidel	László	

17:00	 Közéleti	és	Kulturális	Szalon

	 Bobory	Zoltán	vendége	

Szívós	István	ezredes	és	

Varga	Péter,	Fejér	megye	

rendőrfőkapitánya

18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	

Vendég:	Nagy	Ádám

18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	

Paletta magazin és Hírek

20:15	 A	XXII.	Nemzetközi	

Néptáncfesztivál	nyitógálája

22:15 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezetők:	Látrányi	
Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Nagy	Ádám

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

Vendég:	Dubóczky	Gergely
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Gyógyult	utakon	–	
dokumentumfilm

20:45	 Csíki	versek	az	Arany-
emlékévben	1.	rész

22:00  Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

egész órakor a Híradó 
1-kor	ismétlése

14:30	 Magyarország	–	Ausztria	
jégkorongmérkőzés	
közvetítése	felvételről	

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezetők:	Látrányi	

Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Buda	Gábor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Sopron	–	Alba	Fehérvár	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Bajnokok városa – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezetők:	Látrányi	
Viktória	és	Mits	Marci.	
Vendég:	Buda	Gábor

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

Vendég:	Kovács	István
18:30 A Fehérvár Televízió 

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

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35	 Csíki	versek	az	Arany-
emlékévben	2.	rész

22:00	 Híradó	és	Köztér	–	ismétlés
23:00 Képes hírek 

Kiemelt ajánlatunk: március 31. 18:00 A nagyszombati szentmise élő közvetítése a Szent István-bazilikából


