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Kossuth portréja egyedüli alkotásként díszítette egykor a városi közgyűlési termet

Stettler ZSuZSanna

Választókerületi programok

Megemlékezéssel indult Székesfehérvár köz- 
gyűlésének március huszonkettediki, pénteki ülése. 
A százhuszonöt esztendeje elhunyt Kossuth Lajos-
ról, az őt a városhoz kötő eseményekről és a halála 
után tartott fehérvári gyászközgyűlésről tartott 
előadást Demeter Zsófia történész. A jelenlévők 
még egy fehérvári szövegezésű Kossuth-nótát is 
elénekeltek közösen. 

Életében is sok kötődése volt vá-
rosunkhoz Kossuthnak, ezeket is 
felelevenítette Demeter Zsófia. A nyu-
galmazott múzeumigazgató, Székes-
fehérvár újkori történetének kutatója 
érdekes, korabeli dokumentumokkal 
és emlékekkel tűzdelt előadást tartott 
a Díszteremben.
Előadásában felelevenítette: 1888. 
augusztus 27-én Tóth Artúr javasolta, 
hogy a város válassza díszpolgárává 
Kossuth Lajost. Az erről szóló ok- 
levelet Károlyi Gábor vitte el Torinóba. 
Ezt követően készült el portréja, mely 
ma is a Városházán van, és a feljegy-
zések szerint „egyedüli alkotásként 
az egykori városi közgyűlési termet 
díszítette.”
Az egykori államférfi 1894. március 
20-án, kilencvenkét esztendős korá-
ban halt meg Torinóban. Halálhíre  
rekordsebességgel érkezett meg 
minden magyarok lakta helyre. A 
fehérvári Meszlényi Lajos is résztvevő-
je volt annak az állami küldöttségnek, 
mely Kossuth koporsóját átvette, hogy 

Fehérvárról jött a levél...
Felsőváros

Földi Zoltán

Földi Zoltán önkormányzati kép- 
viselő fogadóórát tart március 28-án, 
csütörtökön 17 órától  a Királykút 
Emlékházban (Mikszáth Kálmán utca 
25.), melyre minden Felsővárosban 
lakót szeretettel vár.

Ráchegy, Búrtelep,  
Köfém-lakótelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi 

Április elsején, hétfőn 15 és 18 óra 
között Olaszi László körzeti meg- 
bízottal tart fogadóórát Dienesné Fluck 
Györgyi az Erzsébet út 12. szám alatti 
képviselői irodában. Április másodi-
kán, kedden 17 és 19 óra között pedig 
Lakatos Gábor körzeti megbízottal a 
Köfém lakótelep 1. szám alatt várja a 
lakosságot a 14. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője.

Közösségi házat szeretnének a börgöndiek Baloldali összefogás 
körvonalazódik

A fórumon Dienesné Fluck Györgyi képviselő meghívására részt vett Bozai István városgondnok, 
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője, Cser-Palkovics András polgármester és Steigerwald 
Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. igazgatója

GáSpár péter

DáviD renáta

Börgöndpusztán, a Tó soron található horgász-
tanyán szervezett lakossági fórumot Dienesné 
Fluck Györgyi, a 14. számú választókörzet 
önkormányzati képviselője. A fórumon szó volt 
a tavalyi év fejlesztéseiről és az idei tervekről 
is. Börgöndön több mint tízmillió forintból 
újult meg az 1920-ban épült Páduai Szent 
Antal-kápolna, új járdák épülnek és fejlődik a 
közvilágítás is.

A börgöndieket elsőként Dienesné 
Fluck Györgyi, a körzet önkor-
mányzati képviselője tájékoztatta a 
tavalyi évben megvalósult fejleszté-
sekről, majd szólt az idei tervekről 
is. Elmondta, hogy folyamatban 
van a Murvás úton és a Fő utcán 
egy betonos járda építése, ami már 
a télen elkezdődött. A képviselő 
hozzátette, hogy a fejlesztésre nagy 
szükség volt, mert a korábbi mur-
vás, keskeny járda nem nyújtott 
megfelelő biztonságot a gyalogo-
soknak. Dienesné Fluck Györgyi 
arról is szólt: a tervek között sze-
repel, hogy saját művelődési háza 
legyen a városrésznek. Az ehhez 
szükséges parkolók már megépül-
tek. Az idei évben tovább fejlesztik 
a Fő utca közvilágítását is.
„Erős, összetartó közösség a börgöndi-
eké, számos dolgot tesznek közösen a 
városrész érdekében. Az önkormány-
zatnak annyi a dolga, hogy segíti, 
támogatja őket. Az elmúlt években 
számos javaslat fogalmazódott meg, 
ezeknek a fejlesztéseknek a zöme el is 
készült vagy folyamatban van. Ezek 
közül talán a legfontosabb a bekötőút 

Korábban is sejteni lehetett, hogy széles körű bal- 
oldali összefogás valósulhat meg az őszi helyhatósá-
gi választáson városunkban. Szerdán több országos 
sajtóorgánum is arról számolt be, hogy az MSZP, a 
DK, a Momentum, az LMP, a Jobbik és Márky-Zay 
Péter Mindenki Magyarországa Mozgalma is egyez-
ségre jutott Székesfehérváron.

Sajtóértesülések szerint ősszel mind 
a tizennégy fehérvári egyéni választó-
körzetben egy baloldali induló áll majd 
rajthoz a Fidesz és más pártok jelöltjei-
vel szemben. Emellett várhatóan közös 
ellenzéki kihívója lesz Cser-Palkovics 
András polgármesternek is – legalábbis 
a fenti pártok részéről. Azonban még 
mindig nem lehet tudni, ki lesz az a 
személy, aki mögé felsorakozna a bal-
oldal, hiszen ahogy arról már korábban 
beszámoltunk, Ifjabb Balsay István 
nemet mondott az ellenzéki szövetség-
nek. A Népszava szerint a várhatóan 
választási szövetséget kötő pártok a 
jövő héten tartanak sajtótájékoztatót, 
melyen nyilvánosságra hozzák a megál-
lapodás részleteit.
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Bélyegbemutató a Ciszterben

Bélyegbemutató-sorozatot tartanak a Ciszerci 
Szent István Gimnázium könyvtárában, melynek 
nyitórendezvényét április másodikán, kedden 
tíz órakor tartják. Először a Városi Bélyeggyűjtő 
Kör tagjainak anyagaiból lesz válogatott, hét-
keretes bemutató, és bejelentik egy hiánypótló 
személyes bélyegkatalógus megjelenését. A 
rendezvényre mindenkit szeretettel várnak!

A Lakásbérlők és Lakástulajdonosok 
Érdekvédelmi EgyesüIete március 
28-án, csütörtökön 15 órai kezdettel 
közös képviselőknek és a város társas-
házaiban élőknek szervez előadást a 
földhivatali bejegyzésről, az adatvé-
delmi szabályokról és a mérleg- 
beszámoló törvényi kötelezettségeiről 
a Fehérvári Civilközpontban.

hazahozzák. Végrendelete nem volt, 
de azt kinyilvánította, hogy feleségével 
és lányával együtt kíván nyugodni 
– ezért az ő földi maradványaikat is 
exhumálták és hazahozták.
Székesfehérváron 1894. március 24-én 
gyászközgyűlést tartottak, március 
30-án pedig a Kossuth Lajos koporsó-
ját szállító vonat érkezésére készültek, 
mely végül 11 óra 47 perckor futott 
be. Előtte az akkor még a Megyeház 
utca 17. szám alatt álló evangélikus 
templomban jöttek össze a gyászolók, 
itt hangzott el az imádság is: „… aki 
nekünk hazát adott, s ő hazátlanul 
bujdosott.”

A múlt pénteki megemlékezés végén 
a közgyűlés tagjai és valamennyi jelen-
lévő közösen énekelte el a Kossuth- 
nótát a „Fehérvárról jött a levél  
Kossuth Lajos örömére” szöveggel.
A Magyar Nemzeti Levéltár Fejér 
Megyei Levéltára segítségével egy 
rögtönzött kiállítás is emlékezik Kos-
suth Lajosra a városházán. Az emeleti 
vitrinekbe Kovács Erzsébet adomá-
nyából is bekerült több értékes darab. 
Így a gyűjteményben láthatóak képek 
a ravatalról, de van itt gyászkokárda, 
viráglenyomatok, korabeli doku-
mentumok is, melyek április elsejéig 
megtekinthetők az emeleti folyosón.

és az ehhez kapcsolódó közvilágítás. 
Most a járda készül, megújult a ká-
polna, mellette összefogással kemence 
épült. Ami még hiányzik, az egy 
közösségi tér, ami már van Kisfaludon 
vagy Feketehegy-Szárazréten. Ezt kérik 
az itt élők is. Ez egy hosszabb folyamat 
lesz: már elkészültek a tervek, de való-
színűleg pályázati forrás bevonására is 
szükség lesz.” – mondta el a börgön-
di fejlesztésekről Cser-Palkovics 
András polgármester. Ideiglenes 
megoldásként a horgásztanya 
tulajdonosával egyeztet a város 
– a tervek szerint megállapodást 

kötnének, hogy bizonyos időközön-
ként kibérelnék a helyet az itt élők 
számára kulturális és közösségi 
programok céljára.
A fórumon részt vett Steigerwald 
Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója is, aki a 
szemétszállítás kapcsán elmond-
ta: jelentős fejlesztések előtt áll a 
cég, többek között huszonhat új 
kukásautó is érkezik. Az ügyvezető 
ígéretet tett arra is, hogy a jelenlegi 
negyedéves gyakoriságnál sűrűb-
ben szállítják majd el az üveghul-
ladékot.
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Utolsó simítások a III. Béla király téren

A téren a burkolatra és a növényzetre is ráfért a felújítás

BácSkai GerGely

Az utak és a parkolók felújítása után néhány 
napon belül elkészül a III. Béla király tér teljes 
parkrekonstrukciója a faültetésekkel, az új 
virágágyásokkal és egy új szökőkúttal. Jelenleg 
a parkosítási munkálatok végén tartanak a Vá-
rosgondnokság szakemberei, és az új szökőkút 
medencéjének befejező munkálatait végzik.

A burkolatokra és a növényzetre 
is ráfért a felújítás: a téren a teljes 
parkfelújítás részeként harminc-
öt iskolázott, nagy körméretű 
ostorfát, hársfát, atlaszcédrust, 
juharfát ültettek a Városgondnok-
ság parkfenntartó szakemberei. 
Megújul a szökőkút is a téren, és 
az új virágágy is mutatja már, hogy 
milyen szép lesz a park. 
„Köszönöm a kivitelezésben résztvevők 
munkáját, melynek eredményeként egy 
nagyon szép, megújult tér jön létre a 
városban!” – mondta Cser-Palkovics 
András, Székesfehérvár polgár-
mestere a hamarosan befejeződő 
beruházásról.
Kovács Béla Sándor önkormány-
zati képviselő hangsúlyozta, hogy 
a tér megújulása a lakókon kívül 
a környék iskoláinak és a Művé-
szetek Házának is fontos, mely a 
város egyik leglátogatottabb intéz-
ménye. Kiemelte, hogy a tér két 
szobra felújítás után visszakerül 
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Opoléba látogattakHárom parkoló szépült meg Palotavárosban

A palotavárosi parkolófelújítás három helyszínen negyvennyolcmillió forintba került A gálán lengyel és magyar táncosok közösen mezőföldi csárdást adtak elő

BácSkai GerGely kurucZ tünDe

Elkészült a Jankovich Ferenc utca 20-26. 
és a Kelemen Béla utca 14-18. és 26-30. 
előtti parkolók felújítása. A felújított parkolók 
műszaki átadását hétfőn tartották mindhárom 
palotavárosi helyszínen.

Felújították a Kelemen Béla utca 
14-18. és 26-30. előtti parkolók 
burkolatát. A munkák keretében 
szegélyépítésre és szegélykorrek-
cióra, aknafedlapok cseréjére és 
szintemelésére, a beton burkolat 
feszültségmentesítésére valamint 
a burkolati jelek felfestésére is sor 
került. A beruházás közel húsz- 
millió forintból valósult meg.

A lengyel-magyar barátság napja alkalmából tett 
háromnapos látogatást a sziléziai Opoléban Székes- 
fehérvár és Fejér megye önkormányzata delegációja.

Az idei évben a programok az 1956-os 
forradalomnak emléket állító, Horváth 
János fafaragó művész által készített 
emlékoszlopnál közös főhajtással 
kezdődött. A megemlékezés után Deák 
Lajosné önkormányzati képviselő, a 
határon túli magyarokkal kapcsolatos 
feladatok tanácsnoka, Horváth-Tancsa 
Ágnes önkormányzati képviselő, a 
családügyekkel kapcsolatos feladatok 
tanácsnoka, Kiss Judit, a Pénzügyi 
Bizottság tagja és Radics József, a Gaz-
dasági Szakbizottság tagja Opole város 
alpolgármesterével és képviselőivel ta-
nácskozott. A Fejér Megyei Önkormány-
zat delegációja – Kovács Zoltán jegyző, 
a Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal 
vezetője valamint Balogh Zoltán és Hor-
váth András Tibor megyei képviselők 
– Opole vajdaság vezetőivel egyeztettek. 
A nap Brzeg várában folytatódott, ahol 

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

Ugyancsak megújult a Jankovich 
Ferenc utca 20-26. előtti parkolók 
burkolata, valamint felújították a 
házak előtti külső járdaszakaszt 
is. Ezek költsége mintegy huszon- 
nyolcmillió forint volt.
Viza Attila, Palotaváros északi 
felének önkormányzati képviselő-
je a felújításokkal kapcsolatban 
elmondta, hogy egy elöregedett 
betonos, poros felületű parkoló 
volt a házak előtt, amire a felfesté-
seket sem lehetett már felvinni. A 
fejlesztések tartalmazták a járdák 
felújítását is, illetve a Jankovich 
utcában a kukaketrecet is áthe-
lyezték, hogy könnyebb legyen az 
edények ürítése. 

a vármúzeum igazgatója vezette körbe a 
vendégeket.
Az ünnep záróakkordja az opolei Báb- 
és Művészeti Színházbeli telt házas 
gálaelőadás volt, ahol a fennállásának 
huszonötödik évfordulóját idén ünneplő 
Táncolkodó Táncegyüttes, a Bakony 
Népzenei Együttes és a Zespół Pieśni 
i Taǹca Opole táncegyüttes lépett szín-
padra. A gálán a nézőket és a fellépőket 
Jolanta Wilczyǹka, az opolei vajdaság 
közgyűlésének alelnöke, Maciej Wujec, 
Opole alpolgármestere valamint Kovács 
Zoltán, a megyei önkormányzat jegyzője 
és Deák Lajosné képviselő köszöntöt-
ték.
Beszédükben egyöntetűen a gyümöl-
csöző testvérkapcsolatok fontosságát 
hangsúlyozták, kitértek a két nemzet 
közötti hosszú barátságra és arra, hogy a 
városaink és megyéink határokat átívelő 
kapcsolata a legjobb bizonyítéka a két 
nemzet testvéri összetartásának, mely-
nek hídja az ifjúság. Az együttműködés 
szimbóluma pedig az a közös mezőföldi 
csárdás, amit a lengyel és magyar tánco-
sok együtt vittek színpadra.
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a helyére. Érdekesség, hogy a két 
kútplasztikát 1978-ban állították 
fel, de sajnos 1982-re nagyon 
megrongálódtak, ezért lebontot-
ták, majd felújítás után 1987-ben 
állították fel újból. A megújuló 
szökőkút üzemelését egy vissza- 
forgatós vízgépészeti rendszer 
biztosítja. A kör alakú medence 

szélén található hat fúvókából jön 
majd a víz, középre pedig vissza- 
kerül a felújított szobor, és víz 
alatti világítása is lesz a medencé-
nek. A szökőkút közepén áll majd 
a felújított alkotás. 
„A tér minden burkolata megújult.” – 
emelte ki Bozai István városgond-
nok. – „A parkolóépítés tizenhatmil-

lió, a burkolatcsere negyvenhatmillió, 
a parkosítás további tizenkétmillió 
forintba került, és sikerült finanszí-
rozni a szökőkút felújítását is, így 
a teljes bekerülési költség mintegy 
nyolcvanötmillió forint. Tavasszal, 
amint kizöldülnek a növények, egy 
nagyon szép megújult teret lehet 
használatba venni.”
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Megemlékezés a Rác utcábanMongol delegáció Fehérváron

Március 23-án, szombaton délelőtt koszorúzással és gyászmisével emlékeztek meg a tizenkét 
székesfehérvári polgári áldozatról – akiket 1945. március 22-én a II. Ukrán Front katonái 
gyilkoltak meg a Rác utcában – a Mártírok emlékművénél és a Szerb ortodox templomban. „A 
testüket megölhették, de a lelküket nem vehették el. Lelkük, mint áldozatok és mártírok lelke a 
Jóisten kezében nyugszik.” – emelte ki Pavle Kaplan esperes.                                                        L. B.Az Alba Ipari Zónában a Fémhatás Kft. csarnokát tekintették meg a vendégek

A kedvezményhez semmilyen igazolásra nincs szükség Sinkó Ottó szerint a globális lassulás már megindult

Áprilisban háromezer-ötszáz forintért vehetjük 
meg a teljes árú havi összvonalas és K-s helyi 
bérleteket Székesfehérváron, illetve a második 
negyedévi bérletek áprilisra eső részét is ötven 
százalék kedvezménnyel árusítják.

Polgármesteri javaslatra, a költség-
vetés elfogadásakor döntött erről a 
közgyűlés. Az önkormányzat ezzel 
a támogatással szeretné segíteni a 
város azon dolgozóit, akik munká-
ba járásukhoz a közösségi közleke-
dést használják.
„A tavalyi rekordösszegű iparűzési-
adó-bevétel tette lehetővé az áprilisi 
félárú bérlet biztosítását, ami a helyi 

Makroelemzői körkép Magyarországról, a 
régióról, felnőtt-e a hazai munkakultúra a 
változó igényekhez – ezek a kérdések kerültek 
középpontba azon a gazdasági fórumon, melyre 
a legjelentősebb székesfehérvári feldolgozóipari 
vállalatok vezetőit várta a Videoton Holding Zrt. 

Sinkó Ottó szerint a globális las-
sulás már megindult, de ez nem az 
emberek életszínvonalában lesz ér-
zékelhető, hanem a feldolgozóipar-
ban: „A bérek Magyarországon kiugró 
módon kezdtek a többi régiós országhoz 
képest növekedni. Szinte megszokássá 
vált a tíz százalékot meghaladó bér- 
növekedés. Ez egy nagyon aggasztó fo-
lyamat. Valahogy azt kellene megérteni, 
figyelembe venni a jövőbeni döntések-
nél, hogy a hosszú távú fenntartható-

Mongol delegáció látogatott március 22-én, 
pénteken délelőtt az Alba Ipari Zónába, ahol 
az ipari parkok fejlesztésének lehetőségeit 
tanulmányozták. Az Orkhon megyéből érkezett 
küldöttség elsőként egy családi vállalkozás, a 
Fémhatás Kft. csarnokát nézte meg, majd a Vá-
rosházán találkozott és folytatott megbeszélést 
Cser-Palkovics András polgármesterrel. 

A mongóliai Erdenet és Székes-
fehérvár kapcsolata több mint tíz 
évre nyúlik vissza, ezt a kapcsola-
tot most gazdasági tartalommal is 
bővíteni kívánja a mongol város. 
A látogatás célja az volt, hogy a 
delegáció tagjai megismerkedjenek 
a fehérvári cégekkel és az álta-
luk kínált üzleti lehetőségekkel. 
Leginkább az ipari parkok iránt 
érdeklődtek. 
Az Alba Ipari Zónában a Fémhatás 
Kft. csarnokát tekintették meg 
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Áprilisban a bérlet felét a város állja Bérnövekedés és fenntarthatóság

a vendégek – a csoportot Tóth 
Ferenc, az Alba Ipari Zóna veze-
tője kalauzolta. A székesfehérvári 
székhelyű cég tevékenységéről 
Billig István tulajdonos tájékoztatta 
a mongol delegációt. A Fémhatás 
Kft-t 2010-ben alapították családi 
vállalkozásként, főbb tevékeny-
ségeik a készülékek, szerszámok 
és fém alkatrészek tervezése, a 
fémforgácsolás és a fémalkatré-
szek gyártása. Főbb megrendelőik 
között olyan világcégek találhatók, 
mint az Audi Hungária Kft., az 
Audi ingolstadti szerszámgyára, a 
Hydro Extrusion Hungary Kft. vagy 
a GE Hungary Kft.
Délután a Városházát tekintette 
meg a mongol delegáció, akiket 
Cser-Palkovics András fogadott. A 
polgármester megmutatta a Dísz-
terem nevezetességeit, a koronázási 
ékszerek másolatát és a polgármes-
teri dolgozószobát is.  

gazdaságban dolgozó emberek mun-
kájának eredménye. Az ő helytállásu-
kat szeretnénk megköszönni ezzel a 
kedvezménnyel. A jövőben is gondol-
kodik hasonló kezdeményezéseken az 
önkormányzat, ha a város gazdasági 
teljesítménye ezt lehetővé teszi, hiszen 
a fenntartható közlekedést is szolgálja 
a kedvezményes bérlet.” – erősítette 
meg Cser-Palkovics András polgár-
mester.
A kedvezményhez semmilyen 
igazolásra nincs szükség, a jegy-
pénztárakban a csökkentett áron 
juthatnak hozzá az utazók, de 
természetesen ezek a bérletek is 
csak bérletigazolvánnyal együtt 
érvényesek.

sághoz és a termelékenység növekedésé-
hez kellene közös erővel hozzáigazítani 
a bérnövekedés mértékét.” – mondta 
Sinkó Ottó, a Videoton Holding Zrt. 
vezérigazgatója.
A fehérvári gazdaság mintegy 
harminckétezer ingázó dolgozónak 
ad munkát. Cser-Palkovics András 
polgármester szerint ezért is fontos 
egy-egy ilyen szakmai fórum kereté-
ben összegezni mindazt, ami a helyi 
gazdaságban történik.
A konferencián olyan kérdések 
kerültek terítékre, melyek az elmúlt 
hónapokban meghatározták a város 
gazdasági életének történéseit, 
mint a bérnövekedés, annak üteme, 
fenntarthatósága, a digitalizáció, a 
munkaerőhiány okozta kihívások, 
melyeknek nemcsak gazdasági, de 
társadalmi hatásai is vannak.
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A tájsebészeket köszöntöttékÁtadták az Aranyember díjat

Középpontban a pályaválasztás

Megírták!

Március huszonötödikén, hétfőn délelőtt a Székesfehérvári Diáktanács szakmai napjára került 
sor a Városházán, ahol Mészáros Attila alpolgármester köszöntötte a diákokat, majd Tátrai 
Réka Fejér megyei diáktanácsi tag tartott beszámolót eredményeikről. A diákok pályaorientá-
ciós lehetőségekről hallhattak előadást Fűrész Istvántól, de bemutatták a szakmai versenyek 
székesfehérvári iskolákban tanuló díjazottjait is.                                                                                 G. P. A megye tájsebészei

A Tarsoly Ifjúságért Egyesület éves kitüntetését, az Aranyember díjat idén Ecsedi Mária 
képzőművész, Kerkuska Lálszó gyermeksebész és a Smart Grant Alapítvány kapta. Az elismerést 
hagyományosan az Európai Unió születésnapján adják át.                                                                N. B.

Az Alba Innovár Digitális Felzárkóztatási Program 
eredményeiről, tapasztalatairól számoltak be az 
Ipar 4.0 projekt zárókonferenciáján.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter hangsúlyozta, hogy nemcsak a 
diákok képzése fontos, hanem a 
munkavállalóké is,  hogy meg tudják 
őrizni munkahelyüket. Elmond-
ta, hogy a város jelentős összeget 
különített el a digitális felnőttképzési 
programra. Szólt arról is, hogy a 
város gazdasága közel kilencven szá-
zalékban exportra termel, így kitett 
a nemzetközi folyamatoknak, de ezt 
nem problémaként, hanem olyan 
lehetőségként érdemes megélni, ami 
arra is megteremti az esélyt, hogy 
ne csak kövessük a világ gazdasági 
folyamatait, hanem az élén álljunk 
azoknak. A polgármester hozzátette, 
hogy a világszínvonalú technológia 
már adott, ehhez kell hozzátenni az 
oktatást, így jelentős versenyelőnybe 
kerülhet Székesfehérvár.
„Az embereknek meg kell tanulniuk 
tanulni! Átlagosan közel ötven évig 
dolgozunk, ezalatt nem öt munkahelyet, 
hanem öt különböző foglalkozást fogunk 
megismerni. Ami algoritmizálható, az al-
goritmizálva is lesz: meg kell tanulnunk 
olyan kompetenciákat, ami az egész éle-
tünket végig fogja kísérni, és akkor nem 
kell aggódnunk a jövőnkért!” – hangsú-
lyozta Laufer Tamás, aki szólt arról 

Lezárult az Írd meg! – #Székesfehérvár című diákújságíró- 
pályázat: a tíz iskolából beérkezett húsz pályamű között volt 
cikk a Városi diákbálról, riport az első gólról az új stadionban, 
cikk egy fehérvári tanárról, színházi kritika, portrék, interjúk 
diákokkal, helyi fiatalokkal. A városi pályázatot a Táska Rádió 
hirdette az önkormányzat és a DUE Médiahálózat támogatásával.

„Nekünk az a dolgunk ezen a területen is, hogy a lehetőséget 
megadjuk a fiataloknak: egyrészt a tehetségük megmutatá-
sára, másrészt arra, hogy teljesen máshogy lássák a világot. 
Ezeket az eszközöket is máshogy használják, más szavakkal 
jelenítenek meg valamit – csak egy dolog nem változott: 
hogy van véleményük a világról!” – mondta a díjátadón 
Cser-Palkovics András polgármester.
A szakmai zsűri értékeléséből kiderült, hogy a beérke-
zett pályamunkák színvonalasak voltak, mindannyian 
élvezettel olvasták. A fejlődés titka a sok gyakorlás, 
aminek az egyik legjobb módja például a blogolás. A 
világ bemutatása a kreativitáson múlik – erre az útra is 
biztatták a diákokat.
A legjobb középiskolás pályamunkát Bugár Vivien és 
Berényi Boglárka (I. István Szakgimnázium, 12. osztály) 
írták: az Egy életre szóló döntés – vagy mégsem? című, 
kimagaslóan jó publicisztika már az első szavakkal meg-
fogja az olvasót, a gondolatmenet a pályaválasztás előtti 
döntésképtelenség helyzetébe, érzelmeibe avat be. 
Az általános iskolások közül Ruff Dorka (Ciszterci 
Szent István Gimnázium, 7. osztály) vehette át az első 
díjat azért a kritikáért, amit Az ember tragédiája című 
előadásról írt. 
A közönség legtöbb szavazatát bezsebelő írás egy 
PR-cikk lett: Németh Fruzsina (Ciszterci Szent István 
Gimnázium, 9. osztály) Vxg2#, avagy a Szabó Krisztián 
Sakkiskola című munkája. 
A beérkezett pályaműveket a Táska Rádió oldalán lehet 
elolvasni.

Fejér megyében a Gaja Környezetvédő Egye-
sület felhívására minden esztendőben tucatnál 
is több, önkéntesekből álló csapat veszi fel a 
küzdelmet a tájsebek begyógyításáért. A prog-
ramban résztvevőknek kedden a Hiemer-házban 
mondtak köszönetet munkájukért.

Huszonkét közösség, azaz mint-
egy ezerötszáz önkéntes kétszáz-
huszonöt köbméter hulladékot 
gyűjtött össze a megye területén. 
A tájsebészek munkája nem merül 
ki ennyiben: szemléletformáló 
programokat, közösségépítő ren-

GáSpár péter
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Rohamosan alakul át a munka világa
Okospadló és 3D-nyomtatás

Március 23-án, szombaton nyílt napot tartottak az Alba Innovárban, ahol az érdek-
lődők többek között kipróbálhatták a bemutatótéren található eszközöket, az okos-
padlót és a virtuális szemüveget is. Nagyon népszerű volt a Google Earth: a program 
segítségével a világon bárhová elmehetnek a gyerekek a virtuális valóságban. A 
bátrabbak három dimenziós nyomtató segítségével saját kulcstartót is készíthettek.

is, hogy több ezer ember találkozott 
már az Alba Innovár felzárkóztatási 
programjával.
Schanda Tamás, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium európai 
uniós fejlesztésekért felelős állam-
titkára A digitális átállást támogató 
fejlesztések és kapcsolódó támogatá-

sok címmel tartott előadást.
Szó volt még az oktatásról az Ipar 
4.0 korában, a digitális tananyag-
fejlesztésről az OFI-ban és a megye 
intézményeiben. A délutáni program 
interaktív digitális bemutatókkal 
folytatódott, majd szekcióülésekkel 
zárult.

dezvényeket is szerveznek, ugyanis 
nem az illegális szemétlerakás a 
legnagyobb probléma, hanem a hiá-
nyos tudás – fogalmazott Gárdonyi 
László programfelelős. 
A közösségek egész éves munkáját 
egy ünnepség keretében köszön-
ték meg. A díjazott szervezetek 
képviselői elismerő okleveleket és 
ajándéktárgyakat vettek át. A részt-
vevőket Mészáros Attila köszön-
tötte. Az alpolgármester szerint a 
hatóságok munkája mellett fontos 
az önkéntesek segítsége. Az ezer-
ötszáz önkéntes mintegy ötmillió 
forint értékű munkát végzett el.
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Fókuszban a választókerületek – 2. rész

Író az elsőről

A 2. számú választókerüket: Városközpont – észak

Sobor Antal író, festőművész és középiskolai tanár hosszú éveken keresztül lakott a Mancz 
János utca 4/C. első emeletén. Életművének jelentős része is itt született. A lépcsőházban 
csendes, szerény embernek ismerték, aki szomszédait mindig szívesen megkínálta a 
hétvégi telkéről hozott friss gyümölcsökkel.

kurucZ tünDe

A kettes számú választókörzet, hivatalos 
nevén Városközpont-Észak, három egymáshoz 
meglehetősen lazán kapcsolódó területet foglal 
magába: a Mancz János utcától a Kígyó utcáig 
tartó lakótelepet, az Ybl Miklós utca környékét 
valamint a Liget sort, Szedreskert egy részét. 
A belváros még a legtávolabbi részektől is 
kényelmes sétatávolságra van, ennek minden 
előnyével és hátrányával együtt.

Kovács Béla Sándort ebben az 
önkormányzati ciklusban válasz-
tották meg a kettes körzet képvise-
lőjének: „Az elődöm, Gyóni igazgató 
úr a kora miatt nem indult újra, és 
engem ért az a megtiszteltetés, hogy 
2014-ben átvehettem tőle a körzetet, 
egy olyan időszakban, amikor az egész 
város fejlődik. Csak egy példa: az idei 
nagyjából hatvanmilliárd forintos 
költségvetésből valamivel több mint 
harmincmilliárdot fordítunk fejlesz-
tésre. Ez két dolgot jelent: egyrészt 
a város gazdasága erős, ezért futja 
a beruházásokra, másrészt a nagy 
felújítások terén húsz-harminc éves 
adósságaink vannak.” – mondta a 
képviselő, aki a körzetében sokat 
közlekedik gyalog. Látja, milyen 
fejlesztésekre van szükség, és 
szívesen meghallgatja az itt élők 
fejlesztési javaslatait.

Szépülő parkok

A beruházások közül talán a 
legszembetűnőbbek az út- és park- 
felújítások. Ebben a választókerü-
letben ezek közül az egyik leglátvá-
nyosabb a Liget sor felújítása volt, 
már csak azért is, mert kapcsoló-
dott hozzá a Csónakázó-tó reha-
bilitációja is: „A partmenti sétány 
megújulásával és a mederkotrással élő-
vé tettük a tavat, amit mi sem bizonyít 
jobban, mint hogy a víz visszaengedése 
után néhány nappal ismét megjelentek 
a vízimadarak.”
A múlt évben lett kész a Jávor 
Ottó tér, mely rímel a Várkörút 
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Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogatjuk meg. Arra vagyunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és milyen terveket szőnek a város-
részek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

Sikeres harc a kukaturizmus ellen
Hogy teljes képet kapjunk, 
milyen egy élettel teli belváros 
szomszédságában élni, megkér-
deztük a lakókat is. Kucserák 
Ferencné, az egykori katona 
hat éve lakik a Manczon. Közös 
képviselőként több lépcsőházat 
„visz”, és a hetedik emeletről 
mondhatni rálát a problémákra 
és a lehetőségekre: „Én mindent 
megteszek, hogy kint és bent is 
rend legyen. Ha arra van szükség, 
akkor kérem a képviselő úr segítsé-
gét. Vele az első közös projektünk 
a ház előtti tönkrement, negyve-
néves kővázák kicserélése volt. 
Aztán következett a kukaturizmus 
felszámolása! A környékbeli sze-
meteseket rendszeresen feltúrták, 
kidöntötték, hogy kik, nem tudom. 
Állandóan a nejlonzacskókat, 
kartondobozokat hordta a szél! 
A lakókkal, a képviselő úrral és 
a Városgondnoksággal közösen 
építtettünk a szemeteseknek ketre-
ceket. Azóta megszűnt a probléma. 
És akkor még nem beszéltünk a 
faültetésekről, az akadálymen-
tesítésről vagy a parkolóhelyek 
felfestéséről!”
A következő projekt a Manczon 
lévő játszótér játékainak bő-
vítése és a bejárat előtti sárga 
csík felfestése lesz, mert hiába 
van kint a harmincas tábla, sok 
autós nem tartja be, és nem 
figyel a járdáról lelépő vagy 

krosszmotorosként leugrató 
kisgyerekekre. Gertrúd örül 
neki, hogy a lépcsőházakból 
nemcsak a kutyák bukkannak 
elő, hanem a babakocsik is: „Az 
itt élők a régi nyugalmukat kere-
sik. Jó példa erre, hogy több mint 
száz aláírás gyűlt össze tavaly 
a sarki lottózó alternatív kert-
helyiségeként üzemelő padokon 
éjjel-nappal közösségi életet élő 
csapatokkal szemben. Ők nemcsak 
hangosak, hanem rengeteg sze-
metet hagynak maguk után. Úgy 
néz ki, ez a helyzet a közeljövőben 
rendeződni fog!”

túloldalán lévő Országzászló 
térre, és szervesen kapcsolódik 
a Zichy ligethez: „Az őszi átadás 
után kaptunk néhány kritikát, hogy 
sok a burkolt felület és kevés a zöld. 
Valóban, a tél felé közeledve a cser-
jék nem sokat mutattak magukból, 
pedig a virágágyásokon, fűfelüle-
teken túl több száz bokrot ültettek 
el. Ezek az évek során sövénnyé 
nőnek, és sokkal markánsabb lesz a 
megjelenésük.”
A képviselő hozzátette, hogy a 
Zichy liget felújítása még várat 
magára. Szerencsére az itt lévő 
növények jó állapotban vannak: „A 
Modern Városok Programjának része 
a Zichy liget és a belváros összekap-
csolása. Még nem tudni pontosan, ez 
milyen formában valósul meg, mert a 
parkot és a Fő utcát egy forgalmas út 
választja el egymástól. Az biztos: ezt a 
problémát úgy kell megoldani, hogy a 
közlekedésben se okozzon komolyabb 
fennakadást!”
Még tavaly elkezdődött a III. Béla 
király tér felújítása is, melynek 
megszépítését az ott élők kérték. 
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Kovács Béla Sándor szívesen meghallgatja a körzetben élők fejlesztési javaslatait
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Hivatalosan ugyan tér, de gyakor-
latilag egy park. Körben az utat és 
a járdát felújították, ráadásul több 
parkolóhelyet is kialakítottak: „A 
középső rész megszépítése korábban 
elkezdődött, de az időjárás miatt a 
munkát csak most lehetett befejezni. 
Az új virágágyásokon túl a szökőkút 
is működni fog. A két szobor az alkotó 
elképzelése szerint vízmedencében 
állt volna. Ezt az állapotot akartuk 

visszaállítani, de sajnos a szobrok 
belsejében lévő csőrendszert már nem 
lehetett megmenteni, ezért nem belő-
lük, hanem a medence oldalából folyik 
majd a víz.”

Húsz-harminc éves  
tartozásokat kell pótolni

Az idei évben a körzetben folyta-
tódnak az út- és járdafelújítások. 
Ezek közül a legnagyobb a Csitáry 
G. Emil utca rekonstrukciója lesz. 
A már eleve rossz állapotban lévő 
útnak nem tett jót, hogy a Berényi 
út és a Szekfű Gyula utca felújí-
tása alatt egyfajta terelőútként is 
szolgált, ezért a munkálatok már 
az év első felében elkezdődnek: „A 
Szedreskerti lakónegyedben tavaly 
elkezdtük a járdákat felújítani, ezeket 
idén folytatjuk, hogy ezzel is megköny-
nyítsük az ott élők mindennapjait. 
Az Ybl-lakótelepen pedig a játszótér 
szépül meg. Kicseréljük a játékokat, az 
elöregedett védőburkolatot, a kör-
nyező parkban növényeket ültetünk, 
és amennyire lehet, megnöveljük a 
gyepfelületet is.” 
Kovács Béla Sándor szerint a fej-
lesztéseknek csak az elhatározás 
és az építőipari kapacitás szab 
határt: „Most az okozza a nehézsé-
get, hogy vagy nincs, aki megcsinálja 
a kivitelezést, vagy olyan drágán, 
hogy az már nem éri meg. Egy jól 
prosperáló városnak sem szabad 
szórnia a pénzt!”
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Vásártér, éjszakai negyed és mocsár

A városrész egyik legnagyobb beruházása a Liget sor rehabilitációja volt

A Fórum téri „Bermuda-háromszögben” könnyen el lehet veszni

Az új fehérvári strand 1939-ben. A medence megfelelt a nemzetközi szabványoknak.

A fehérvári történelmi külvárosok a török hódoltság után nem 
települtek újra. Demeter Zsófia történész elmondta, hogy az üres 
területen egy óriási vásártér jött létre, amely a Zichy liget nyugati 
oldalától egészen a Haleszig tartott. A terület a tizenkilencedik század 
második felétől fokozatosan épült be. A Budai kapu és a régi Budai út 
(ma Berényi út) volt a viszonyítási pont. Először, az 1860-as években a 
Zichy ligeti előkelő házsor készült el a régi kálváriasor helyén. Ezután 
következtek a katonai épületek, majd a huszadik század fordulóján a 
törvényház és a harmincas években a rendőrség.
1930. és 1932. között épült meg a Sándy Gyula által tervezett evangé-
likus templom, majd a negyvenes években a vitézi székház. A mögötte 
lévő városrész (a mai Mancz János, Ősz és Kígyó utca környéke) ekkor 
már sűrűn beépített résznek számított, mely híres volt pezsgő éjszakai 
életéről. Körülhatárolhatósága és belvárosközeli elhelyezkedése miatt 
a második világháború alatt itt jelölték ki a zsidó gettót. A jellemzően 
nagy udvarral rendelkező házak állapota az ötvenes években meglehe-
tősen leromlott, de csak a Velinszky-lakótelep felhúzásakor bontották 
el őket. A szocializmusban eredetileg erre a részre tizennyolc emeletes 
paneleket is terveztek, végül tízemeletesek épültek helyettük.
Az Ybl Miklós-lakóteleppel kapcsolatban Demeter Zsófia megjegyezte: 
ez volt az első olyan építkezés a városban, ahol már meglévő házakat – 
köztük az Ybl családét is – bontottak el. Az újonnan átadott lakásokat 
a korszakban akkor még újdonságnak számító távfűtéssel, nem pedig 
cserépkályhával fűtötték.
A Csónakázó-tó és környéke a stranddal együtt meghatározó része volt 
Fehérvárnak. A történész elmondta, hogy Csitáry G. Emil polgár-
mestersége idején a területen termálvizet kerestek, amikor véletlenül 
ráakadtak a savanyúvízforrásra, amit azóta közkútként használnak a 
fehérváriak. A mai Rózsaliget akkoriban meglehetősen vizes-mocsaras 
résznek számított. Csitáry polgármester rendezni akarta a területet, 
ezért kitalálta, hogy azok a gazdák, akiknek a várossal szemben adó-
hátraléka volt, ha hoznak egy szekér földet a sárga földes dűlőből (a 
mai Videoton területén lévő gödörből), azzal ledolgozhatják tartozásu-
kat. Így alakult ki a liget.
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„Biztonságban érzem magam!”

Hétvégén nehezebb parkolni

Szabó Csilla lapunknak el-
mondta, hogy két éve költözött 
a Liget sorra. Szeret itt lakni, 
mert a közelben van óvoda, 
iskola, uszoda, bolt, számos 
programlehetőség, és a liget 
is rendezett: „Nagyon sokat 
változott a környék. Megújultak az 
utak. Nem látni annyi a szemetet 
az utcán. Az is jó, hogy teljesen 
biztonságban érzem magam még 
hajnali kettőkor is, amikor jövök 
haza a munkából.” Fo
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A Jávor Ottó tér szélén beszél-
gettünk Juhász Tamással és 
Anett-tel, akik már több éve 
laknak itt: „Az elmúlt években po-
zitív irányba változott a környék. 
A Vár körút és a Jávor Ottó tér 
nagyon szép lett, aminek örülök. 
De a parkolás az borzalmas!” – 
emelte ki Tamás. – „A hétvégék a 
legrosszabbak! Nem tudunk meg-

állni sehol! Reggeltől estig nincs 
egy szabad hely. Ilyenkor nemcsak 
a lakók parkolnak itt, hanem azok 
is, akik csak korzóznak egyet a 
Fő utcán.” – tette hozzá Anett. 
A pár a közbiztonsággal meg 
van elégedve. Néha a parkban 
szoktak a fiatalok hangoskodni, 
de ez őket nem különösebben 
zavarja.

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

lóFo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló

Fo
tó

: K
iss

 Lá
sz

ló



8 2019.03.28.egészség
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Akadálymentesített színházi előadások Fehérváron

Az idei évben is nagy sikere van a program-
nak a fogyatékossággal élők körében

Megújul a Batthyány utcai rendelő

Négy körzet mintegy tízezer betegét érinti a felújítás

koVács szilVia

Kívül-belül megújul a Batthyány utcai felnőtt 
orvosi rendelő a Kégl György Városi Egészségügyi 
Program keretében. A munkálatok április elsején 
kezdődnek, a beruházás közel hatvankilencmillió 
forintból valósul meg.

A nyár végén már egy szép, megújult 
épület várja majd a Batthyány utcában 
a pácienseket. Mindkét váróteremből 
elérhető, közös vizesblokkot és a dol-
gozóknak külön szociális blokkot ala-
kítanak ki. Megújulnak a várótermek, 
a rendelők valamint az épület teljes 
villamos- és gépészeti hálózata. Az  
azbesztpalás tetőszerkezetet eltávolít-
ják, az épület új, sík fedést kap, közben 
a padlásteret és a homlokzatot is hő- 
szigetelik, és kicserélik a nyílászárókat. 
Az épület teljesen akadálymentes lesz. 
„Egy elég komoly, hatvannyolcmillió forin-
tos pénzügyi keret áll rendelkezésre a Kégl 
György-program keretében. Rendelőinket 
ennek keretében újítjuk fel. Most is egy 
szakmai sorrendet követve, az épületek álla-
potát tekintve értünk el ehhez az intézmény-
hez.” – mondta el lapunknak Brájer Éva, 
Maroshegy önkormányzati képviselője. 
A munkálatok ideje alatt a háziorvo-
sok a Mészöly Géza utcai rendelő eme-
letén fogadják betegeiket változatlan 
rendelési idő és elérhetőségek mellett. 
A gyermekorvosok és a védőnők 
továbbra is a Batthyány utcában 
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maradnak, miután a felújítás csak a 
másik épületrészt érinti. 
A felnőtt háziorvosok rendelési ideje, 
valamint a telefonszámaik változatla-
nok maradnak a Mészöly Géza utcai 
rendelőben a felújítás idejére.
„Természetesen a Batthyány utcai gyerek-
orvosi rendelésre érkezők türelmét is kér-
jük a felújítások időtartamára. A Mészöly 
Géza utcában is nagyobb betegforgalom 

Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya – az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®.  A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 7  
Atlasprof® specialista van, aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint hat éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart  
Székesfehérváron  április 3-án (szerdán) 18 órakor a 
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér.1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

látrányi viktória

A Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány, 
a Fejér Megyei Család-, Esélyteremtő és 
Önkéntesház illetve a Vörösmarty Színház 
együttműködésével a 2018-2019-es évadban 
társadalmi érzékenyítés és szemléletformálás 
céljából akadálymentesített színházi előadáso-
kat szerveznek Székesfehérváron. 

Az előadásokat megelőzte 2018. 
december 3-án egy sajtónyilvános 
esemény, mely 2018/19-es szín-
házi évad három előadásos, teljes 
körűen akadálymentesített bérletes 
előadás-sorozatát harangozta be 
a Más Fogyatékos Gyermekekért 
Alapítvány, a Fejér Megyei Család-, 

várható, megértést és türelmet kérünk 
mind a betegek, mind az ott dolgozók ré-
széről, azért is, mert ott a lift beépítése is 
elkezdődött.” – emelte ki Varga Márta, a 
Humán Szolgáltató Intézet igazgatója.
„Mind a négy körzet nevében mondha-
tom: nagyon örülünk neki, hogy hozzánk 
is elért a rendelőfelújítási program. A 
felújítás rendelési szempontból kevés-
bé forgalmas időszakban történik, a 

tavaszi-nyári időszakban. Március utolsó 
napjaiban fizikailag is megtörténik a költö-
zés, április elsején, hétfőn már a Mészöly 
Géza utcában indul a rendelés.” – tájé-
koztatta lapunkat Kovács Krisztián, 
a 37. számú felnőtt háziorvosi körzet 
háziorvosa.
A munkálatok április elsején kez-
dődnek, és körülbelül öt hónapig 
tartanak.

Esélyteremtő és Önkéntesház illet-
ve a Vörösmarty Színház együtt-
működésében. A három előadás: 
John Kander-Fred Ebb-Bob Fosse 
– Chicago, Peter Shaffer – Black 
Comedy, Jules Verne-Pavel Kohout 
– Nyolcvan nap alatt a föld körül. A 
program legfőbb értéke olyan fizikai 
és info-kommunikációs szempontból 
egyaránt akadálymentesített színházi 
előadások megvalósítása, melyek 
egyaránt segítik az autista, értelmi fo-
gyatékos, hallás- és látássérült látoga-
tók műélvezetét, és Magyarországon 
példaértékűek. Mindezzel az egyenlő 
esélyű részvétel megteremtésén túl a 
társadalmi befogadás előmozdítását 
is segíti a program.

Az első előadás 2019. március 
24-én Peter Shaffer Black Comedy 
című darabja volt. 
Az előadást színpadbejárás előz-
te meg a látássérültek számára a 
90 Decibel Kft. vezetője, Bonecz 
Ervin irányításával. A hallássérültek 
számára az akadálymentes előadást 
Szemánszki Renáta jelnyelvi tolmács 
fordította. De könnyen érthető, rövi-
dített összefoglaló szöveg is készült a 
további akadálymentesítés céljából.
Az idei évben is nagy sikere van a szín-
házlátogatásnak a fogyatékossággal 
élők között, az országban példaértékű 
a helyi akadálymentesített bérlet létre-
jötte. Az első előadáson ötvenhárom 
fogyatékossággal élő látogató vett részt.
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Ken Vandermark és a Marker Öreghegyen

A Marker zenekart egyedi hangzás jellemzi, nem véletlenül ismertek és kedveltek világszerte

Vakler lajos

Az Öreghegyi Közösségi Házban folytatódott a 
dzsesszesték sorozata. Szombaton este a műfaj 
vájtfülű rajongói igaz sztárparádé tanúi lehettek: 
Kiss György meghívására az amerikai Marker 
együttes lépett fel, a kortárs dzsessz világhírű 
alakja, Ken Vandermark vezetésével.

Kiss Gyuri a fehérvári dzsesszélet 
szervezője számára minden koncert 
különlegességeket tartogat. Ez az 
este azonban mégiscsak más volt, 
hiszen a világ jelenlegi legjobb 
szaxofonosa európai koncertkörútja 
egyik állomásaként látogatott el új 
csapatával, a Markerrel az Öreg-  
hegyi Közösségi Házba: „Nagyon iz-
gulok én is, hiszen a világ pillanatnyilag 
legjobb zenekaráról van szó. Az, hogy 
az európai koncertkörútjukon itt van-
nak Székesfehérváron, még most is egy 
álom. Mindig izgalmas, hogy mennyire 
tudja a fehérvári dzsesszszerető közön-
séget elérni egy ilyen este. Számomra ez 
az év legfontosabb eseménye!”
A közönség nem csalódhatott, a 
Marker Ken Vandermark vezetésé-
vel fantasztikus estével ajándékozta 
meg a Fanta-villa vendégeit: „Tény, 
hogy a dzsessz nem tartozik a kultúra 
főáramlatához. Bár meg lehet próbálni 
popularizálni, közelíteni a popzenéhez 
és átemelni azokat az elemeket, melyek 
népszerűek, de igazából ez nem jó út, 
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Vakler lajos

lászló-takács krisztina

koVács szilVia

Mesék az Óperencián túlról

A tópartisok a megye legjobbjai

A víz diákszemmel

A fiatalokat és a  felkészítő tanárokat is díjazták

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg a 
Gárdonyi Géza Művelődési Ház által meghir-
detett Óperenciás Fejér Megyei Mesemondó 
Versenyt. A döntőben három kategóriában húsz 
általános iskolás mutatta be tudását.

A hagyományokhoz hűen a gye-
rekek ezúttal is népmesével vagy 
magyar írók meséivel nevezhettek 
a megmérettetésre. Iszkádi Erika, 
a szervező intézmény igazgatója 
fontosnak tartja, hogy a gyermekek 
környezete is segít a fiataloknak, 
hogy megszeressék a mesék világát: 
„Nagyon változó, hogy milyen meséket 
választanak a gyerekek. Örömmel 
tapasztaljuk, hogy a pedagógusok 
illetve a szülők odafigyelnek arra, hogy 
milyen a gyermekek személyisége. Ez 
valóban nagyon fontos ahhoz, hogy a 

Szerdán rendezték A mi Fejér megyei kincses- 
ládánk – Fejér megyei értékek és hungari-
kumok című vetélkedő megyei döntőjét. Két 
korcsoportban a legjobb tizenhárom csapat 
mérte össze tudását. A döntőn a Tóparti Gimná-
zium és Művészeti Szakgimnázium Kincskeresők 
valamint az Esterházy Móric Nyelvoktató Német 
Nemzetiségi Általános Iskola Esterházy betyá-
rok nevű csapata bizonyult a legjobbnak.

„A mai nap legnagyobb sikerének azt 
tartom, hogy a vetélkedőre nevezett 
és a döntős csapatok a megye minden 
pontjáról képviseltették magukat a 

Szebbnél szebb fotók, rajzok, kerámiák, versek 
és mesék születtek a vízről. Idén is meghir-
dették a víz világnapjához kapcsolódó rajz- és 
irodalmi pályázatot Székesfehérváron. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésnek a Fejérvíz 
Zrt. adott otthont.

A víz érték – ezt jól tudják azok az 
iskolások is, akik jelentkeztek a 
huszonötödik alkalommal meghir-
detett pályázatra. A megye huszon-
hat iskolája vett részt a csütörtöki 
díjátadón. Közel négyszáz rajz és 
kerámia, mintegy negyven vers és 
mese és számos fotó is készült a 
világnapra.

Ké
p:

 Zs
id

ay
 Á

dá
m

legalábbis nem az én utam. Ez nagyon 
rossz hatással lenne a színvonalra. 
Én abban hiszek, hogy ki kell állni az 
emberek elé, és a saját stílusomban 
játszani. Például a ma fellépő banda, a 
Marker a bizonyíték arra, hogy ennek a 
zenének is több összetevője van: közelít 

a pophoz, a a funkyhoz és a rockhoz. 
De ezek az elemek nem azért kerültek 
be, hogy populárissá tegyük a zenénket, 
hanem mert mi így érezzük őszintének.  
Számomra a legfontosabb ma is az 
emberekkel való kapcsolat megteremté-
se. Az voltaképpen mindegy, hogy hol 

járunk a világban. Októberben jártunk 
Magyarországon legutóbb egy másik 
csapattal, akkor hívott meg bennünket 
Kiss Gyuri barátom ezzel a formációval. 
Örömmel jöttünk, mert itt kiváló közön-
ségre találtunk, olyan emberekre, akik 
értik a zenénket és kíváncsiak ránk.”

A pályázat több szervezet együtt-
működésével valósul meg évről 
évre. A Fejérvíz mellett a Vízügyi 
Igazgatóság, a Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat, a Magyar 
Hidrológiai Társaság, a Gaja Kör-
nyezetvédő Egyesület és a Depónia 
Nonprofit Kft. évek óta részt vesz a 
pályázati kiírásban.
„Fontosnak tartjuk az ilyen jellegű ren-
dezvényeket, pályázatokat, hiszen ezek 
a környezettudatosságra, a környezet-
védelemre hívják fel a figyelmet. A pá-
lyamunkákon keresztül megismerhetjük 
a gyermekek látásmódját, megtudhatjuk, 
miként vélekednek az ilyen fontos 
témákról.” – mondta lapunknak Poló-
nyi Dóra, a Depónia PR-vezetője.

gyerekek át tudják adni a mesét, és bele 
tudják élni magukat a történetekbe.”
Nagy Judit zsűritagként és a 
Szabad Színház művészeti veze-
tőjeként is üdvözölte a kezdemé-
nyezést: „Azt tapasztalom, hogy a 
gyerekek egyre felkészültebbek, ami 
többek között a Mesepontnak, a hason-
ló projekteknek és annak köszönhető, 
hogy a gyermekek közül sokan járnak 
színjátszócsoportokba, ahol megerősí-
tik bennük azokat a tulajdonságokat, 
melyek itt jól jönnek.”
Az 1-2. évfolyamban az első helye-
zett Varga Vanessza lett, a különdí-
jat pedig Balogh Rubina érdemelte 
ki. A 3-4. évfolyamban Schneider- 
Zaj Ákos győzött és Pethes Zoé 
Viktória lett a különdíjas. Az 5-8. 
évfolyamból Borbély Levente Mik-
lóshoz és Lukács Bulcsú Sándorhoz 
kerültek a díjak.

megmérettetésen. Ez is ékes bizonyí-
téka annak, hogy Fejér megye mind a 
száznyolc településén olyan egyedülálló 
helyi értékek vannak, melyek sehol 
máshol nem lelhetők fel.” – hang- 
súlyozta Molnár Krisztián, a Fejér 
Megyei Közgyűlés elnöke.
A vetélkedőt a Fejér megyei értékek 
és hungarikumok jegyében már 
második alkalommal hirdette meg 
a Fejér Megyei Önkormányzat és 
a Fejér Megyei Értéktár Bizottság. 
A rendezvény célja, hogy a diákok 
meséljenek lakóhelyükről, megis-
merjék a megye értékeit és kuta-
kodjanak a hungarikumok között.
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Gőzerővel készülnek a döntőre

Balázs Fannit a felkészülés során Kozáry Ferenc színművész látja el hasznos tanácsokkal

Kneifel Nóra minden pillanatot megragad, hogy a döntőre készüljön
Juhász Illés színművész és két mentoráltja, Farkas Eszter és Baksa Ervin István folyamatosan 
készül a Versünnep döntőjére

látrányi viktória

Megkezdte felkészülését a tizenkét döntős fia-
tal a X. Fehérvári Versünnep fináléjára. Az előző 
évekhez hasonlóan most is a Vörösmarty Szín-
ház társulata segíti a diákokat. A találkozások 
kemény munkával, de jó hangulatban telnek.

Bő egy hét múlva kiderül, hogy 
az idei évben ki lesz a legjobb 
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Vakler lajos

Több mint koncert!Etűdök rókafűrészre és fröccsöntött szarkára

Mezőföld virágai

A koncertsorozat május harmincadikán folytatódik

A Királykút Emlékházban mutatták be Dr. Máriás és Fábry Sándor Etűdök rókafűrészre és 
fröccsöntött szarkára című új kötetét. A könyvben Máriás Béla abszurd, groteszk festményeire 
reagál Fábry Sándor játékos gondolatsorokkal, görbe tükröt tartva az olvasók elé.                 V. L.

Március 23-án, szombaton tartották a Mezőföld Virágai Szólótáncversenyt a Táncházban, me-
lyen a résztvevők négy korcsoportban, szóló és páros kategóriában mutatkoztak be. A táncosok 
a Közép-dunántúli Régión kívül Somogy, Zala és Pest megyéből érkeztek a megmérettetésre. A 
versenyszámokat az Alba Regia Táncegyüttes zenekara, a Galiba kísérte.                                    K. T.

Izgalmas, sokszínű koncertsorozatra invitálja 
idén is a klasszikus zene rajongóit az Alba Re-
gia Szimfonikus Zenekar. A legendás karnagy, 
Somorjai Ferenc emlékét őrző hangverseny-
bérlet keretében különleges zenei válogatá-
sok, kiváló szólisták mellett ismert közéleti 
személyiségekkel találkozhatnak a Több mint 
koncert! mottó jegyében. 

A Magyar Király Szálló díszterme 
az első estére az álmok tengerévé 
változott. Selmeczi Gábor, a zene-
kar hangversenymesterének közre-
működésével Schubert, Donizetti 
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és Mozart dallamai szólaltak meg, 
míg Bősze Ádám, a műsor házigaz-
dája első vendége Fa Nándor, a le-
gendás hajós volt, akinek nemcsak 
a tengerek, az óceánok csodája, de 
a zene is megdobogtatja szívét. 
A koncertsorozat május harmin-
cadikán folytatódik. A Bory-vár-
ban udvari tánczenék szólalnak 
meg: Dubóczky Gergely vezény-
letével Bach, Rameau és Händel 
művei csendülnek fel. Vendég-
ként pedig Krúdy Tamás, a Nők 
Lapja vezető szerkesztője zenéhez 
fűződő gondolatait ismerheti meg 
a közönség.

versmondó. Április hatodikán a 
Városháza Díszterme ad  
otthont a X. Fehérvári Vers- 
ünnep döntőjének. A közép- 
iskolások az elmúlt heteket a 
felkészülés jegyében töltötték, 
sőt a mentorsorsolás óta a Vö-
rösmarty Színházban is rend-
szeressé váltak már a  
mentor-diák találkozók.
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Dido és Aeneas a Szent István Művelődési Házban Lengyel irodalmi est

Purcell műve nagy sikert aratott a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház operabarát 
közönsége előtt

Az esten bemutatták a Vörösmarty Társaság gondozásában készült leporellót, mely a katyńi 
vérengzés áldozatairól emlékezik meg

Kozáry Ferenc rendezésében a Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Házban mutatták be 
Henry Purcell Dido és Aeneas című operáját. 
A történet kiváló lehetőségeket kínált Purcell 
számára, hogy jellem- és helyzetábrázoló 
tehetségét bemutassa. Az egész mű bővelkedik 
szebbnél szebb részletekben. 

Az est különlegessége, hogy profi 
művészek és amatőr előadók 
együttes munkájának eredményét 

Ebben az esztendőben is megrendezte hagyo-
mányos lengyel irodalmi estjét a Vörösmarty 
Társaság.

A találkozón a székesfehérvári 
írók és költők mellett képviseltette 
magát a kortárs lengyel irodalom 
egyik kiemelkedő alakja, Konrad 
Sutarski, Andrzej Straszewski, 
a székesfehérvári Lengyel Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke 
és a magyar-lengyel kapcsolatok 
ápolásában kiemelkedő szerepet 
játszó Cséby Géza író is. Az esten 
bemutatták a Vörösmarty Társaság 
gondozásában készült leporellót, 
mely a katyńi vérengzés áldozatai-
ról emlékezik meg.
Rendkívüli méltóság és felelősség 
kíséri a lengyel irodalmi napot. A 
találkozók esztendőről esztendőre 
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Húszéves a kézművesek 
egyesülete

Wehner Tibor és Székács Zoltán egy hullámhosszon

Az archaikus festészeti kultúra mestere, Szé-
kács Zoltán Székesfehérváron is bemutatkozott. 
Kiállításán a Pelikán Galériában megcsodálhat-
tuk az alkotó festményszerű üzeneteit. 

Nagy érdeklődés kísérte Székács Zol-
tán Arche című tárlatát a Pelikán ga-
lériában. A képzőművészet rajongói 
megtapasztalhatták, hogy Székács 
Zoltán festői gondolkodását továbbra 
is az archaikus kultúrák művészeté-
nek újraértelmezése jellemzi. 
Wehner Tibor művészettörténész, 
az alkotó barátja köszöntőjében 
részletesen kitért arra a művészi 
eszköztárra, melynek használatával 
Székács Zoltán nemcsak kerami-
kusként, hanem a kortárs festészet 
kiemelkedő alakjaként is ismert és 
elismert. 
A kiállításon olyan műveket  
láthatunk, melyek ókori távol- 
keleti, dél-amerikai, afrikai kultú-
rák emlékeiből, néprajzi elemek-
ből, totemisztikus motívumokból 
sajátos vizuális rendszert alkotnak. 
Mint a művész mondta, azokat a 
leegyszerűsített formákat keresi 
és jeleníti meg a képein is, ami-
ket minden korban megértenek: 
„Nagyon szeretem ezeket a kultúrákat, 
és általában azt festem, ami tetszik 
nekem. Ennek ellenére abszolút mai 
festészet az enyém, a mai kornak 
megfelelő technikával. Olyan vizuális 

Húsz éve alakult meg a Fehérvári Kézművesek Egyesülete. 
A jeles alkalomból március 22-én, pénteken konferenciát 
szerveztek, és egy az egyesületről szóló, személyes hangvételű 
kiadványt is publikáltak.

Szenczi Jánosné, a Fehérvári Kézművesek 
Egyesülete elnöke elmondta, hogy a rendez-
vény ötlete a Betlehemi szép csillag kiállításon 
vetődött fel: Radetzky Jenő javasolta, hogy a 
kézművességet támogatva tartsanak közösen 
egy konferenciát.
A kézművesség több ezer évre tekint vissza. 
Már a fejlett ókori társadalmaknál megjelent, 
az egyiptomiaknál, görögöknél, rómaiaknál. 
Székesfehérváron a török idők után volt jelen-
tős a kézművesek száma.
„Mindezeknek a hagyományoknak a folytatói 
azok, akiket ma ünneplünk, illetve ünneplik saját 
magukat, hiszen megvan a mesterségbeli tudásuk, 
megvan az ismeretük, alkotnak, produktumot 
hoznak létre, és ezzel a környezetüket, minket 
ajándékoznak meg.” – emelte ki Gelencsér József 
néprajzkutató.
„Szeretnénk pályázati forrásból a Rác utcát, a 
palotavárosi skanzent még inkább élettel telíteni, 
aktívabban bekapcsolni a városi és a turisztikai 
vérkeringésbe.” – mondta F. Szegő Krisztina, a 
Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Non-
profit Kft. ügyvezetője.
A nagy múltra visszatekintő egyesület méltó-
képpen megünnepelte a sikereit. Ha csak az 
elmúlt húsz év fejlődését nézzük, varázslatos 
jövőnek néznek elébe. Ehhez várnak szeretet-
tel fiatalokat, hogy biztosítsák az utánpótlást.

Vakler lajos
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Székács Zoltán kiállítása a Pelikánban

tálalása a képeknek, ami egyértelműen 
ennek a világnak, ennek a kornak a 
trendjébe illik.”
Székács Zoltán színeiben egyéni-
sége tükröződik: gyakran alkalmaz 
érett, meleg földszíneket, barnát, 

vöröset, érces színeket, sejtelme-
sen fénylő aranyat, ezüstöt és ezek 
árnyalatait. Képei jeleket hordoz-
nak, egyfajta totemek, melyeknek 
különböző üzenetei, értelmezései 
vannak.

láthatták a nézők a bemutatón. A 
barokk dalmű színpadra állítása 
úttörő kezdeményezés volt, Kozáry 
Ferenc és Kneifel Imre karmester 
nagy hangsúlyt fektetett arra a 
szereplőgárda kiválasztásakor, 
hogy lehetőség szerint a városban 
tevékenykedő vagy pályájukra 
innen indult művészeket hívjanak 
meg, akik bizonyították, hogy az 
operabarátok számára kinyitható 
a klasszikus zene újabb kapuja 
Székesfehérváron.

bizonyítják, hogy nemcsak a két 
nép jó barát, hanem az irodal-
mi élet képviselői is – emelte ki 
köszöntőjében Bobory Zoltán, a 
Vörösmarty Társaság elnöke: „Nem 
akarok túlságosan nagy szavakat hasz-
nálni, de a mi kapcsolatunk lengyel 
íróbarátainkkal, elsősorban Opole és 
Krakkó irodalmának szereplőivel elide-
geníthetetlen része a magyar-lengyel 
kapcsolatoknak, ami Európa jövőjét 
tekintve is rendkívül fontos dolog. 
Ehhez mi tiszta szívvel és lelkesedéssel 
teszünk hozzá a magunk módján, telje-
sítjük kötelességüket, ami egy szívből 
jövő szolgálat.” 
Konrad Sutarski, a neves író, aki 
sokadszor tisztelte meg Székesfe-
hérvárt jelenlétével, úgy fogalma-
zott: kiemelten fontosnak tartja, 
hogy a művészet, az irodalom 
eszközeivel tegyenek bizonyságot a 
magyar-lengyel barátság mellett.
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A kiskakas, a bagoly és a zen meditáció
Programok március 29-től április 6-ig

SZaBó petra

Látogatható kiállítások

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

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

Március 29.
Baba-mama klub
10 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Köz-
pont rendezvényterme
Első alkalommal várja a babákat, a mamákat 
és a kismamákat a Feketehegy-szárazréti 
Baba-mama Klub zenés klubindító foglalko-
zására.

Gárdonyi kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
Érdekes témák, kötetlen beszélgetés, tánc 
kifulladásig! Klubvezető: Sohonyai Edit.

Könyvvilág – bemutatkozik az EMKE
17 óra, Halász-kastély
A kastély új sorozata könyvbemutatókkal 
jelentkezik. Első alkalommal az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Intézet mutatkozik be. 
Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) története – Széman Péter elnök. Az 
EMKE könyvkiadói tevékenysége – Bartha 
Katalin Ágnes és Kovács Géza kutató-szer-
kesztők. Bemutatkozik Nagyszeben – Serfőző 
Levente (EMKE) filmvetítéssel és könyvvel 
mutatja be Nagyszebent.

Tomorrow
18 óra, Szent István Király Múzeum (Ország-
zászló tér 3.)

Megnyitja: Fehér Dávid művészettörténész. 
A megnyitó után a múzeum kertjében fellép 
Mike Nylons.

Mika Myllyaho – Nagy Judit: Káosz 
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Buxtehude – Membra Jesu nostri
19.30, Szemináriumi templom
Az ARS Oratoria Kamarakórus nyitó- 
koncertje.

The Biebers
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 30.
Francia kölyökklub
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Beszédcentrikus, játékos, mesés foglalkozá-
sok havonta egyszer Varga Judit Aida francia 
nyelvtanár vezetésével.

Nagyböjti lelki nap
10 óra, Szent Imre-templom és Szent István 
Hitoktatási és Művelődési Ház
Koncelebrált szentmisével kezdődik a 
hitoktatók és világi lelkipásztori munkatár-
sak nagyböjti lelki napja. A program a Szent 
István Hitoktatási és Művelődési Házban 
folytatódik előadással, közös megbeszéléssel 
és agapéval.

Évkerék 2019 – Kikelet hava és Árpád-napi 
hagyományőrzés
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és 
Könyvtár
10 órától közös túra a Sóstó Tanösvényen. 
Gyülekező, indulás: Sóstó Tanösvény, Zöld 
Tanya, Segesvári út. A programok a túra után a 
művelődési házban folytatódnak. Programok: 
ismerkedés őseink életével és hétköznapjaival 
a jurtában; jurtatábor, a tábori élet bemutatá-
sa; lovasbemutató; korabeli kézműveskedés: 
szövés, agyagozás; vetélkedők, játékok, ügyes-
ségi próbák; Egyed István solymász madár- 
bemutatója; Ökodélután: a Gaja Környezet- 
védő Egyesület bemutatkozása.

VOKE gyermekjátszó és táncház
16 óra, VOKE Vörösmarty Művelődési Ház
A zenéről a Szedtevette zenekar gondoskodik.

Neoton Família 
18.30, Vodafone Sportcentrum
Vendég: Korda György és Balázs Klári.

Mika Myllyaho – Nagy Judit: Káosz 
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Blahalouisiana
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Március 31.
A kiskakas gyémánt félkrajcárja

Más-kép 2.
Aranybulla Könyvtár Alapítvány 
olvasóterme
Szabó Anna számítógépes grafikai 
kiállítása. A tárlat március 29-ig 
látogatható.

Fotókiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Válogatás Setét Anikó képeiből. Meg-
tekinthető március 30-ig.

Tavaszváró tündérek
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
Szatzkerné Piroska kerámiakiállítása. 
Megtekinthető március 30-ig.

Makrofotók a Velencei-hegység 
ásványairól
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna 
téri Tagkönyvtára
Kiállítás Tóth László és Kupi László 
fotóiból. Megtekinthető április 13-ig.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrende-
zett állandó kiállítás. Megtekinthető 
szeptember 22-ig, keddtől vasárnapig 
10-től 18 óráig.
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A Barátság mozi műsora

Erőműbejárás a Király soron és a Bakony utcában
A SZÉPHŐ Zrt. idén ünnepli fennállásának 70. évfordulóját.  

Ebből az alkalomból ismét megnyitja kapuit az érdeklődők számára 
a Király sori és a Bakony utcai fűtőerőmű. 

A látogatók egy 1-1,5 órás, vezetett program keretében tekinthetik meg a 
telephelyeket. Mivel a csoportok létszáma korlátos (maximum 15 fő), a bejárás 

előzetes regisztrációhoz kötött. 
A bejárás időpontjai:  

2019. április 8-án 16 órai kezdettel a Király soron, 
2019. április 10-én 14 és 17 órai kezdettel a Bakony utcában.

(A Király sorra április 5-re meghirdetett időpontok már beteltek, így
 egy plusz alkalmat hirdetünk meg április 8-ra.)

A regisztráció határideje: 2019. április 2. 
A jelentkezés során kérjük feltüntetni a résztvevő nevét, telefonos 

elérhetőségét, valamint a kiválasztott helyszínt, dátumot és időpontot!
Regisztrálni a bejaras@szepho.hu e-mail címen, illetve a +3670/5038-276-os telefonszámon lehet.
Az egyedi adatkezelési tájékoztató az erőmű látogatás igénybevétele érdekében szükséges 

kapcsolattartási adatok kezeléséről letölthető a www.szepho.hu honlapról.

ÍZLETES 
MENÜEBÉD

Székesfehérvár, Gyümölcs u. 28.
közel a belvároshoz

MEGÚJULT A HOTEL PLATÁN

Új

SZÉP kártya elfogadóhely

Ingyenes parkolási lehetőség az udvarban

heti menü: facebook.com/hotelplatanszekesfehervar

11 óra, Igéző
A Holdfű Színház előadása.

Alba Fehérvár – Sopron KC
18 óra, Alba Regia Sportcsarnok
Bajnoki kosárlabda-mérkőzés.

Lugaskoncert: Sándor János
19 óra, Petz Söröző

Április 1.
Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Krisztus Király Plébánia Közösségi Ház
Vetítéssel egybekötött beszélgetés. Meghívott 
vendégek: Prépost Károlyné és Raitsits Tiva-
dar. Beszélgetőtárs: Bakonyi István.

Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az Ace Ventura című filmet tekinthetik meg az 
érdeklődők.

Április 2.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az érdeklődők fonalékszereket készíthetnek.

A bagoly és a könyv
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai 
utcai Tagkönyvtára
Kiállítás F. Dőry Magdolna gyűjteményéből. 
Megtekinthető április 27-ig.

Kék séta
Április 2. 13.30, Országalma
Április 2. az autizmus világnapja. Közös 
séta indul az Országalmától, melynek célja 
figyelemfelkeltés, hogy az autista gyerekek 
és felnőttek köztünk vannak, sőt egyre na-
gyobb létszámban, és fontos őket ismerni, 
elfogadni, mert az elfogadással tudjuk se-
gíteni az életüket. Az Autista Klub fiataljai 
dallal is készülnek a közös ünneplésre.

Író-olvasó találkozó és könyvbemutató
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasó-
terme
Vendég: Nagyné Németh Adrienn. Az esten 
megvásárolható könyv bevételét a sajátos 
nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó óvoda 
létrehozására fordítják.

Koreai zen meditáció
17.30, A Szabadművelődés Háza
A közösség a koreai Eredeti fény zen templom 
hagyomanyvonalát kepviseli.

Az eucharisztia – az egyén és a közösség 
szentsége
17.30, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Tomka Ferenc katolikus lelkipásztor, szocioló-
gus, egyháztörténész egyetemi tanár előadása.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Szász Péter katolikus történész és apologéta: 
Íme hitünk szent titka – a húsvéti három szent 
nap misztériuma.

Április 6.
Halász Judit-koncert
11 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ

Vándorkiállítás
Március 28. 17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége 
tagjai hazai és nemzetközi fotópályázato-
kon díjazott alkotásainak gyűjteményes 
vándorkiállítása. A művek olyan emberek 
alkotásai, akik mindennapi munkájuk 
mellett önkéntesként segítik a rászoru-
lókat. A kiállítást Fésüs András, a Lions 
Clubok Magyarországi Szövetségének 
felelőse és Ságiné Farkas Gyöngyi, a 
Székesfehérvári Első Lions Club elnöke 
nyitja meg. 

VII. Fehérvári Halünnep
Április 6. 7 óra, palotavárosi tavak
Rotyogó bográcsok, ínycsiklandozó 
illatok, hal minden mennyiségben: 
horgászversenyt, főzőversenyt, színpadi 
és családi programokat kínál a VII. 
Fehérvári Halünnep. 2019-ben hetedik 
alkalommal rendezik meg a halünnepet 
a palotavárosi tavaknál. Az eseményen 
bármilyen halétel készíthető. A kulináris 
élvezetek mellett színpadi programok-
kal, bemutatókkal, gyermekfoglalkozta-
tóval is találkozhatnak a látogatók. 

Színpadi programok:
9.20: Ünnepélyes megnyitó a Székes-
fehérvári Helyőrségi Zenekarral. A 
rendezvényt Cser-Palkovics András 
polgármester nyitja meg
11 óra: A Handabanda zenekar gyermek-
koncertje
14 óra: A horgászverseny eredményhir-
detése
14.30: Horgászni tilos! – a Tintaló Társu-
lás bábjátéka
15.40: A főzőverseny eredményhirdetése
16 óra: Nagy Feró
16.30: Big Time-koncert
A kísérőprogramok között kirakodó-
vásár, fanyűvő játékpark, lovagoltatás, 
veteránautó-kiállítás is szerepel. 8 óra 
50-től és a nap folyamán több alkalom-
mal a  Dynamite Dudes zenél a főzők 
között. 12.45-től kutyás bemutató lesz, 
9.20-tól pedig főzőverseny – folyamatos 
zsűrizés és kóstolás. Aki a horgászver-
senyen szeretne részt venni, fél 7-re 
érkezzen, a főzőverseny 8-tól indul.

Bohém rapszódia
Március 29. 16 óra, 
április 2. 19.30
Amerikai-angol zenés 
életrajzi dráma.

Kölcsönlakás
Március 29. 18.15
Magyar romantikus 
vígjáték.

Colette
Március 29. 20.15
Angol-amerikai 
életrajzi dráma, törté-
nelmi film.

A Lego-kaland 2.
Március 30. 16 óra
Amerikai-ausztrál-
dán-kanadai-norvég 
animációs kalandfilm, 
akciófilm.

BÚÉK
Március 30. 18 óra
Magyar dráma, 
vígjáték.

Bazi nagy francia 
lagzik 2.
Március 30. és április 
6. 20 óra, április 5. 
18 óra
Francia vígjáték, 
dráma.

Zöld könyv – Útmuta-
tó az élethez
Április 1. 17.30, április 
5. 20 óra
Amerikai dráma.

A művészet temp-
lomai: Monet és 
vízililiomai
Április 2. 18 óra
Olasz ismeretterjesztő 
film.

Apró mesék
Április 2. 20 óra, 
április 6. 17 óra
Magyar romantikus 
thriller, történelmi 
film.

Heavy túra
Április 3. 18 óra
Finn-norvég zenés 
vígjáték.

Black Sabbath – The 
End of The End
Április 3. 20 óra
Angol koncertfilm.

Jó estét, Mr. Wald-
heim!
Április 4. 18 óra
Osztrák dokumen-
tumfilm.

Piedone nyomában
Április 4. 20 óra
Magyar dokumen-
tumfilm.

A királynő kutyája
Április 5. 16 óra
Belga animációs film.

Így neveld a sárká-
nyodat 3.
Április 6. 10 és 16 óra
Animációs film.
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MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önöket a SZÉPHŐ Zrt. megalakulásának 

hetvenedik évfordulója alkalmából tartandó 

„70 éve a város szolgálatában”
című rendezvényünkre.

Az előadások témája:
Székesfehérvár 20. századi fejlesztési korszakai a közművesítés 

szempontjából, valamint a SZÉPHŐ és a távhőszolgáltatás jelene és 
jövője.   

Előadók: 
Demeter Zsófia történész

és
Szauter Ákos, a SZÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója.

Az esemény időpontja: 
2019. április 10. (szerda), 17 órai kezdettel

Helyszín: 
8000 Székesfehérvár, Városház tér 1., a Városháza Díszterme.

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Vá-
rosház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 
Csíkvári út 10. szám alatti, MOL Aréna Sóstó létesítménynek a rész-
letes pályázati felhívásban meghatározott részének és ingóságainak 
a bérbeadására.

A részletes kiírásnak is minősülő pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 5. (péntek) 12 óra

 

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár,  
Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehér-
vár, Csíkvári út 10. szám alatti, MOL Aréna Sóstó létesítménynek a 
részletes pályázati kiírásban meghatározott területrészének bérbe-
adására, vendéglátó-ipari tevékenység céljára.

A részletes kiírásnak is minősülő pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Szé-
kesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) 
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. április 5. (péntek) 12 óra

 

A legjobb székesfehérvári kirándulóhelyek

Tavasz a Bregyóban

papp BriGitta

A jó idő meghozza a kedvet a szabadtéri 
programokhoz. Székesfehérváron ráadásul 
szerencsések vagyunk, mert karnyújtásnyira 
több lehetőség is adódik akár néhány órás 
kikapcsolódásra, kirándulásra, akár egész 
napos időtöltésre.

A szürke téli napok után legtöb-
bünk ki van éhezve a napsütésre, a 
friss levegőre, a madárcsicsergésre 
és az éledező természet friss, édes 
illatára. Egy kiadós, egész napos 
kirándulásra persze nem mindig 
van idő és lehetőség, ám akár egy-
két óra is a szabadban csodát tesz 
az ember testével, lelkével. Székes-
fehérváron szerencsés helyzetben 
vagyunk, hiszen a városon belül 
és a város mellett is van lehetőség 
sétálni, kirándulni, kikapcsolódni, 
leereszteni a zöldben – akár egy 
hétköznap délután is.

Sóstói Természetvédelmi Terület 
és Látogatóközpont

Székesfehérvár legújabb és egyik 
legkomplexebb közösségi tere 
nemcsak kirándulási lehetőséget 
kínál. Bár már maga a közel húsz-
ezer négyzetméternyi zöldfelület, a 
sétautak, a tanösvény, a madárles 
is különleges és megunhatatlan 
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programot kínál, a stadion mellett 
kialakított pihenő- és játszótér igazi 
közösségi paradicsommá vált. A 

látogatóközpontban pedig interak-
tív formában mutatják be a Sóstó 
kétszáz hektáros természetvédelmi 

területének különleges madár- és 
növényvilágát. Ezt egyelőre csak 
bejelentkezéssel nézhetjük meg, 
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A palotavárosi tavak környéke remek kirándulóhely már ma is, de több mint egymilliárd forint-
ból hamarosan a teljes környék megújul
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egymilliárd forintból futó- 
pályákkal, sétányokkal, fitnesz- és 
kondiparkokkal, kerékpárutakkal 
illetve rendezvénytérrel gyakorla-
tilag újjávarázsolják a környéket, 
illetve a Zöld város – Fehérvár tü-
deje program keretében rengeteg 
fát telepítenek az alsóvárosi rétre 
és a tavak mögé.

Börgöndi horgászparadicsom és 
szabadidőpark

A három és fél hektáros terület 
igazi családi és horgászközpont: 
negyven sátorhelyes kempinggel, 
igényes vizesblokkal, sütő- és 
főzőhelyekkel, étteremmel és állat-
simogatóval, lovagolható pónikkal 
és egy kisebb játszótérrel várják a 
vendégeket. A 2018 nyarán meg- 
újult, magántulajdonban lévő park 
egész évben nyitva tart.

Pentelei erdő

A pentelei erdőig ugyan a város- 
határt jelző táblát el kell hagynunk, 
de túl messzire nem kell mennünk, 
hiszen Székesfehérvár központjától 
öt kilométerre, az úrhidai bekötő- 
út két oldalán helyezkedik el. A 
gyönyörű, főként tölgyes erdőben 
szinte minden évszakban felemelő 
sétálni, nyáron pedig egyenesen 
felüdülés. A kiépített tornapálya jó 
móka minden korosztálynak, de 
akár piknikezhetünk is egyet, hi-
szen tűzrakóhelyek, padok és erdei 
garnitúrák is vannak.

de iskolás és óvodás csoportokat 
is várnak a túrával egybekötött 
programra. Bejelentkezni a sosto@
szekesfehervar.hu e-mail-címen 
lehet.

Bregyó közi Szabadidőközpont

A belváros közelében kialakított 
szabadidőközpont kicsiknek és 
nagyoknak is igazai csemege. 
Ha sportolni szeretnénk, akkor 
egyértelműen a legjobb válasz-
tás, hiszen alig van sportág, amit 
itt ne gyakorolhatnánk: kosár-, 
foci-, bringa-, tenisz-, rekortános 
és erdei futópálya és fitneszpark 
közül választhatunk. A kicsiknek 
az árnyas fák alatti játszótér még 
a legnagyobb melegben is ideális, 
ha pedig családi, baráti programot 
szerveznénk, akkor szalonnasütés-
re alkalmas, kiépített helyeket is 
találunk.

Aranybulla-emlékmű

Az Aranybulla-emlékmű – amióta 
a dombtetőről nem a szovjet tank 
csöve mered fenyegetően a város 
felé – mindig is különleges hely volt 
Székesfehérvár életében: nemcsak 
történelmi értéke miatt, de remek 
sétahelyszín, télen pedig kicsik és 
nagyok is imádnak ott csúszkálni, 
de jó csak úgy megállni és szem-
lélni a világot az emlékmű mellől 
is, hiszen csodás panoráma tárul 
elénk. Hamarosan az Aranybulla 
környéke is új köntöst kap: a város 

egy újabb, méltó közösségi helyévé 
válhat. Az Árpád-ház-program 
keretében megújul a környezet, 
rendezvényterületet alakítanak 
ki, ami egyúttal kilátóteraszként 
is használható lesz majd, de egy 
faburkolatú pihenőterasz is épül, 
ami akár színpadként is szolgálhat. 
A felújítás után sokkal több ülőhely 
és pad is lesz a környéken.

Palotavárosi tavak

Igazi peca-, futó, séta- és kutyasé-
táltató paradicsom a Palotaváros 

melletti tavak és környékük, ráadá-
sul a belvárostól alig tizenöt-  
húsz percnyi sétára. A tóban 
ponty, amur, csuka, süllő, harcsa, 
keszeg, kárász, törpeharcsa is 
fogható, de csak az ide érvényes 
napi és éves területi jeggyel. A 
tavat körülölelő földes út futás-
hoz, biciklizéshez remek terep, a 
mozgás után pedig leülhetünk a 
víz partjára csak úgy bambulni, 
lazulni. Még horgászbot sem kell 
hozzá! Hamarosan azonban még 
ennél is többet nyújt majd a palo-
tavárosi tavak környéke: több mint 

 
A Vörösmarty Rádió műsora március 30-tól április 5-ig

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

   
00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

10.10 Korzó – városrészek 
története

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: 
Bóna Éva

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

’90-es évek slágereiből
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

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

2019. 3. 31. Vasárnap 2019. 4. 1. Hétfő 2019. 4. 2. Kedd 2019. 4. 3. szerda 2019. 4. 4. CsütörtöK 2019. 4. 5. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna 
Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

09.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltán

10.10 Horgász – vadász 
magazin Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

11.10 Művésztársalgó – 
színházi magazin 
Szerkesztő: Bóna Éva

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

17:10 Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Ház  
Vendég: Jakubek 
Tiborné, Béres Miklós 

18.10 Könyvespolc irodalmi 
műsor Szerkesztő: 
Bokányi Zsolt

19.00 Beszélgetés Mits 
Marcival

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen –Reform 
olajok, zsírok Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11:10 Barkács műsor 
Vendég: Veres István

12:40 VII. Fehérvári 
Halünnep programjai 
Vendég: Benkő-Igaz 
Krisztina, Urfi Tamás, 
Pamminger Ede

12:10 Egyházmegyei Múzeum 
Vendég: Smohay András

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

 Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 3. 30. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
15:10 A bor szerintünk Vendég: 

Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

18:10 Nyelvstúdió Vendég: 
Makói-Tóth Annamária

19:10 Pénzügyi percek 
Vendég: Potolák Gábor

20:00 Sikertérkép
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Kultúráról Gábor atyával 
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Mesterségem címere 
11.10 Párbaj Vendég: 

Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég: 

Puska József
14.10 Ingatlan magazin 

Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kézműves műsor
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty 

Kocka Vendég: 
Gombaszögi Attila

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

18:10 Tanulószoba – 
oktatási magazin

20:10 Minden-mentes 
Vendég: Antal Vali

21:10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08:10 Sporthírek
08:35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

10.10 Lánglovagok – 
katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Környezetbarát Vendég: 

Mihály Gyula
14.10 Autóvásár Vendég: 

Wilcsek Róbert
15:10 Motorsport Vendég: 

Debreczeni Dávid
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: 
Germán Máron

18:10 E-Zóna
20:10 Beszéljünk róla!
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Germán Márton

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

10.10 „107” magazin Vendég: 
Sipos Mónika

11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15:10 Orvos válaszol
16:10 Uzsonna Vendég: 

Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 

Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19:10 Lapszemle
20:10 Tabuk nélkül Vendég: 

Lengyel Zsófia
21:10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Szöllősi Attila
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Csíksomlyóra utazhatnak a győztesek

Dékány Árpád Sixtus misézik a csíksomlyói nyeregben

Vakler lajos

Június elsején Ferenc pápa a csíksomlyói 
hegynyeregben misézik. A Szent Candid 
Alapítványnak köszönhetően székesfehér-
vári fiatalok is elutazhatnak Székelyföldre a 
pápalátogatásra. 

A pünkösdi búcsú előtt egy héttel 
tart szabadtéri szentmisét Ferenc 
pápa a csíksomlyói hegynyeregben. 
A egyházfőt és a magyarországi 
híveket Böjte Csaba látja majd 
vendégül, aki imádkozni is fog a 
pápával. 
Dékány Árpád Sixtus ciszterci 
szerzetest, jelenleg Olaszfalu plébá-
nosát szoros kötelék fűzi Csíksom-
lyóhoz, hiszen esztendőről eszten-
dőre misézik a nyeregben: „Éppen 
ideje, hogy a Szentatya ellátogasson 
Székelyföldre, hiszen Csíksomlyó, 
a Csíki-medence kellős közepén egy 
csodálatos gyújtópontja nemcsak a ma-
gyarságnak, a székelységnek, hanem az 
egész egyetemes katolikus egyháznak. 
A pápa személye, Krisztus vikáriusa, 
helyettese itt, a Földön az egyház 
képviseletét is magában hordozza. A 
pápa személyén keresztül az egész 
világ tudomást szerez Csíksomlyó lelki 
energiájáról, lehetőségeiről, egyúttal 
arról a múltról, ami bizonyíték arra, 
hogy a csíksomlyói búcsújáró hely, 
a csíksomlyói Szűzanya és Mária 
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Hálaadás a Magyar Pünkösdi EgyháználEmlékmisén imádkoztak

János testvér Bibliát csempészett Ceauşescu idején Romániába és a Szovjetunióba is, illetve 
falut alapított az erdélyi menekülteknek

Március huszonötödikén, hétfőn az imameghallgatásokról elhíresült jezsuita novícius, Kaszap 
István születésének százharmadik évfordulóján, egyben Gyümölcsoltó Boldogasszony napján 
Spányi Antal megyés püspök celebrált ünnepi szentmisét a város és az egyházmegye megjelent 
papságával a Prohászka-templomban. A szentbeszédet Bérczi L. Bernát zirci apát mondta. A 
szentmisét követően a főpásztor vezetésével a szentéletű kispap sírjához vonultak a hívek, 
hogy együtt imádkozzanak Kaszap István mielőbbi boldoggá avatásáért.                                  L. B.

Március 24-én, vasárnap délután hálaadó ünnepé-
lyen vettek részt a Magyar Pünkösdi Egyház Szé-
kesfehérvári Gyülekezetének tagjai a Tompa Mihály 
utcai gyülekezeti házban. A közösség Székesfehérvár 
polgármesterét arra kérte, hogy mutassa be a város 
rászorulókat segítő szociális tevékenységét. 

Az ünnepélyen elsőként a Magyar 
Pünkösdi Egyház kongói missziójáról 
tartott beszámolót Béres János alapító, 
nyugalmazott lelkész, aki beszámolt ar-
ról a döbbenetes kalandjáról is, amikor 
a polgárháború idején egy repülőgépen 
utazott olyan kormánypárti kongói 
politikusokkal, akiket néhány órával 
később lemészároltak. A gyülekezetnek 
levetítették azt a hosszabb lélegzet- 
vételű riportot is, ami Béres János lelki-
pásztor kongói szolgálatáról szól. 
A vasárnapi hálaadó ünnepélyen részt 
vett Fehérvár polgármestere, Cser-Pal-
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kovics András is, aki a kongói misszió 
tevékenységét bemutató filmre reagálva 
hangot adott annak a meggyőződésé-
nek, hogy a fejlett országok rendelkez-
nek azzal a gazdasági és technológiai 
potenciállal, melynek segítségével el 
tudnák vinni a segítséget azokba az 
afrikai országokba, ahol a legnagyobb 
szükség van rá. Az Európai Unió arra 
költ eurómilliárdokat közpénzből, hogy 
bizonyos gazdák ne termeljenek meg 
a földjükön bizonyos élelmiszereket, 
miközben ezek a termények több millió 
embert menthetnének meg az éhezéstől. 
A város szociális tevékenységéről szólva 
a polgármester kiemelte: a szociális 
ellátórendszer nemcsak a szegényeknek 
nyújt támogatást, hanem a szolidaritás 
elvén keresztül minden rászorulónak. 
Az egyházak közösségei – összefogva 
az embereket – megadják a lehetőséget 
arra, hogy eljusson a segítség a rá- 
szorulókhoz.

személye, a mi nemzetünknek a hite és 
meggyőződése túlélési és továbbélési 
lehetőséget jelent.”
A Szentatya látogatásának szé-
kesfehérvári vonatkozása is van, 
hiszen a Szent Candid Alapítvány, 
melynek Sixtus atya az alapítója, 
felhívást tett közzé: egy fiataloknak 
meghirdetett irodalmi pályázat 

négy győztese elutazhat a pápa- 
látogatásra: „A Szent Candid Alapít-
vány a Ciszterci Egyházközség életét 
szolgálja, ugyanakkor feladata, hogy 
cselekvésre ösztönözze, buzdítsa, báto-
rítsa a fiatal generációt. Önmagában, 
ha valakit elviszünk valahova, az nem 
igazán kitüntetés, jobb, ha a gyerekek 
személyes munkája, törekvése is benne 

van ebben az útban, hiszen így sokkal 
személyesebben, bensőségesebben 
tudják azt megélni.”
Ferenc pápa látogatása az esztendő 
legfontosabb egyházi eseménye. 
Június elsején, gyermeknapon a ke-
resztény világegyház szíve Székely-
földön, Csíksomlyón fog dobogni. 
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Vigyázzunk egymásra az utakon!

Az elmúlt évben nem történt halálos kerékpáros baleset Székesfehérváron

Érdemes időről időre átismételni a KRESZ előírásait!

koVács szilVia

A tavasz beköszöntével sokan választják a közlekedés 
kényelmes módját: előkerülnek a kétkerekű járgányok. 
Ezzel együtt azonban megszaporodnak a motoros és 
biciklis balesetek is!

Megjött a jó idő, egyre több a kétkerekű 
az utakon, ami fokozott kockázatot jelent 
a közlekedés minden résztvevőjének. A 
fehérváriak is egyre többen használják a 
környezetkímélő eszközt. 
„Be kell osztani az utat a közlekedők között! 
A biciklisnek a kerékpáros nyomon kell 
haladnia, a parkoló autó sofőrje azonban 
kinyithatja az ajtót, de mellette is közlekednek 
gépjárművek. Ennek a három eszköznek kell 
elférnie egymás mellett.” – magyarázza a 
Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvári 
Területi Szervezetének titkára, aki hozzá-
teszi: a közlekedés minden résztvevőjé-
nek figyelnie kell.  – „A bringásoknak arra, 
hogy legyenek láthatóak és kiszámíthatóak. 
Ha az út széle rossz, akkor húzódjanak 
beljebb, igyekezzenek szabályosan közlekedni! 
Az autósoknak pedig arra kell ügyelni, hogy 
a bringásoknak hely kell. A biciklisek nagyon 
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Horoszkóp
március 28. – április 3.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Tudja, hogy nem könnyű idők jönnek, de eldöntötte, 
hogy küzdeni fog, és ha elesik is, legalább méltósággal 
fejezi be a harcot. Az elszántsága mindenképpen segít, és 
talán még győzelemre is viheti. Ha mindig csak a máso-
dik helyre helyezi a magánéletét, annak meglesz az ára. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Kicsit fárasztja már, hogy valaki mindig a nyakán lóg. 
Eleinte hízelgő lehetett, hogy az Ön tanácsait követi, 
de most már szeretné, ha megállna a maga lábán. 
Nem akar másokért is felelősséget vállalni. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Jól jönne most egy kis segítség, de talán túl büszke ahhoz, 
hogy kérje. Pedig nem várhatja el másoktól, hogy kitalál-
ják, mit szeretne, és attól sem kell tartania, hogy másként 
néznek Önre, ha néha megmutatja a gyengébb oldalát. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ha egyszer valamit a fejébe vesz, nem lehet megál-
lítani, és most is úgy dönt, hogy véghez viszi, amit 
eltervezett. Gondoljon arra is, hogy néha, ha mások 
érdekéről van szó, nem a gyengeség jele engedni a 
terveiből.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ne rejtse el az érzelmeit, hiszen akár boldog, akár 
szomorú, nincs oka a szégyenkezésre! Amíg őszinte, 
nyugodtan vállalja az érzelmeit! Hiába tervezett el 
pontosan mindent, valahogy nem akar egyik lépés a 
másik után következni. Ne adja fel az első döccenők-
nél, lesz ez még könnyebb is!

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Elég nagy Önön most a nyomás, és kicsit talán fél is, 
hogy ez valaki olyanon csattan, aki nem érdemelné 
meg. Hagyjon időt magának a töltekezésre is, akkor 
nem feszül túl a húr! Hiába bízott valamit valakire, 
most úgy érzi, mégis Önnek kell mindenről gondos-
kodnia. Jobb, ha a saját kezébe veszi a dolgokat! 

8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167 
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

félnek, ha szorosan mennek mellettük az 
autók. Ezért fontos betartani az elkerülési tá-
volságot!” – hangsúlyozza Pásztor László. 
A biztonságos közlekedés alapja, hogy 
nézzünk körül! Azok a kereszteződések 
a legveszélyesebbek, ahol a kerékpáros 
egyenesen szeretne menni, az autós pedig 
kanyarodna. Ha a kerékpárút nem az 
úttesten van, hanem a járdán, akkor az 
autós nem látja a biciklist. 
Egy másik sarkalatos probléma a kivilá-
gítatlan kerékpár. Ennek elkerülésére a 
Magyar Kerékpárosklub idén is megren-
dezi az országos lámpaszámlálást március 
28-án, melyhez a szervezet Facebook-ol-
dalán még lehet csatlakozni. A klub sok 
aktív programmal, különböző kampá-
nyokkal és úgynevezett bebiciklizésekkel 
próbál segíteni annak érdekében, hogy ne 
történjen baj. Talán ennek is köszönhető, 
hogy az elmúlt évben nem történt halálos 
kerékpáros baleset Székesfehérváron. 
Azonban a szakemberek továbbra is 
azt tanácsolják: időről időre ismételjük 
át a KRESZ szabályokat, és tanuljunk 
meg együtt közlekedni, hogy mindenki 
hazaérjen!
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Mire figyeljünk a nyári gumicserénél?

A biztonságos üzemeltetéshez fontos a szakszervizben történő vizsgálat

Lehetőleg ne fektetve tároljuk!

pál loránd

Most, hogy már nemcsak a naptárból tudjuk, 
milyen évszakban vagyunk, hanem az időjárás 
is tavaszi arcát mutatja, ideje átnéznünk 
járművünket, és felkészíteni a napsütötte 
hónapokra, hogy ne a legkellemetlenebb 
pillanatokban üssön be a krach. Az első és leg-
fontosabb teendőnk természetesen a gumicsere 
lesz, amiről számos tévhit kering az autósok 
körében. Utánajártunk a legfontosabbaknak, és 
megmutatjuk, mire kell a legjobban odafigyelni 
az abroncsok leváltásánál.

A tavasz beköszöntével megjelen-
nek a első hóvirágok, hazatérnek 
a gólyák, és a hosszú, zimankós 
hónapok után végre önfeledten 
sütkérezhetünk a napsugarakban. 
Ilyenkor a lelkiismeretes autós már 
tudja, hogy első útja nem a leg-  
közelebbi tópartra fog vezetni, 
hanem a szervizbe.
Hogy miért? Mert ahogy a vidá-
mabb hónapok előtt a ruhatárun-
kat és kertünket is rendbe tesszük, 
az autónkkal is hasonlóképpen kell 
eljárjunk. Jöhet az éves nagytakarí-
tás, kocsimosás, motorellenőrzés, 
de mindenekelőtt a legfontosabb: a 
téli gumik nyári abroncsokra való 
cseréje.
A gumicserével kapcsolatban szá-
mos hiedelem kering az emberek 
között, melyek nem minden eset-
ben állják meg a helyüket. Hogy 
kicsit rendet tegyünk a fejekben, 
az egyik fehérvári gumiszerviz 
ügyvezető igazgatójánál, Flaskár 
Sándornál érdeklődtünk, mire is 
figyeljünk oda az abroncsok váltá-
sánál.
Rögtön az egyik legfontosabb 
kérdést tettük fel: mikor érdemes 
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Itt az ideje új lendületet vinni a kapcsolatába, de sze-
rencsére a héten lesz erre lehetősége. Az új élmények 
szorosabbra fűzik a köteléket kedvesével. Szeretne 
pontot tenni valaminek a végére, és úgy érzi, utána jót 
tenne, ha egy kicsit el tudna szabadulni a munkától.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Mindenki izgatott valami miatt, Ön azonban nem tudja annyira átérezni 
a dolgot, mint amennyire szeretné. Nincs azzal semmi baj, ha Ön egy 
kicsit máshogy látja a dolgokat. Nem kell mindenben egyetértenie 
kedvesével, amíg tisztelik a másik véleményét, addig ez nem kell, hogy 
befolyásolja a kapcsolatukat. Csak ne akarják megváltoztatni egymást! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Hiába próbál közeledni valakihez, úgy érzi, újra és újra 
falakba ütközik, amiket nem tud lebontani. Lehet, hogy egy 
másik utat kell keresnie, de nem kell lemondania a célok 
eléréséről. Ideje elrendezni néhány dolgot, mert a káosz, 
ami körülveszi, a szerelmi életére is hatással lesz. Ha sikerül 
rendet teremteni, az a kapcsolatának is jót tesz majd. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Sok kötelességet vállalt magára, és úgy érezheti, lemarad valamiről, 
mert nem jut elég szabadidő magára, a barátaira vagy a családra. Sze-
rencsére ez a helyzet csak átmeneti, gyorsan talál majd kiutat belőle. 
Tudja, hogy most van itt az alkalom arra, hogy bizonyítsa, mire képes! 
Csak a kezdet lesz nehéz, utána gyorsan felveszi majd a ritmust.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Nem szereti, ha valaki megmondja, hogy mit csináljon, főleg, ha olyasmi-
re próbálja rávenni, amit még nincs kedve kipróbálni. Mindenki jobban 
jár, ha a maga tempójában haladhat. A maga módján intézi a dolgokat, és 
ez sokakat meglephet, még az is lehet, hogy nem értenek Önnel egyet. De 
amíg a módszer működik, senkinek nem lehet oka panaszra.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Hiába próbál mindent megtenni a jó ügy érdekében, va-
laki mindig kiforgatja a szavait, és mintha nem is akarná 
érteni, miről beszél. Próbája azokat maga mellé állítani, 
akik nem kötekedni, hanem cselekedni akarnak! 
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155/70 R13 
165/70 R14 
175/65 R14 
195/65 R15 
205/55 R16 
225/45 R17

9.900 Ft 
11.290 Ft 
10.945 Ft 
13.160 Ft 
15.035 Ft 
18.445 Ft

11.340 Ft 
14.340 Ft 
13.850 Ft 
15.895 Ft 
18.550 Ft 
24.890 Ft

14.380 Ft 
16.175 Ft 
15.315 Ft 
16.925 Ft 
20.875 Ft 
26.230 Ft

abroncs 
méret

lecserélni a téli gumikat nyárira? 
„Ha a napi átlaghőmérséklet hét fok 
fölé emelkedik. Ez az általánosan 
elfogadott szabály, de ezt felülírhatja, 
hogy hogyan és mikor használjuk 
autónkat.” – kezdte Flaskár Sándor, 
majd az elhasználódott gumikra 
terelődött a szó. A szakember 
szerint szakműhelyekben érde-
mes állapotfelmérést végeztetni a 
gumikon, biztosan jó tájékoztatást 
fogunk kapni, hiszen nagyon sok 
gyártói és technológiai tudnivalót 
kell figyelembe venni.

Fő a biztonság!

„A pontos gumiabroncsnyomás 
értékének betartása is igen lényeges 
tényezője a gumik élettartamának, de 
ami ennél is fontosabb, a járművünk 
biztonsága. Nem jó, ha alacsony a gu-
minyomás, de legalább ennyire káros 
a túlpumpált abroncs is. A korszerű 

járműveknél erre már nem sok gon-
dunk van, hiszen ezekben már kerék- 
nyomásszenzorok vannak, melyek 
folyamatosan figyelik az értékeket, és 
figyelmeztető jelzést adnak, ha valami 
nem stimmel. Nagyon fontos, hogy a 
guminyomást az autónkon elhelyezett 
adattáblán feltüntetett értékekre állít-
suk be!” – folytatta Flaskár Sándor.
A szakember azt is elmondta: fontos, 
hogy szakszervizekben végeztessük 
a gumicserét, hiszen így kapjuk meg 
a számunkra fontos biztonságot. 
Nagyon sok szabály van, amit a 
szervizekben dolgozó szakemberek 

ismernek. Nemcsak az abroncsok 
műszaki paramétereit kell követni, 
hanem figyelembe kell venni az 
autónk típusára vonatkozó szerelési 
előírásokat is. Ezek be nem tartása 
veszélyes lehet, sok bosszúságot és 
anyagi károkat tudnak okozni.
„Manapság gazdag a kínálati paletta 
gumiabroncsokból, se szeri, se száma a 
gyártmányoknak, gyártóknak. Tapasz-

talatból mondom, ha egy terméket 
megszerettünk és biztonságban érezzük 
magunkat tőle, ha módunkban áll, 
ne váltsunk. Ha igen, akkor vegyük 
figyelembe a szakemberek javaslatait, 
ajánlatait!” – kaptuk a tájékoztatást 
a gumiszerviz ügyvezető igazgatójá-
tól, majd a gumicseréknél gyakran 
használatos kifejezés, a centrírozás 
rejtelmeibe kaptunk bepillantást: „A 
centrírozás az, amikor a forgó kereket 
dinamikusan kiegyensúlyozzuk. A cent-
rírozás önmagában nem eredményez 
megnyugtató, lágy és finom gördülést 
járművünknek. Szoktam mondani: 
féltéglát is ki lehet centrírozni, de az 
attól még nem kerék!” – zárta rövidre 
a szakember, majd a művelet fontos-
ságát ecsetelte: – „A centrírozás elvég-
zésével szűrjük ki azokat a problémákat, 
melyekkel nem éreznénk jól magunkat 
az autónkban. Igen idegesítő tud lenni, 
ha a karunkon remeg a karóra, még 
súlyosabb probléma, ha a lábunk alatt a 
jármű padlólemeze rázkódik. Ha ezeket 
a hibákat nem javítjuk, károsodnak 
a gumiabroncsok, de a futómű többi 
függesztése is tönkremegy.”
Beszélgetésünk végén a gumik 
szakszerű tárolása is szóba került, 
így megtudtuk: ha teljes kerékszettet 
kell tárolni, nem nagyon tudunk hi-
bázni. Üzemi nyomáson kell tartani 
illetve napsugárzástól, hősugárzástól 
is meg kell védeni őket: „Nagyobb 

figyelmet igényel, ha csak egy-egy ab-
roncsot kell tárolni. A legoptimálisabb, 
ha állítva raktározzuk őket. Ha valami 
oknál fogva fektetnünk kell, maximum 
négy-öt gumiabroncsot tegyünk egymás-
ra, de további súlyokat ne tegyünk rá, ne 
használjuk polcként! Fontos még, hogy 
a tárolt kereket ne érje olaj, maró anyag 
vagy hasonló jellegű szennyeződés.” – 
egészítette ki Flaskár Sándor.
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Múlt heti rejtvényünkben több témát érintettünk. Első feladványunk meg-
fejtése a következő kérdésre adott válasz volt: Mikor ünnepli a Katolikus 
Egyház az apák napját? A helyes megfejtés: március 19-én, Szent József 
napján.
A rejtvény második megfejtése Történelem rovatunkhoz kapcsolódott, 
annak főszereplőjéhez. Ki volt Nádasdy Ferenc felesége? A válasz: Radó 
Mária színésznő.
Végül hazai vizekre eveztünk. Március 14-én adták át az idei Penna Regia 

díjat. Kinek a munkáját jutalmazta idén a város? A helyes válasz: Kiss 
László fotóriporter.
E heti rejtvényünk a kettes számú választókörzet történetéhez kapcsoló-
dik. Az első megfejtés a régi Budai út mai nevét rejti. 
A második megoldásból kiderül, hogy az Ősz utca-Kígyó utca területén a 
második világháborúban mi volt. 
A harmadik megfejtés egy személyt takar, akinek polgármestersége idején 
adták át többek között a fehérvári strandot.
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A serfőzés története a XVIII. században – 1. rész
Malmok

Kiss József: Bácskai szárazmalom tervrajza

Felülcsapós vízimalom Kelety Gusztáv olajfestményén

asztalos taMás

Egy többrészes sorozattal szeretnék kedveskedni 
a tisztelt olvasóknak. Az utóbbi években egyre na-
gyobb érdeklődéssel és kíváncsisággal fordulunk a 
sörfőzés, a megalakuló kisebb-nagyobb sörfőzdék 
a tömegméretekben gyártott sörökétől eltérő, 
olykor karakteresebb, más ízvilágú sörei felé. Nem 
szívesen használom a közkeletű sörforradalom 
kifejezést, de el kell ismernem, hogy a sörgyártás-
ban korszakos a változás. Hasonlóképpen komoly 
átalakuláson ment át a XVII-XVIII. században a 
magyarországi serfőzés is. E hasonlóság biztatott 
arra, hogy néhány ecsetvonással megfessem az 
akkor formálódó állapotot. Az első fejezetben a 
serfőzéshez szükséges alapanyag, a maláta őrlését 
végző malmokat, majd a serfőzőket, a serfőzdéket 
és a serfőzésben használt eszközöket mutatom be 
egy-egy cikk keretén belül, aztán egy korabeli 
serfőzés, vagy ahogyan akkor nevezték, sernevelés 
leírására teszek kísérletet, végül a fehérvári 
serfőzés történetéből szeretnék feleleveníteni 
néhány momentumot.

A malmokkal kapcsolatos történelmi 
emlékek számbavétele a serfőzés 
tekintetében fontos, hiszen a szala-
dot, azaz a malátát a serfőzők vagy 
az uraság által működtetett vagy a 
község illetve más bérlő árendálta, 
azaz bérelte malmokban vagy paraszti 
malmokban őröltették, őrölték, így a 
velük kapcsolatos tudás elengedhe-
tetlen, egyben alkotó része a serfőzés 
történetének. 
Vizsgált korszakunkban, a XVII-XVIII. 
században Magyarországon kétféle 
malomtípusban őröltek. Többségében 
a patakok mellé telepített patakmal-
mokban valamint az ilyen vízimalmok 
mellé telepített szárazmalmokban. 
Az egyik típus, a patakmalom kisebb 
állandó vagy időszakos vízfolyás 
mellett felépített malomszerkezet 

és építmény, mely a vízfolyás menti 
szintkülönbségekből származó 
gravitációs energiát a malomszer-
kezet meghajtására használta fel. A 
patakmalmok létesítményei komoly 
szakismeretet, technikai jártasságot 
igényeltek, ugyanis a túlterhelt, nem 
kellően épített gát átszakadva árvizet 
okozhatott, alámoshatta a malom- 
házat, egyéb kárt okozhatott. A pa-
takmalmoknak több változata alakult 
ki a víz energiájának hasznosítását 
tekintve. Egyik típusa, a felülcsapó 
malmok esetében a malomárok vizét 
a malom vizeskereke fölé vezették, s 
az áramló víz nemcsak kilendítette a 
vizeskerék egy-egy lapátját, hanem 
súlyával le is nyomta. A másik típus, 
az alulcsapó malmok esetében az 
áramló vizet a vizeskerék alsó szélé-
hez vezették, s a víz a lapátok ellenál-
lását leküzdve végzett munkát.
A malmok épületei készülhettek 
borona-, gerendavázas, zsilipeléses, 
gerendavázas deszkázott falakkal, 
de gyakoriak voltak a kő- és/vagy 
téglafallal építettek is. Tetőszékük a 
helyi hagyományos szerkezetekkel 
és a szokványos héjaló anyagokkal 
készült. A szokványos paraszti épüle-
tektől elsősorban a malomgépezetek 
sajátos térigénye miatt különböztek, 
legalább kétszintesre kellett építeni 
belsejüket. Az alsó szinten helyezték 
el a fogaskerék-áttételeket, az energia-
továbbító tengelyeket. A fölötte létesí-
tett padlózaton kezelték a kőpadokat, 
tárolták az őrölni valót, az őrölt árut, 
raktározták a vámként visszatartott 
részt. A legtöbb patakmalom lisztelő, 
daráló volt, de gyakran törettek velük 
kását s használták hántolásra. A 
malmok nagyságát a bennük hasz-
nált folyamatosan, párhuzamosan 

üzemeltethető kőpárok számával is 
kifejezték. A 16–18. századi inventári-
umok elsősorban eszerint bírálták el 
a patakmalmokat, s a legjellemzőbb 
adatként a kőpárok számát jegyezték 
fel.
A másik típushoz tartozó malmok, a 
szárazmalmok a vízimalmok mellett 
helyezkedtek el. Használatukra több-
nyire akkor került sor, ha az utóbbiak 
árkában a kerék forgatásához nem 
volt elegendő víz. A szerződések sze-
rint a szárazmalmot a gabonát őrölte-
tő ló- vagy ökörfogatával működtet-
ték, ritkán a molnár is kölcsönadta 
lovait, de azért külön díjazás járt.
A magyar ember a lisztet őrlő malmot 
szent és kiváltságos helynek tartotta. 
Nemcsak a puritán tisztelet, hanem a 
törvény s főleg egyházi morálja kész-
tette erre. A malmok, bár műszaki 
létesítmények voltak, fontos társa-
dalmi szerepet is betöltöttek. Hosszú 
időn keresztül menedékek voltak, 

ugyanolyan mentsvárul szolgáltak a 
bűnözőknek, mint a templomok vagy 
a főúri kastélyok udvarai. A malom 
épületében lopni, káromkodni, sze-
szes italt tartani, duhajkodni súlyos 
vétek volt. A világi hatóságok és az 
egyház gondosan ügyelt a malmok 
társadalmi szerepére, a malmokra 
vonatkozó rendeletek betartására. 
Elsősorban a beszedett vám nyilván-
tartását – malomrovásokat, később 
molnárkönyveket – ellenőrizték, de 
figyelemmel kísérték a malombeli 
munka minőségét és a malom rend-
tartását is. 
Építészeti szempontból a patakmal-
mok stabil, többszintes belső osztású 
épületei a népi építészet kőműves és 
ácstechnikájának legszebb, legna-
gyobb építményei közé tartoztak. 
Különösen szép, gondos faragás dí-
szítette a belső szintek gerendázatát, 
a gerendázat tartóoszlopait, pillé-
reit, lépcsőit, galériáinak korlátjait 
valamint a kőpadok ácsszerkezeteit, 
fa mellvédjeit. Gyakoriak voltak a 
domborműves, történeti stílusok 
hatásait is tükröző faragások, vésett 
feliratok, évszámok. Még ha egyes 
nagyobb uradalmi patakmalmok 
megtervezésében a kor technikusai, 
mérnökei esetenként részt is vettek, a 
kivitelező munkát falusi, mezővárosi 
parasztfaragók vagy a falusi-mező-
városi parasztpolgárság szintjén s 
közösségében élő (céhes) kisiparosok 
végezték.
Érdekességként megemlíthető, hogy a 
mol nárok korábban nem őrléssel, ha-
nem malomépítéssel foglalkoz tak. A 
XVI. és a XVII. században, sok helyen 
még a XVIII. században is a molnáro-
kat faragómestereknek tartották. Az 
őrléssel foglalkozó „molnárt” őrlőnek, 
őrlőmesternek, malommesternek 
nevezték. Az őrlőmolnárok elnevezé-
se csak az utóbbi két évszázad alatt 
vált ismertté. A molnárok között az 
írott emlékeink megkülönböztetnek 
gátkötő molnárokat, bárdos molná-
rokat és faragómolnárokat. Kezdet-
ben ők készítették az őrfás, pallós 
és fenékgátakat, zsilipeket. Később 
valamennyi vízimolnárnak előírták a 
gátak javítását, karbantartását. A kö-
zépkorban s még a XVIII. században 
is a többi faragómesterek közé számí-
tották a molnárokat: közös céheket 
alapítottak, sokszor azonos munkát 
végeztek a bognárokkal, ácsokkal.
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Még több részletért kattintsanak az 
fmc.hu oldalra!
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Aktívan telt a hétvége

Megmozdult Fehérvár
látrányi viktória

Az aktív, egészséges életmódot, a rendszeres 
testmozgást népszerűsítette, az életmódvál-
tást ösztönözte a Mozdulj, Fehérvár! címmel 
életre hívott kezdeményezés, melyet má-
sodik alkalommal szerveztek meg. A sóstói 
rendezvényközpontba sok százan látogattak 
el múlt szombaton, hogy megismerkedjenek 
különféle mozgásformákkal.

Örömfutással indult a Mozdulj, 
Fehérvár!, ahol nyolcszázötven 
métert és öt kilométert teljesít-
hettek a vállalkozó kedvűek. 
„A közösségi futás jól illeszkedik 
az Egészségfejlesztési Iroda felada-
tához, hiszen egyébként is célunk 
az egészségre nevelés, az egész-
ségfejlesztés, a tudatos életmód 
kialakítása. Erre ez egy remek 
alkalom, hiszen itt valóban egészsé-
ges és mindenki számára végezhető 
mozgásformával találkozhatnak az 
érdeklődők.” – fogalmazott Östör 
Anamária egészségügyi és sport-
tanácsnok. 
Már a reggeli órákban is sokan 
érkeztek, hogy együtt mozoghas-
sanak. Előadások, táplálkozási 
tanácsadás, szűrővizsgálatok, 
inbody testösszetétel-mérés is 
várta a látogatókat. Két szinten, 
összesen kétezer négyzetméter-
nyi területen várták a sportolni 

Hát elkezdődött!

Negyvennégy-hét arányban győzték le a Koronázók a Dunai Sárkányokat az osztrák bajnokságban

A felnőttek befejezték, a többiek még nem

A Salzburg jutott az EBEL elődöntőjébe

néMeth krisztián kaiser taMás

A Gyűrűk ura című kultikus eposzban elhangzó 
mondat a Fehérvár Enthroners amerikai 
futballcsapat szezonjára is rímel. Az osztrák 
bajnokságban magabiztos győzelemmel kezdtek 
a Koronázók. De a múlt szombati hazai meccs 
csak főpróba volt: a magyar pontvadászat 
április hatodikán rajtol.

A kétfrontos küzdelemnek 
egyértelmű üzenete van: a magyar 
bajnokságban játszó tapasztal-
tabb, légiósokkal megerősített 
első csapat mellett az utánpótlásra 
is nagy hangsúlyt fektetnek a First 
Fielden. 
Persze a szezon első meccsén Jim 
Ward vezetőedző több kulcsjátéko-
sát is tűzvonalba küldte a Danube 

Az EBEL véget ért erre a szezonra a Fehérvár 
AV19 számára, a klubhoz tartozó utánpótlás- 
csapatok azonban még harcban állnak.

Hiába szépített pénteken, hazai 
pályán heroikus küzdelemben a 
Fehérvár AV19, vasárnap a Red Bull 
6-1-re győzött Salzburgban, és ezzel 
4-2-es összesítéssel jutott a legjobb 
négy közé az osztrák jégkorong-
bajnokságban. Érdekesség, hogy 
a másik két nem osztrák gárda, a 
Znojmo és a Bolzano is kiesett, így 
az elődöntőben csak a „sógorok” 
képviseltetik magukat.
Szerencsére az utánpótlás-gárdák 
még talpon vannak! A fehérvári 
ifjúsági csapat megnyerte az EBEL 
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Dragons II. ellen, hogy élesben is 
szokja a csapat az új „playbookot”. 
Az osztrák pontvadászat harma-
dik vonalának nyitányán komoly 
erődemonstrációt tartottak a 
Koronázók.
A légiósokkal és tapasztalt magyar 
játékosokkal megerősített kerettel 
mindenhol a győzelem a cél – 
jelentette ki korábban Jim Ward, 
a csapat élére kinevezett amerikai 
vezetőedző. Reméljük, a „háború” 
végén minden frontról Fehérvárra 
kerül a korona.
Az Enthroners vasárnap az osztrák 
Asperhofen Black Hawks otthoná-
ban lép pályára, jövő szombaton pe-
dig már rajtol a hazai bajnokság, a 
HFL. A nyitómeccset a Győr Sharks 
és a Fehérvár Enthroners játssza.

vágyókat a legkülönfélébb prog-
ramokkal. 
„Fehérvár tényleg sportos város, 
egyre többen sportolnak. Azt ve-
szem észre, hogy ahol ilyen típusú 
közösségi terek létrejönnek, ott 

megjelennek az emberek és spor-
tolnak, mozognak!” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András polgár-
mester.
A sport mindenkié, kicsiktől egé-
szen a nagyokig! A rendezvény 

szervezői arra is ráirányították a 
figyelmet, hogy sosincs késő az 
életmódváltáshoz: „Nagyon sokat 
számít, ha valaki negyvenöt, ötven- 
vagy hatvanéves korában vált, hi-
szen nem mindegy, hogy akár öt, tíz 
vagy tizenöt évvel tovább fog élni.” 
– mondta Pletser Ádám, a Cutler 
Fehérvár szakmai vezetője. 
Sztáredzők gondoskodtak egész 
nap arról, hogy megmozgassák a 
résztvevőket. Sokan érkeztek az 
ország és a megye más települé-
seiről. Többen pedig visszatérő 
vendégek. Rubint Réka délutáni 
edzésprogramjára rengetegen 
érkeztek, megtelt a rendezvény-
központ. 
„Azt tapasztalom, hogy évről évre 
egyre tudatosabbak az emberek. 
Felismerték, hogy az egészségünk a 
legértékesebb és legfontosabb kin-
csünk, hiszen ha az egészséggel gond 
van, akkor akár kártyavárként min-
den összeomolhat. Ha egészségesek 
vagyunk, akkor bármi is ér minket 
az életben, tovább tudunk haladni. 
Második alkalommal vagyok ezen 
a rendezvényen. Szeretem látni az 
emberek szemében azt a csillogást, 
amit a mozgás öröme ad!” – árulta 
el Rubint Réka.

junior ligáját, miután a döntőben 
a Klagenfurtot múlta felül, és 
a magyar bajnokságban is még 
versenyben vannak: az elődöntőben 
szerepelnek, ahol egy győzelemre 
vannak a döntőtől. Az ellenfél pedig 
a DVTK Jegesmedvék együttese.
A juniorok az Erste Bank Young Star 
League döntőjében szerepelnek cím-
védőként, ahol a tavalyi ezüst- 
érmes Jesenice az ellenfél. A három 
győzelemig tartó párharc állása 1-0 
a fehérvári gárda javára, a héten 
még két mérkőzés biztosan előttük 
áll a sorozatban. Az U20-as csapat a 
magyar bajnokságban is a fináléba 
került, ahol a MAC Budapest az 
ellenfél. Itt is három győzelemig 
tart a párharc, aminek állása 2-0 a 
fehérvári együttes javára.
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Hazai kupa, Orka-sikerek

Többen ugrottak vízbe az idei versenyen, mint bármelyik korábbi Orka-kupán

Mintha nem hatnának a fizikai törvényei, sem a vízben, sem a levegőben
Gyerek és kezdő korcsoportban is rendkívül látványos kűröknek 
tapsolhatott a fehérvári közönség  

soMos zoltán

kaiser taMás

Tizenöt ország negyvennégy egyesületének 
több mint hétszázötven versenyzőjével sikere-
sen zárult az idei, huszonkettedik Orka-kupa 
nemzetközi szinkronúszó verseny.

Három napon keresztül zajlott az 
Orka-kupa a Csitáry G. Emil Uszo-
dában, ahol a létszámhoz méltó volt 
a színvonal is. A hazai egyesületek 

Se jobb, se rosszabb

Az elmúlt héten a magyar foci nem lett rosszabb, 
és nem is lett jobb, mint mondjuk két héttel 
korábban. Nem lett rosszabb azért, mert kikaptunk 
Szlovákiában, és valljuk be: papírforma-vereséget 
szenvedtünk egy, a miénknél magasabban jegyzett 
válogatottól. És ez még akkor is igaz, ha valóban 
több volt ebben a meccsben. Nagyszombatban kis 
szerencsével, több odafigyeléssel, satöbbi, satöbbi, 
egy döntetlenre biztos jók lettünk volna! De a 
szlovákiai 0-2-től még nem változott semmi. 
Ahogy attól sem, hogy legyőztük a világbajnoki 
döntős horvátokat. Igaz, a Groupama Arénában 
borult a papírforma, nem is kicsit! Ezt mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy a magyar fogadóknak 
is csak tíz százaléka tett a magyar győzelemre. 
(Csak zárójelben és szubjektíven: a többiek, főleg a 
horvátokra fogadók miért tesznek „saját csapatuk” 
ellen?) 
Szóval a Horvátország elleni 2-1 után sem lett 
olcsóbb a kenyér, és a „százados” Dzsudzsák sem 
szerződik a Real Madridhoz. Ezzel együtt örüljünk 
neki, hiszen erre az eredményre Európa-szerte fel-
kapták a fejüket. De a lényeg mégis csak az, hogy 
két kör után nem szálltunk el, bizakodhatunk, 
hogy ott leszünk jövőre a részben hazai rendezésű 
Európa-bajnokságon! És örüljünk annak, hogy 
a magyar focisták ismét sokaknak szereztek egy 
felejthetetlen élményt, és ugye mégiscsak ez a lé-
nyeg! Mi, fehérváriak pedig örüljünk annak, hogy 
Szoboszlai Dominik személyében egy, a Főnixből 
induló tizennyolc éves srác már kétszeres váloga-
tott, és örüljünk Pátkai Máté győztes góljának!
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Ali igaza Népszerű a baráti kör

Olykor az Alba fiatal tehetsége, Lukács Norbert is az izraeli sztárok előtt járt A VBKE színeiben focizó gyerekek a Városházán is kitűnően érezték magukat

soMos zoltán soMos zoltán

Reménytelen helyzetből az év legnagyobb bra-
vúrjának közelébe jutott az Alba Fehérvár, mely 
hosszabbításban búcsúzott az európai kupától.

„A lehetetlen nem létezik!” – mond-
ta Muhammad Ali, és ha valahol, a 
sportban már sokszor láttuk, hogy 
igaza volt. Hogy most a fehérvári 
kosarasok mutatják meg, arra per-
sze nem számítottunk, elvégre nem 
egy „lehetetlent legyőző” szezont 
fut az Alba Fehérvár. Izraelben 
harminchárom ponttal kapott ki a 
FIBA-Európa-kupa negyeddöntőjé-
ben, a visszavágó előtt tehát tényleg 
lehetetlennek tűnt a hátrány ledol-
gozása. De a tizennyolc(!) triplát 
bevágó fehérváriak négy negyed 

2006-os alapítása óta töretlen a Videoton 
Baráti Kör Egyesület sikere: támogatóinak 
köszönhetően egyre több felnőtt, fiatal és kis-
gyermek hódolhat az egyesület szárnyai alatt 
közös szenvedélyének, a futballnak.

Az alakulás óta eltelt időről, a 
VBKE jelenlegi helyzetéről, a tagok 
létszámáról, a csapatok helyezései- 
ről Juhász László alapító beszélt a 
hagyományos tavaszi szezonnyitó 
évértékelőn, a Városháza Díszter-
mében. Kiemelte, hogy az egyesület 
berkein belül jelenleg több mint 
kétszáz, nyolcvan százalékban 
székesfehérvári fiatal sportol 

mellett érkeztek csapatok Ausztriából, 
Horvátországból, Csehországból, Finn-
országból, Grúziából, Görögországból, 
Izraelből, Kazahsztánból, Litvániából, 
Lengyelországból, Romániából, Szerbiá- 
ból, Szlovákiából és Svájcból. Mindez 
mutatja, hogy a fehérvári Orka koráb-
bi kisebb versenye a szervezők remek 
munkájának köszönhetően mára eu-
rópai mércével is jelentős eseménnyé 
nőtte ki magát. 

Ezzel párhuzamosan a fehérvári 
egyesületben a szinkronúszók képzése 
is „szintet lépett”, ezt pedig az idei 
eredmények is mutatják. Az igen erős 
mezőnyben két arany-, három ezüst- és 
két bronzérmet sikerült elhozniuk az 
Orka versenyzőinek. A kezdő párosok 
mezőnyében a Balogh Zsuzsanna–Sza-
káll Sára és a Pinke Luca–Szampiás 
Fábri Lili fehérvári páros egyaránt első 
helyet szerzett.

után pontosan harminchárommal 
vezettek a Holon ellen! Óriási győ-
zelem volt ez, még úgy is, hogy a 
hosszabbításban végül a vendégek 
dobtak több pontot. 
101-74-re nyert és csak hatpontos 
különbséggel maradt alul összesí-
tésben az Alba, melyben a fiatalok 
is lehetőséget kaptak. Nem először 
mutatta meg a csapat, hogy papíron 
sokkal erősebb ellenféllel szemben 
is van esélye, márpedig itthon nin-
csenek sokkal erősebbek… 
A bajnokságban az alapszakasz 
hajrája jön, vasárnap a Sopron 
érkezik. Az első ötbe jutni már 
nagyon nehéz lenne a korábbi 
botlások miatt, de mint láttuk, ér-
demes felidézni néha Muhammad 
Ali igazát!

piros-kékben, összesen nyolc 
korosztályban, melyek tisztesen 
megállják helyüket a különböző 
bajnokságokban. Az alapító kitért 
a decemberi futballfesztiválra is: „A 
Videoton Baráti Kör Egyesület ezúttal 
is sikeres rendezvényként tekinthet 
vissza a hagyományos, XIX. alkalom-
mal megrendezett decemberi Fehérvári 
Futballfesztiválra. A torna évről évre 
egyre szélesebb tömeget, több korosz-
tályt mozgat meg nemcsak határon 
innen, hanem határol túlról is.” 
Juhász László köszönetét fejezte ki 
kiemelt támogatóiknak, Székes- 
fehérvár önkormányzatának, a Mas-
terplast Kft-nek és a Fejér Megyei 
Labdarúgó-szövetségnek is.
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A Fehérvár Televízió műsora március 30-tól április 5-ig
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A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 3. 30. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés

10:55 Fehérvári beszélgetések  
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Horváth	Gábor

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán, téma: Nepál

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	György
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán, téma: Dubai

14:10 Honvéd7 – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Sinka	Jenő
15:15 Agrárinfó – ismétlés 
15:45	 Csupa	romantika	–	Bogányi	

Gergely	koncertje	a	
Vörösmarty	Színházban

17:20 Harmonia Albensis 2018 
– Koronázási mise

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Kovács	

Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter és Mészáros Zalán, a 
„TEVAgy	a	Hős”	ötletgazdái

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20	 Épí-Tech	Magazin	
19:50	 A	lady	és	az	útonálló	–	

angol	kalandfilm,	1989
21:30	 Legendás	utakon	–	

Color-koncert	2016
22:05 Híradó – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2019. 3. 31. VASárnAp 2019. 4. 1. Hétfő 2019. 4. 2. Kedd 2019. 4. 3. SZerdA 2019. 4. 4. CSüTörTöK 2019. 4. 5. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Kovács	
Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter és Mészáros Zalán

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Horváth	Gábor
11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	Ábrahám	
Zoltán, téma: Nepál

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40	 III.	Csíki	Versünnep
14:40 Napi színes – ismétlés
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Kiss	György
15:15 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából	
16:25	 MOL	Vidi	–	DVSC	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Kovács	Szilvia.	

Vendég:	Tórizs	Hajnalka
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 A hét hírei 
19:20	 Hitünk	és	életünk
19:50	 Mosonmagyaróvár	–	Alba	

Fehérvár	kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:10	 Pozsonyi	Imre	–	Zuhanás	
az emlékekbe

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

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

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:10	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Kovács	Szilvia.	
Vendég:	Tórizs	Hajnalka

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

Lajos.	Vendég:	Berkényi	
Tamás állatorvos, a 
Vadmadárkórház	vezetője

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Együtt	magazin	és	Hírek

20:15	 Rejtett	tájakon	1.	rész	
–	A	Dunántúl	helyi	
védett	területei

21:10	 Alba	Fehérvár	–	Sopron	
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:30 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:10 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Berkényi	
Tamás állatorvos, a 
Vadmadárkórház	vezetője

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

Lajos.	Vendég:	Kitty	
Bich	Tuay	Ta	írónő

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Paletta magazin és Hírek

20:15 Aqvital FC Csákvár 
–	Duna	Aszfalt	TVSE	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	Kitty	
Bich	Tuay	Ta	írónő

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

Henrietta.	Vendég:	Gallyas	
Lakatos	Ákos	sportoló

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és Hírek

20:15	 Rejtett	tájakon	2.	rész	–	A	
Duna–Tisza köze és az 
Északi-középhegység	
helyi	védett	területei

20:55	 Küzdelem	a	sikerért	–	
amerikai	filmdráma	(12)

22:25 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

14:50	 MOL	Vidi	–	FTC	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

16:30	 Fehérvári	beszélgetések	
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendég:	Gallyas	
Lakatos	Ákos	sportoló

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

Viktória.	Vendég:	Tihanyi	
Tamás, téma: missziós 
szolgálat Peruban

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Atomerőmű	SE	–	Alba	
Fehérvár kosárlabda-
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

21:45	 Sárosd	–	dokumentumfilm	
22:00	 Híradó	és	Esti	mérleg	–	ism.
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 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	Tihanyi	
Tamás, téma: missziós 
szolgálat Peruban

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

Viktória.	Vendég:	
Sinka	Jenő,	téma:	a	
kommunizmus áldozataira 
emlékezünk	5.	rész	

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne: Híradó, Köztér, 
Agrárinfo és Hírek

20:35	 Rejtett	tájakon	3.	rész	–	A	
Tiszántúl	helyi	védett	területei	

21:15 Harmonia Albensis 2018 
–	A	barokk	nyomában

22:20 Híradó és Köztér – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 1. 21:10 Alba Fehérvár – Sopron kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről


