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Kívül-belül megújult a Rákóczi óvoda
Gáspár péter

Választókerületi
programok

Tavaszköszöntő és átadó ünnepséget szerveztek 
csütörtökön a Rákóczi Utcai Óvodában annak kap-
csán, hogy közel négyszázmillió forintból kívül 
és belül is megújult az épület. Az intézmény két-
száztíz férőhellyel és hét csoporttal kezdte meg 
az új nevelési évet. Felújították az elektromos- és 
a fűtési rendszert, kicserélték valamennyi 
nyílászárót, és a belső falfelületek is újak.

A felújítás során a Rákóczi Úti 
Óvodában a játszóudvar területe is 
megújult, és egy új, háromtornyos 
kalandvárat is telepítettek. A tető 
hő- és vízszigetelése, a régi rossz 
állapotú külső nyílászárók cseréje, 
az épület homlokzatának hőszigete-
lése is megtörtént, valamint nap-  
elemeket szereltek a tetőre. A felújí-
tás során a villanyvezetékek és sze-
relvények cseréje, a fűtésrendszer 
korszerűsítése és a radiátorok cseré-
je is megtörtént. A belső terekben 
– ahol szükséges volt – a nyílászá-
rók és a padlóburkolat cseréjére és 
festésére került sor, de megvalósult 

Élmény a kutyáknak

Elkészült a Béla út és a Fiskális út kereszte-
ződésével szemközti zöldterületen kialakított 
új, hétszázötven négyzetméteres kutya-
futtató. Székesfehérváron ez az első olyan, 
önkormányzati beruházású kutyás terület, 
ahol agility akadályok – palló, lyukas fal és 
szlalompálya – szolgálják az állatok játékos 
tanítását.                                                           B. G.
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Európa és hazánk a fókuszban

Vargha Tamás országgyűlési képviselő rendszeresen invitál vendégeket a Fehérvári Közéleti 
Találkozások rendezvényére, hogy aktuális témákról hallhasson beszélgetést a közönség. 
A pénteki találkozón Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős 
államtitkárral az Európai Parlamenti választásokról beszélgetett.

rába Henrietta

Az európai és a magyarországi történések-
ről, a hazánkat és a mindennapi életünket 
érintő kérdésekkel foglalkozott a Fehérvári 
Közéleti Találkozások sorozat rendezvénye 
múlt pénteken. Vargha Tamás országgyűlési 
képviselő vendége Kovács Zoltán nemzetközi 
kommunikációért és kapcsolatokért felelős 
államtitkár volt.

Közelednek az európai parla-
menti választások: május 26-án 
voksolunk, hogy kik képviseljék 
hazánkat. Ezért tartotta fontosnak 
a szervező, Vargha Tamás, hogy a 
Fehérvári Közéleti Találkozások 
rendezvényén az országot, a min-
dennapi életet, a biztonságot érintő 
kérdések kapják a főszerepet. 
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A tavaszköszöntőn elsőként az óvodások mű-
sorát láthatták a vendégek, majd az óvónők 
kórusa lépett fel
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Szabad a zene!

Bemutatta az óvodai zenei nevelést megújító 
pedagógiai fejlesztését a Maroshegyi Óvoda. Az 
intézmény tizenhat óvodával közösen dolgozta ki az 
innovatív programot, mely Kodály Zoltán és Forrai 
Katalin zenei nevelési elveire épül, kihasználva a 
kiscsoportos fejlesztés előnyeit és a zenehallgatás 
szabadságát. A módszert a művészeti és a hagyomá-
nyos óvodák is alkalmazhatják a nevelésben.

Tilos égetni!

Az avar és kerti zöldhulladék nyílt téri égetéséről 
szóló önkormányzati rendelet alapján tilos 
a nyílt téri égetés a hatóság által elrendelt 
általános tűzgyújtási tilalom idején illetve a 
füstködriadó alatt. Ezért nem lehet kijelölni Szé-
kesfehérváron sem az avar és a kerti zöldhulladék 
égetésére az egyhetes időszakot. Az önkormány-
zat a lakosság megértését és türelmét kéri.

Rend és tisztaság Öreghegyen

Szemétszedés a Börgöndi úton

Évente kétszer, tavasszal és ősszel gereblyével, seprűvel, kapával felszerelve érkeznek a Székes- 
fehérvári Nosztalgiaklub Egyesület tagjai az öreghegyi Nyitra ABC elé, hogy megtisztítsák a 
területet. Az egyesület már 2005 óta tartja rendben a bolt környékét. Március 28-án, csütörtökön 
délelőtt bokrokat metszettek, gazt szedtek, gereblyéztek és összegyűjtötték a szemetet.       B. G.

Elhasznált gumit, sérült lökhárítót és sok más olyan lomot lehet találni a Börgöndi úton, ami 
veszélyes hulladéknak minősül. Az Albatrosz Repülőegyesület tagjai naponta találkoznak ezzel 
a látvánnyal, ezért úgy döntöttek, felszámolják az illegális szeméttelepet.                               N. B.
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az épület akadálymentesítése is 
egy lift kialakításával.
„Sok fejlesztés fontos egy város 
életében, de amit óvodákra költünk, az 
ezek közül is kiemelkedik a gyerme-
kek, az itt dolgozók és a szülők miatt 
is, akik legféltettebb kincsüket hagyják 
itt minden reggel.”  – hangsúlyozta 
az ünnepségen Cser-Palkovics 
András polgármester.
Köszöntőjében Horváth Miklósné 
önkormányzati képviselő úgy fogal-
mazott: „Számomra a legszebb ünnepek 
mindig azok, amiket egy közösségben 
tudok eltölteni gyerekekkel és olyan 
felnőttekkel, akik egymásra figyelnek, 
szeretik egymást és a jövő nemzedéké-
nek élnek, mint az óvodapedagógusok.” 

A rendezvényen Kovács Zoltán nem-
zetközi kommunikációért és kapcso-
latokért felelős államtitkár beszélt az 
Európai Parlament működéséről és 
az ország bevándorláspolitikájáról a 
hallgatóságnak. A politikus elmond-
ta: „Mi következetes politikát folytatunk, 
melynek pont az a lényege, hogy a nem-
zeti érdekből, a magyar emberek érdeké-
ből kell kiindulni, a magyar gazdaságot, 
Magyarország egészét megerősíteni. Erős 
nemzetekből tudunk erős Európát építe-
ni, és ennek az egyik legfontosabb eleme, 
hogy megállítjuk azt, ami ma Európa 
határain történik, az illegális migrációt, 
de a migráció egészét is.” 
Kovács Zoltán hozzátette: egy beván-
dorláspárti és egy bevándorlást ellenző 
politika mellett kell letenni a választá-
sokon a voksot az európai embereknek. 

Lakossági fórum 
a szedreskertieknek

Lakossági fórumot tartanak 
április nyolcadikán, hétfőn a 
Vörösmarty Mihály Általános 
Iskolában a 2. és a 9. számú 
választókörzet Szedreskert 
lakónegyed részében élőknek. 
A fórumon részt vesz Cser- 
Palkovics András polgármester 
valamint Kovács Béla Sándor 
és Szigli István önkormányzati 
képviselők. 

Fáy- és Almássy-telep, 
vezér utcák

Deák Lajosné

Fogadóórát tart Deák Lajosné 
önkormányzati képviselő a Ki-
rálykút Emlékházban. Április 
8-án, hétfőn 17 órától várja a 
11. választókörzetben élőket.

Felsőváros

Földi Zoltán

Földi Zoltán önkormányzati 
képviselő április 11-én, csütör-
tökön 17 órától tart fogadóórát 
a Királykút Emlékházban, aho-
vá minden lakót szeretettel vár!
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Biztonságos Európát, szabad Magyarországot!Toroczkai: alternatívát kínálunk a választóknak

Bana Tibor, a Jobbik EP-képviselőjelöltje

Toroczkai László szerint a Mi Hazánk 
Mozgalom egy harmadik oldalt képvisel az 
ország politikai életében. A párt az európai 
parlamenti választáson mandátumot remél.

szabó petrarába Henrietta

Utcafórumon mutatkozott be a székesfehér-
váriaknak Bana Tibor, a Jobbik EP-képviselő-
jelöltje, a párt alelnöke. A Jobbik folytatja az 
aláírásgyűjtést az Európai Ügyészséghez való 
csatlakozásért.

A belvárosban várta a székesfehér-
váriakat a Jobbik. A városi szerve-
zet vezetése mellett bemutatkozott 
a párt európai parlamenti képviselő-
jelöltje is. Bana Tibor azt mondta, 
legfőbb célja a korrupció vissza-
szorítása: „Gyűjtjük az aláírásokat az 

Az európai parlamenti választásokra készülve 
Székesfehérvárra érkezett Toroczkai László, a 
Mi Hazánk Mozgalom elnöke, EP-listavezetője. 
A találkozón a fél évvel ezelőtt létrejött szerve-
zetet ismerhették meg az Öreghegyi Közösségi 
Házba látogatók.

Toroczkai László országjárásán a 
székesfehérvári szimpatizánsokhoz 
is ellátogatott. A politikus szerint a 
rendszerváltozás óta kétpólusú po-
litikai rendszer alakult ki Magyar-
országon, melynek egyik oldalán a 
Fidesz, a másik oldalon az egyesült 
balliberális tömb áll. Toroczkai 
László, a Mi Hazánk Mozgalom el-
nöke elmondta: „Mi pedig egy olyan 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

Negyedére csökkent az ismertté vált bűnesetek száma

Példaértékű az együttműködés – a rendőrség és a közterület-felügyelet számos alkalommal 
járőrözik közösen

Látrányi Viktória

Megfelelő világítás, belátható közösségi tér és válto-
zatos területhasználat – ezek mindegyike hozzájárulhat 
ahhoz, hogy egy város biztonságos legyen, azontúl, 
hogy egy-egy településen a helyi önkormányzatok és 
a rendőrkapitányságok között együttműködés van. A 
közbiztonság megteremtése, fenntartása nem kizárólag 
rendőrségi feladat, hiszen számos szervezetnek vagy 
akár az embereknek is van lehetőségük tenni ezért. 
Székesfehérváron is van erre több példa, gondoljunk 
csak a Biztonságos szórakozóhelyek kezdeménye-
zésre, de az építészet, a városrendezés kapcsán is 
meghatározó szerepe van a bűnmegelőzésnek. Ha az 
elmúlt évek számait nézzük, azt is elmondhatjuk, hogy 
hetvenöt százalékkal csökkent 2010 óta a regisztrált 
bűncselekmények száma.

Első alkalommal szervezett speciálisan 
önkormányzatok számára bűnmegelőzési 
konferenciát a Nemzeti Bűnmegelőzési 
Tanács március végén. Az eseményen 
számos településvezető és a bűnmegelő-
zési terület szakemberei vettek részt. A 
rendőrségi előadók mellett Cser-Palkovics 
András is felszólalt. A polgármester 
Településfejlesztési lehetőségek, ígéretes 
példák Székesfehérváron címmel tartott 
előadást. A konferencián elhangzott, hogy 
Fehérváron kivételesen jó az együtt- 
működés a helyi rendőrkapitányság és 
az önkormányzat között, ez a bűn- 
megelőzés olyan alapfeltétele, amit 
az ORFK állományának előadói is 
hangsúlyoztak. A rendőrség egyes 
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harmadik oldalt, egy olyan alternatívát 
kínálunk a magyar választópolgárok 
számára, mely Orbán Viktor- illetve 
Gyurcsány Ferenc-mentes, és egy 
olyan ellenzékiséget jelenít meg, amely 
számára a haza és a nemzet az első, 
tehát nem az, hogy a saját pártérde-
künket vagy ambicióinkat képviseljük 
minden esetben.” 
A találkozón Árgyelán Jánost, a Mi 
Hazánk Mozgalom pártigazgatóját 
is megismerhették a rendezvényen 
résztvevők. A megyei kötődésű 
politikus a szervezet EP-listájának 
harmadik helyén szerepel. A politi-
kus elmondta: a fél éve létrejött Mi 
Hazánk Mozgalomnak eddig nyolc-
van szervezete alakult országszerte.

európai polgári kezdeményezéshez, ami 
a korrupció visszaszorítását célozza. 
Magam is, hogyha bizalmat kapok a 
fehérváriaktól, a magyaroktól, akkor 
mindent meg fogok tenni az Európai 
Parlamentben a korrupció elleni küz-
delem kérlelhetetlen harcosaként azért, 
hogy az uniós forrásokat ne ellopják, 
hanem az egészségügyre, az oktatásra 
és különböző fontos fejlesztésekre tud-
juk fordítani itt Székesfehérváron is.” 
Az Európai Parlamenti választás 
május 26-án lesz. Szombaton a 
Jobbik mellett az MSZP is gyűjtötte 
az aláírásokat a belvárosban.

szakterületeivel az elmúlt években kiváló 
kapcsolatot alakított ki az önkormányzat 
és a Polgármesteri Hivatal, kiemelten a 
Közterület-felügyelet. Így az igazgatás-
rendészeti, a közbiztonsági, a közleke-
dési és a bűnügyi területen szolgálatot 
teljesítőkkel folyamatos a közös munka. 
2014 óta közös járőrözést biztosítanak 
az adventi időszakban, részt vesznek Az 
iskola rendőre akcióban, nyaranta közös 
kerékpáros szolgálatot látnak el, de a 
rendőrség munkáját segíti a közterület- 
felügyelet a sportesemények és a nagy 
rendezvények biztosításában is.
Székesfehérváron tizenöt szervezet 
működik együtt a közbiztonság érde-
kében. Ez példaértékű lakosságvédelmi 

kooperáció, azonban az állami jogalko-
tóknak további jogi eszközöket kellene 
biztosítaniuk az önkormányzatok számá-
ra ahhoz, hogy bizonyos közbiztonsági 
feladatokat a lakosság által elvárt 
hatékonysággal kezelhessenek.
Számos előremutató példát ismertetett 
a polgármester a konferencián, többek 
között a Biztonságos szórakozóhely 
védjegy megszületését, az Együttmű-
ködésben egymásért – A biztonságos 
Székesfehérvárért pályázat eredményeit 
és az oktatási intézményekben folytatott 
kiterjedt prevenciós kampányokat.
A bűnmegelőzésben nagyon fontos sze-
repe van az építészetnek, a városrende-
zésnek, hiszen az épített környezet krea- 

tív tervezésével, egyszerű, gazdaságos 
és fenntartható eszközök használatával 
jelentősen csökkenthetők a bűnalkal-
mak. Olyan környezet kialakítása a cél, 
mely eltántorítja a bűnelkövetőt szándé-
kától: a rendezett növényzet, a belátható 
sétányok, a zegzugos terek elkerülése 
vagy például a fák és cserjék folyama-
tos metszése segíthet abban, hogy ne 
alakuljanak ki rejtekhelyek. Jó példa erre 
a Túrózsáki úti szabadidőpark és sétaút, 
melynek tervezésekor fontos szerepet 
kaptak a közbiztonsági szempontok. 
Cser-Palkovics András arról is beszélt, 
hogy a palotavárosi tavak hamarosan 
induló rehabilitációja során is hasonló 
elvárásoknak kell teljesülniük.
A fehérvári intézkedések eredményeit jól 
tükrözik az adatok: a regisztrált bűn-  
cselekmények száma 2010 óta drasz-
tikusan, negyedére esett vissza, míg a 
kiemelten kezelt bűncselekmények (testi 
sértés, súlyos testi sértés, garázdaság, 
lopás, személygépkocsi-lopás, gépjármű-
feltörés, lakásbetörés, rablás, rongálás) 
száma 2010-ben 2912 volt, 2018-ban már 
csak 628. Ugyanebben az időszakban a 
közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek száma 1608-ról 270-re csökkent. Az 
összes bűncselekmény esetében pedig 
a 2010-es számadat 6695 volt, ami 2018-
ban 1607-re esett vissza. A legfontosabb 
törekvés, hogy őrizzük meg Székesfehér-
várt biztonságos városnak! – fogalmazta 
meg Cser-Palkovics András.
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Fókuszban a választókerületek – 3. rész
3. számú választókerület – Víziváros

Horváth Miklósné, Víziváros önkormányzati 
képviselője

Az utóbbi években megduplázódott a városrész parkolóhelyeinek száma

LászLó-takács krisztina

Víziváros a legkisebb, ugyanakkor a legsűrűbben 
lakott választókerület: hét és fél ezer ember lakik 
itt, közülük hatezer-kétszáz választó. Szinte csak 
panelházak vannak, másfél-két óra alatt bejárható 
az egész. Éppen ezekből az adottságokból következik, 
hogy mindig van mit tenni, fejleszteni, építeni, 
kitalálni, hogy a valamikori iparosnegyedből lakó-  
teleppé vált terület infrastrukturálisan és kulturálisan 
is ki tudja szolgálni az itt élőket.

Kis terület, nagy parkoló

„A Mikes Kelemen utca, a Rákóczi utca 
egy része, a civilközponttól a Gáz utcáig, 
a négyemeletesek a jobb oldalon, a másik 
oldalon a Rákóczi utcai ovi, a szociális ott-
hon és a Jézus szíve plébánia is idetartozik. 
A Gáz utca páratlan oldaláról az 1-es ház 
négy lépcsőháza, a Gáz utca páros oldala 
a Budai 48-ig, innen egészen a Haleszig, 
onnan visszafelé a Király sor páratlan 
oldala illetve közötte a Sarló, a Gőzmalom 
és a Major  utca.” – magyarázza Horváth 
Miklósné önkormányzati képviselő a 
terület határait, elhelyezkedését. Ez a 
néhány utca szinte csak panelházakból 
áll, melyek viszonylag sűrűn épültek 
egymás mellé még a hetvenes években, 
azóta azonban változtak az igények és 
az életvitel is. – „Az itt lakók legnagyobb 
gondja még mindig a parkolás, annak elle-
nére, hogy több száz parkolóval gazdago-
dott az utóbbi években a terület.” 
Míg 2010-ben hivatalosan ötszáz-
negyven parkolóhely volt a területen, 
addig mostanra közel megduplázódott 
a parkolók száma: az utóbbi kilenc 
évben pontosan négyszázharminchét 
új parkolót épített a város, ehhez jön 
még idén húsz, és akkor még nem 
említettük azt az ötszáztizenkettőt, 
amit az elmúlt kilenc évben teljesen 
felújítottak.
„Nagyon sok az autó, nagyon kicsi a terü-
let, és hiába létesült több száz férőhelyes 
parkoló a fűtőerőmű területén, csak félig 
telik meg. Nem akarnak ott parkolni, mert 
az emberek ragaszkodnak hozzá, hogy köz-
vetlenül a saját házuk előtt álljanak meg. 
Fontos, hogy csak pár lépésre legyen az 
autó, mint ahogy az is, hogy rálássanak.” – 
állapítja meg Horváth Miklósné.  
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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!

Nyilvánvaló, hogy amelyik területet le-
het, bevonják a parkolóbővítésbe, ahhoz 
azonban szemléletváltásra van szükség, 
hogy teljes mértékben ki legyenek hasz-
nálva a terület új létesítményei.

Hol parkoljanak a munkába járók?

Jellemző, hogy a meglévő parkolókat 
nem mindig az ott lakók használják, 
hiszen a belváros közelsége, a házak 
előtt lévő parkolók ingyenessége miatt 
a környéken dolgozók vagy a belvá-
rosba igyekvők napközben elfoglalják 
a helyeket, melyek aztán csak este hat 
után szabadulnak fel. 
„A minap kaptam egy levelet egy Sarló 
utcai lakótól, aki nehezményezi, hogy 
nem tudnak este hat előtt leparkolni a 
lakóházukhoz közel, mert nem itt lakók 
foglalják el a helyeket. A páros oldal 
mögött van a fűtőerőmű területén létesült 
új parkolóval együtt több mint háromszáz 
hely, a páratlan oldalon lévő három parko-
lóban szintén több mint háromszáz hely. 
Azzal viszont, hogy a Gáz utca páros és 
páratlan oldalát fizetőssé tették, napközben 
mindenki, aki a környéken parkolna, oda 
megy az ingyenes, házak közötti parkolóba. 
A lakók szeretnék, hogy fizetős legyen az a 
parkoló is, és akkor megoldódna a gondjuk. 
Én viszont nem tartom jó ötletnek, hogy 

fizetőssé váljon, egyrészt mert nagyon 
sokan vannak, akik ezt nem szeretnék, 
másrészt azt nem lehet megtenni, hogy a 
Gáz utca mögötti terület és a Sarló utca 
fele fizetős, a másik pedig nem. Ha fizetős, 
akkor az egész Vízivárosnak fizetősnek 
kell lenni, mert ellenkező esetben onnantól 
kezdve elindulnak az autósok föl a Király 
sor felé, és ott fognak parkolni, ahol nem 
kell fizetni, és kezdődik a probléma elölről, 
csak más helyszínen.”
A Király soron nincsenek a lakók elké-
nyeztetve parkolókkal, többször szóba 
került már, hogy a Budai út 100. mel-
letti terület, amely kiterjed egészen a 
buszmegállóig, átépítéssel parkolóként 
is funkcionálhatna. „Egyedül ott lehetne 
parkolót építeni, de akkor a zöldterületet 
veszítjük el, amit nem szabad megtenni, 
mert abból is nagyon kevés van.” – ma-
gyarázza Horváth Miklósné.

Pont került a „postaügy” végére?

Másfél év levelezés, majd másfél év 
szervezés, végül 2018 augusztus végére 
megoldódott a Budai úti posta ügye. 
Egy kicsi helyiség volt itt korábban 
négy kiszolgáló ablakkal, melyek 
egyszerre soha nem működtek, ennek 
eredményeképpen télen-nyáron kint kí-
gyózott a várakozók sora a Budai úton. 
Tarthatatlan volt a helyzet.
„A postának az volt az érve, hogy van elég 
postája a városnak, az ő statisztikai szá-
maik rendben vannak, és nem szeretnének 
ezen változtatni. Ekkor a polgármester úr 
felajánlott egy nagyobb helyiséget, amit 
megpályázhattak. Sőt ígéretet kaptak, hogy 
az önkormányzat abban is segít, hogy 
berendezi, amire nem tartottak igényt. 
2017 januárjában megnyerték a pályázatot, 
február végén megkötötték a szerződést, 

és 2018 nyarán költöztek be. Ez egy 
száznyolcvan négyzetméteres terület, ahol 
van öt ablak. Az öt ablakból munkaidőben 
most sem működik mindegyik, sorszámot 
sem lehet húzni, de már valamivel jobb a 
helyzet, mert például várakozás közben le 
lehet ülni. Most az a feladat, hogy kerék-
pártárolókat helyeztessünk a posta elé. Van 
a városnak egy ilyen programja, aminek 
segítségével ezt is meg tudjuk valósítani.” – 
mondja a képviselő.
Közben megszüntették a Köfém-  
lakótelepi postát, helyette egy 
csekkautomatát létesítettek, aminek 
egy négyzetméter a területigénye, de 
egyéb ügyeik intézésére a Köfémen 
lakók is a vízivárosi postát veszik már 
igénybe, emiatt az új postának meg-
nőtt a forgalma. Mivel a Vízivárosban 
is sokan vannak, akik csak a csekk-
befizetés miatt mennek a postára, fel-
merült az ötlet, hogy jó lenne a közeli 
nagyáruház területén is felállítani egy 
csekkautomatát.
„Ezzel egészen biztos, hogy könnyebbé le-
hetne tenni az ügyintézők dolgát, ráadásul 
részben tehermentesítené a postát, rövidí-
tené a még most is elég hosszú sorokat.” 
A Magyar Posta egyelőre nem reagált 
érdemben a felvetésre.

Megújuló bölcsőde, óvoda

Az intézmények felújítása és állag-
megóvása folyamatos a Vízivárosban. 
2017-ben és 2018-ban az önkor-
mányzati tulajdonú, de alapítványi 
működtetésű Csemete Bölcsőde épü-
letét újíttatta fel az önkormányzat. 
Összesen hatvannyolcmillió forintért 
megtörtént a nyílászárók egy részé-
nek cseréje és a teljes tetőszigetelés. 
Idén folytatódik a nyílászárók cseréje, 

Közösség kicsiben és nagyban
Az Art Kulturális Egyesület már 
több városi közösségépítő prog-
ramot szervezett, ilyen volt az 
interaktív március tizenötödike, a 
Fő utca átadási ünnepe vagy a  
Diákpárbaj. A Vízivárosban 
kaptak irodát – Lakóközössé-
gi Információs és Szolgáltató 
Iroda, azaz LISZI néven – így 
még inkább kötődik a helyhez 
az egyesület. 2014-ben indult el 
az együttműködés, tavaly volt az 
ötödik Vízivárosi kölyökjuniális. 
Felmérték a lakosság igényeit, 
s bár a korábbi pályázati lehe-
tőségek mára már lejártak, az 
önkormányzat fontosnak tartja, 
hogy legyenek ingyenes közösség-
építő programok, ezért támogatja 
azokat. A kölyökjuniálist például 
kifejezetten azért találták ki, hogy 
ne kelljen a családoknak anyagi 
kérdést csinálni abból, hogy el-
menjen-e a gyerek egy neki szóló 
szabadidős programra vagy sem. 
„Már a nyitásra jönnek a gyerekek, 
hogy kipróbálják az óráscsúszdát és 
a különböző szabadidős játékokat.” – 
mondja Pisch Norbert, a LISZI-t 
üzemeltető Art Kulturális Egyesü-

let vezetője. – „Tapasztalat, hogy 
nehéz aktivizálni az embereket, mert 
általában mindenki rohan. Úgy gon-
doltuk, talán a gyerekeken keresztül 
lehet leginkább megszólítani a csa-
ládokat. Olyan programok kellenek, 
melyek középpontjában a gyerek áll, 
de ami a szülőt is vonzza. 2011-ben 
megrendeztük az óvoda udvarán az 
első Vízivárosi adventet. 2013-ban, 
amikor már elkészült a Zöldfa tér, 
még ott tartottuk szabadtéren, de 
nagyon hideg volt, ezért a következő 
évben már az iskola épületében ka-
pott helyet, és mondhatom, hogy ott 
otthonra talált. Ekkor kapcsolódott 
be a LISZI, kibővítették az irodán-
kat, és elindultak azok a közösségi 
programok, melyek igyekeznek 
mindenféle korosztályt megszólí-
tani. Ilyen például a baba-mama 
klub vagy a meridián torna, melyek 
lehetőséget adnak a kisebb közössé-
gek, a közelben élők közötti baráti 
kapcsolatok kialakítására. A külön-
böző korosztályoknak vannak külön-  
külön közösségépítő programok, 
most az a célunk, hogy legyen olyan 
együttlét, amely egyszerre szólít meg 
több generációt!”
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az új konyha kialakításával együtt 
összesen több mint ötvenmillió forint-
ból. A Vízivárosi Óvodát is szigetelték 
illetve cserélték a vizesblokkokat. 
Várható az is, hogy korszerűsítik 
az udvart. A két intézményben az 
utóbbi három-négy évben megtörtént 
fejlesztések kétszázmillió forintot 
tesznek ki.
„2018 szeptemberében volt a Rákóczi 
úti óvoda műszaki átadása, az elmúlt 
napokban pedig a hivatalos átadása a 
tavaszünnep keretében. Valódi mesepalota 
lett belőle! Nagy részben uniós forrásból 
valósult meg, ennek összege háromszáz-
kilencvenegymillió forint, de a fejlesztés 
valójában négyszázmilliót tesz ki, mert 
az udvart, az udvari eszközök felújítá-
sát az önkormányzat állta. Ha mindent 
összevetünk, akkor az elmúlt négy-öt évben 
hatszázmillió forint került a választókerü-
letbe csak épületfelújításokra.” – számol 
Horváth Miklósné.

Utak, járdák, terek

Ebben az évben hatvanmillió forintból 
megcsinálják a Király soron a házak 
előtti járdákat, a rossz állapotban lévő 
lépcsőket, a rámpát, a Király sor 59-61– 
nél pedig a megvetemedett támfalat 
lebontják és újraépítik. Emellett a Sarló 
utca 4., 10/B. és 12. előtt a járda és a 
házak bejárata közötti nagyon rossz ál-
lapotban lévő járófelületet is felújitják, 
de megújul a Vízivárosi Óvoda előtti 
gyalogút is.
„A Coop áruház előtti tér végig le van 
betonozva, ami már feltöredezett, azzal  is 
kezdeni kell valamit. Szeretném a közel-
jövőben parkosítani a területet, illetve az 
áruház mögött is felújításért kiált az út és a 
parkoló is.” – sorolja Horváth Miklósné 
a további feladatokat. 
A Sarló utca 1-23. és a Budai úti házak 
között három nagy, már felújított 
parkoló van, az ezekhez kapcsolódó, 

a Budai úthoz közeli nagy, hátsó 
járdarészeket is rendbe szeretnék 
hozni, ami közel százmillió forintot 
tesz majd ki.

A közösségnek térre van szüksége

„Amikor 2010-ben képviselő lettem, azt 
láttam, hogy gyakran az egy házban 
lakók sem ismerik egymást. Egy lakó-
telepen az emberek valahogy zárkózot-
tabbak, mert szeretnének maguknak egy 
kis saját területet, ami nyilván érthető. 
Közösségek kialakulásához megfelelő 
hely kell, ahol összejöhetnének az em-
berek, ahol közös programokat lehetne 
szervezni. Ilyen egyelőre nincs a Vízi- 
városban az iskola auláját leszámítva, 
ami szükségmegoldás.” – állapítja meg 
az önkormányzati képviselő. A soron 
következő fejlesztések most ezeknek 

a közösségi helyeknek a megteremté-
sét szolgálják.
Egyrészt Víziváros kap egy új teret. 
Az iskola épülete előtti térről már 
korábban kitiltották az autókat. 
„Az elején, hogy finoman fogalmazzak, 
nem dicsértek meg az addig ott parkolók, 
de most már elfogadták és örülnek, mert 
lett egy gyönyörű tér, amit most tovább-
fejlesztünk.” – magyarázza Horváth 
Miklósné. 
Az ötletet a Vízivárosi Iskola udva-
rának kihasználatlansága adta. Még 
ebben az évben lebontják a kerítést, 
és az udvart leszűkítik az iskola 
igényeinek megfelelően. Az így 
felszabadult területen kosár-  
labda- és focipálya és egy játszótér is 
lesz. A további szabad tér pedig park 
lesz, padokkal, fákkal, ami szoros 
összefüggésben van azzal a szolgal-
mi úttal, amely a Sarló utca 25-33. 
mögött az iskolaudvar mentén megy, 
és amiből sétányt alakítanak ki. Ez 
vezet majd ki a Zöldfa térhez. Ezek-
kel a munkákkal egy időben, ősszel 
megújul a Budai út 94. előtti-melletti, 
belső gyalogosközlekedésre szolgáló 
terület is. Ez a beruházás idén száz-
millió forintból valósul meg.
A legnagyobb változást azonban a 
fűtőerőmű felszámolása fogja hozni: 
„Abban bízunk, hogy ezzel tényleg 
megvalósulhat ennek a területnek a 
közösségi központja közösségi házzal, 
térrel. Ez egy tízhektáros terület, tehát 
van benne lehetőség. A régi malom épü-
letének hasznosítása szívügyem, hiszen 
az egy európai unikum, nincsen sehol 
ilyen gyönyörű faszerkezetes malom. Az 
épület vagyonkezelése most kerül vissza 
az önkormányzathoz, onnantól kezdve 
lehet lépni a műemlékvédelem felé. A 
legjobb helye lenne itt egy ipartörténeti 
múzeumnak, mely emléket állítana a va-
lamikor iparosnegyednek.” – sorolja a 
terveket Horváth Miklósné. – „Mivel 
a hagyomány nagyon fontos összetartó 
erő, egyrészt szeretném azt visszahozni 
ebbe a városrészbe, másrészt pedig 
újakat teremteni. Ezt célozzák az említett 
fejlesztések, és ezért vannak az olyan 
közösségépítő programok, mint a Vízi- 
városi advent illetve a Vízivárosi 
kölyökjuniális. Polgármester úr ötlete 
nyomán új kezdeményezés az ovis rally, 
amelyet idén a fűtőerőmű területén 
szeretnénk megrendezni a két vízivá-
rosi óvoda óvodásainak részvételével, 
szurkolókkal, érmekkel. A lényeg – és a 
legfőbb célom – az, hogy az itt lakó, néha 
talán a kelleténél zárkózottabb emberek 
egy kicsit jobban megismerjék egymást, 
idetartozónak, igazi vízivárosinak érezzék 
magukat, otthonuk legyen ez a hely!”

Iparosnegyedből lakótelep
A középkorban, de még a török 
hódoltság alatt is mocsár és láp-
világ volt itt. A 18. század végén a 
Sárvíz lecsapolása újabb lakható 
területeket eredményezett, így a 
19. századra újabb városrészek 
alakulhattak, elsőként a Vízi- 
város, amit sokáig külvárosként 
tartottak számon, ám rohamos fej-
lődésnek indult. Olyannyira, hogy 
egy 1910-es népszámlálás szerint  
az egyik legnépesebb városrész 
volt több mint hétezer-kétszáz 
lakossal. Iparosok, kereskedők 
laktak itt, de otthonra leltek a 
különböző egyesületek is. 

A második világháború után 
azonban teljesen megváltozott 
a városkép és az itteni lakos-
ság foglalkozási szerkezete is. 
Ahogy fejlődött a város ipara, a 
valamikori családi házak helyén 
nőttek ki a panelházak a föld-
ből. A hetvenes évektől kezdve 
a terület egy óriási lakóteleppé 
változott. Jellemzően a József 
utcában laktak az építők, a Sar-
lóban a katonák, a Budai úton a 
Videoton-dolgozók és így tovább. 
Sűrűn lakott területté vált, mely 
új kihívások elé állította a város-
vezetést.

Lehoczki Alíz

Szeretek itt lakni, hét éve élünk itt 
édesanyámmal és az öcsémmel. 
Csend van, jó a közbiztonság. Most 
is kiültünk ide a padra matekozni, 
és nem zavar senki. Elég sok kis 
park, játszótér, pad van, igaz, hogy 
inkább az idősebbek találkoznak 
ezeken a tereken. Mi, fiatalok 
inkább a belvárosban verődünk 
össze.

Purger Szilárd

Itt nincs gond, jó ez a környezet, 
egyedül a parkolással van probléma. 
Nagyon örülünk, hogy ilyen nép- 
szerűek a kosárlabdameccsek, az 
viszont tény, hogy amikor a csar-
nokban meccs van vagy bármilyen 
koncert, rendezvény, az itt lakók egy-
szerűen nem tudnak parkolni, mert 
elfoglalják a csarnokba érkezők a he-
lyeket. Van, hogy öt-hat kört is teszek 
a környéken, mire találok egy szabad 
helyet a szomszédos utcákban. Én azt 
látom, hogy a fűtőerőmű területén lé-
tesített parkoló is tele van. Valójában 
a csarnok parkolását kell megoldani, 
nem az itt lakókét! Reggel pedig a 
negyed nyolc és háromnegyed nyolc 
között induló forgalom okoz óriási 
problémát, szinte állandó a torló-
dás. Ezt nehezítik azok a járművek, 
melyek nem szabályosan parkolnak, 
akadályozva ezzel a forgalmat.

Szemler Géza

Több mint harmincöt éve lakom 
a Sarló utcában. Előtte a Lövöldé-
vel szemben éltünk egy kertes-
házban, de amikor elkezdődtek 
az építkezések a környéken, 
beleesett a házunk az építési 
területbe, ezért itt kaptunk lakást 
helyette. Nem volt könnyű, 
de megszoktuk, vidékre nem 
akartunk menni. Itt közel van 
minden, komfortos, és jó a kö-
zösség. Én gondozom a kis kertet 
a ház tövében, ültetek, locsolom, 
ha szárazság van. A környékbeli-
ek általában megbecsülik a szép 
kertet, de sajnos előfordult már, 
hogy valakik egy-egy növényt 
elloptak belőle. Emellett a kutyák 
jelentenek veszélyt a virágokra, 
de csak akkor, ha a gazdáik hagy-
ják őket szabadon garázdálkodni.
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A tópartis csapat nyerte a vetélkedőt

A győztesek utazást is nyertek

Gáspár péter

Nyolc csapat mérkőzött meg egymással hétfőn 
este az elsőségért a Siklósi Gyula Városismereti 
Vetélkedő döntőjében. A győztes a Tóparti Hir-
telen jó lesz nevű csapata lett, akik átvehették 
a Siklósi-díjat, utazást nyertek Pozsony és 
Dévény várába, valamint részt vehetnek egy 
panorámabuszos fehérvári városnézésen is.

Az első feladatban a csapatok öt 
hangszert hallottak, és három 
lehetséges válaszból kellett leírniuk 
az általuk helyesnek ítélt hang-
szer nevét, majd „mi nem igaz az 
elhangzottakból?” típusú játékot 
játszottak.
A továbbiakban egy szoborképhez 
kötődően kellett felírnia a csapa-
toknak, hogy mi nem illik a képbe 
és mi nem magyar középkor, majd 
négy állítást hallottak a versenyzők: 
ha az első után tudta a csapat és 
írta fel a táblára a megoldást, há-
rom pontot kapott, a második után 
kettőt, ha később, akkor egyet. A 
verseny során a diákok egy hétköz-
napi pillanatképet vagy történelmi 
eseményt is megjelenítettek Fehér-
várhoz kötődően, majd zárásként 
a megadott szavak segítségével 
kellett összerakniuk egy idézetet.
„Siklósi Gyulára emlékeztünk ezzel 
a városismereti versennyel és ezzel a 
több mint ezeréves várossal foglalkoz-
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Nótázás és szalontánc A fináléra készülve

A legjobb produkciók szerepeltek a színházi gálán A döntősök, a zsűri és a szervezők utolsó találkozása a finálé előtt

bácskai GerGeLy DáViD renáta

Múlt vasárnap hagyományosan színházi gálával 
zárult a Nyugdíjas Ki mit tud? A Vörösmarty 
Színházban a nyugdíjas korosztály mintegy 
harminc produkcióval mutatta meg, hogy 
nemcsak a húszéveseké a világ.

Cser-Palkovics András polgár-
mester köszöntőjében elmondta, 
hogy a nyugdíjasok száztizenkét 
műsorszámmal jelentkeztek 
idén a kulturális találkozóra. 
A gálát három elődöntő előzte 
meg, ahonnan a legjobb produk-
ciók jutottak tovább a döntőbe: 
„Székesfehérvár aktív nyugdíjas 
közösségei szeretnének még több 
zenés-táncos lehetőséget a városban. 
Lehet, hogy addig fáj, de ott már nem 
fájhat: jókedv van, sok mosoly és jó 
hangulat!” 

Középpontban a diákok és a versek: egy 
vacsora keretében ismerkedtek egymással a X. 
Fehérvári Versünnep döntősei és a zsűritagok. 
A finálé április hatodikán lesz a Városháza 
Dísztermében.

Jubilál a város fiataljainak egyik 
legkedveltebb vetélkedője: tize-
dik alkalommal mutathatják meg 
tehetségüket a diákok a Versünnep 
döntőjében.
Kedden egy vacsora keretében is-
merkedtek meg közelebbről a fiata-
lok a zsűritagokkal. A zsűri elnöke 
idén is Kubik Anna színművész, 
aki szerint a tehetség bemutatása 
fontos állomás a diákok életében. 
A vacsora alkalmával a polgár-  
mester is köszöntötte a diákokat 
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tunk, a kettő pedig összefügg, hiszen 
városunk díszpolgára mindig azt 
kereste, hogy mi volt Székesfehérvár, 
soha nem azt, hogy mi nem volt. Ez a 
mostani vetélkedő azt bizonyítja, hogy 
a fiatalok pontosan tudják, mi volt 
városunk, hogy Székesfehérvár egy 
fejedelmi központ volt, majd királyi 
központ, főváros, itt koronázták Szent 

Istvánt, és mindennek a mában is 
továbbél a hatása.” – fogalmazott 
Cser-Palkovics András polgár- 
mester.
A győztes csapat tagjai Puskás 
Bernadett Anita, Takács Enikő, 
Sommer Noémi, Vörös Ádám, 
Major Bálint István és Török Péter 
voltak. A diákokat Fekete Zoltán 

készítette fel a versenyre. A győztes 
csapat átvehette a Siklósi-díjat, ezen 
kívül a csapat tagjai utazást nyertek 
Pozsony és Dévény várába, város- 
nézéssel egybekötve. A székesfehér-
vári Tourinform Iroda egy panoráma- 
buszos városnézést is felajánlott a 
Siklósi Gyula Városismereti Vetél- 
kedő győztes csapatának.

A gála táncos produkcióit Bécsiné 
Krämer Ágnes, a zenés műsor- 
számokat Varga Júlia, az irodalmi 
előadásokat Bakonyi István zsűri-
tagok véleménye alapján állították 
össze. A színpadon a harminc 
produkcióban székesfehérvári, 
móri, táci, enyingi, nagyvenyimi és 
fővárosi nyugdíjasok is felléptek, és 
megannyi műfajban mutatkoztak 
be a közönségnek. A versmondók, 
a népdalénekesek, a néptáncosok 
mellett volt, aki operettszámot, pop- 
slágert vagy szalontáncot adott elő.
A fellépők közül óriási sikerük 
volt a nótaénekeseknek: Dienesné 
Fluck Györgyi szociális tanácsnok 
a polgármester ajándékát adta át 
Nagy Bálintnak, majd Vargha  
Tamás, Székesfehérvár ország- 
gyűlési képviselője Farkas Ottóné-
nak és Gabrovits Pálnak gratulált.

és a zsűritagokat valamint azokat, 
akik részt vállalnak a verseny 
megszervezésében. Cser-Palkovics 
András szerint a Versünnep által a 
diákok megosztják gondolataikat a 
világról, az életről. 
A Fehérvár Médiacentrum tizedik 
alkalommal szervezi a versenyt. 
Hagymásy András ügyvezető 
igazgató szerint a vetélkedő sike-
rének titka a városban élő fiatalok 
tehetségében rejlik.
Már csak néhány nap és kiderül, 
ki lesz a versek idei bajnoka. A 
döntő április hatodikán, szom-
baton délelőtt fél tizenegykor 
kezdődik. A finálénak idén is a 
Városháza Díszterme ad otthont, 
ahol tizenkét döntős méri össze 
tehetségét. A szervezők és a részt- 
vevők mindenkit szeretettel várnak!
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Buxtehude a Szemináriumi templomban

Szintet lépett az Alba Regia Szimfonikus Zenekar az Ars Oratoria kamarakórus megalakításával

Vakler lajos

A Szemináriumi templomban debütált a 
klasszikus zene székesfehérvári rajongói előtt 
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Ars Oratoria 
Kamarakórusa.

Dietrich Buxtehude Membra Jesu 
nostri című oratóriumának dallamai 
csendültek fel Pad Zoltán Liszt-díjas 
karnagy vezényletével. A közön-
séget Major István köszöntötte, 
kiemelve a professzionális kórus 
megalakulásának fontosságát: 
„A nagyböjt különleges időszakában 
születik egy oratóriumkórus Székesfehér-
váron, hazánk történelmi fővárosában. 
Szakrális helyen, egy olyan mű bemuta-
tásával, mely a szenvedő Krisztus szent 
testét mutatja be. Egy ilyen pillanat áldott 
szituáció! Bízom benne, hogy ennek az 
induló kórusnak a működése is áldásos 
tevékenység lesz, és sokak épülésére 
szolgál az a művészet, amit képvisel.”
Buxtehude, a barokk egyik leg-
nagyobb zeneszerzőjének műve, 
a Jézus urunk tagjai nagy kihívás 
zenekarnak és kórusnak egyaránt – 
hangsúlyozta Pad Zoltán: „Buxtehude 
egyike volt azon szerzőknek, akikért 
érdemes volt a tizenhetedik században 
születni. Johann Sebastian Bach őt te-
kintette egyik mesterének, nem véletlen, 
hogy elzarándokolt hozzá Közép-Né-
metországból Lübeckbe, ahol Buxtehude 
élt. Ez a mű egyike azoknak a darabok-
nak, melyek a barokk zene ikonikus 
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Bélyegkiállítás a Ciszterben

Szürreális
montázsok 

Százharmincöt éves az Árpád 

A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör szeretné minél szélesebb körben megismertetni a 
bélyegekben rejlő értékeket Nagyszabású műsorral köszöntötte születésnapját a nagymúltú intézmény

Gáspár péter

Látrányi Viktória

Vakler lajos

Április másodikán, kedden délelőtt megnyílt a 
Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör kiállítása 
a Ciszterci gimnáziumban. A nyitóeseményen 
bejelentették egy személyes bélyegkatalógus 
megjelenését is, melyet Fehérvári József, a Városi 
Bélyeggyűjtő Kör alelnöke készített.

A megnyitón Laczi Zoltán, a Székes-
fehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör 
elnöke kiemelte, hogy a több mint 
kilencvenéves szervezet több oktatási 
intézményben is szeretné bemutatni 
kiállítását. Annak érdekességeként 
említette a személyes bélyegeket, 
melyekről elmondta, hogy 2004-től 
érdekes innovációként jelent meg 
a személyes bélyegek készítésének 
lehetősége. A bélyeget a Magyar 
Posta készíti, de a szelvény tartalmára 
vonatkozóan – a jóízlés határain belül 

Brüsszel és Prága után Budapesten is 
bemutatkozik Hegedűs 2 László A szocia- 
lista szürrealizmus titokzatos bája című 
vizuális szimfóniájával. Kiállítása a  
Budapest Photo Festival és a Buda-
pest Art Week hivatalos programjának 
részeként április 19-ig tekinthető meg a 
Karinthy Szalonban. 

Hegedűs 2 László szürreális 
montázsokat készített a szocia- 
lizmus hamis művészetéről, 
annak vizuális lenyomatait 
transzformálta át szürreális 
képmontázzsá. Ezzel a fik-
ció műalkotássá, a művészet 
valósággá vált. Hegedűs 2 
fotómontázsainak többségé-
ben nem a kontrasztra vagy az 
ellentétekre épít: az egyes képi 
elemek inkább egymást erősí-
tik, kiemelik, egyfajta mágikus 
elemet hordoznak. Az alkotá-
sokban nagy hangsúlyt kapnak 
a részletek és a színek. Ennek 
során egy-egy jelentéktelen 
részlet átalakításával a művész 
eléri, hogy a nézők teljesen új 
látásmódot kapjanak – lényeg-
gé válik a részlet. A kiállított 
képeken minden valóságosnak 
tűnik, azok szinte hihetővé vál-
nak. A budapesti tárlat április 
19-ig látható.

Nagyszabású ünnepséggel köszöntötte száz- 
harmincötödik születésnapját az Árpád Szakképző 
Iskola és Kollégium. Az évfordulót Székesfehér-
vár városvezetése, az iskola egykori és jelenlegi 
diákjai és testvérintézményei köszöntötték. 

Az Alapfokú Ipariskolát 1883-ban 
alapítói a haladás, a tudásvágy, a 
szakmai kompetenciák és a munka 
szeretetének jegyében hozták 
létre, mely tulajdonságok azóta is 
fémjelzik az intézmény hitvallását. 
Számtalan megújulás és újrakezdés 
jellemezte történetét, ami a mai 
rugalmasságát, az újra való nyitott-
ságát és törekvését biztosítja. 
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példái. Ilyen még Monteverdi néhány 
darabja és a Bach-passiók. A kettő 
között helyezkedik el időben. Használt 
régi hangszereket, például viola gambát, 
és olyanokat is, melyek a következő 
időszak nyelvezetéhez illenek.”
A passiót neves Székesfehérvárról 
származó szólistákkal adták elő: 
Jónás Krisztina és Ballabás Aliz 
szopránt, Csapó József kontra-
tenort, Marosvári Péter tenort, 

Rezsnyák Róbert baritont énekelt. 
A kórus felkészítésében Radics 
Éva karnagy működött közre: „A 
tizenkét fős női csapattal próbáltam. 
Buxtehude művéhez illő gyönyörű 
hangok szólaltak meg, sok mindent 
nem kellett hozzátenni. Azt próbáltam 
beleépíteni, amit a mű összetételében 
éreztem. Hatalmas élmény volt, már 
maga a folyamat is, bízom benne, hogy 
az eredmény is mindenkinek tetszik!”

Az iskola tanulói és dolgozói 
rendhagyó gálaműsorral köszön-
tötték az évfordulót. Az ünnepen 
Cser-Palkovics András polgár-
mester beszédében kiemelte azt a 
kiváló szakmai munkát, amely a 
város gazdasági jövőképe számára 
is komoly segítséget jelent. Az 
ünnepségen jelen volt Dienesné 
Fluck Györgyi, a városrész ön-
kormányzati képviselője, Kulcsár 
Szilvia, a Szakképzési Centrum 
főigazgatója, a rendvédelmi szer-
vezetek képviselői, az intézmény 
marosvásárhelyi, érsekújvári és 
újvidéki testvériskoláinak képvise-
lői és az intézmény egykori és mai 
tanárai, diákjai.

– semmiféle megkötése nincs. Ez azt 
jelenti, hogy bárki készíthet bélyeget a 
számára különleges alkalmakra.
Székesfehérvár polgármestere örömét 
fejezte ki, hogy több iskolában is 
látható lesz a bélyegkiállítás. Kiemelte, 
hogy a bemutatott bélyegek gyönyö-
rűek, a személyes bélyegek között 
pedig megtalálható az is, amit a város 
a Szent István-emlékévre bocsátott ki. 
Cser-Palkovics András polgármester 
megtekintésre ajánlotta a Székesfehér-
vári Városi Bélyeggyűjtő Kör honlapját 
is, ahol csodálatos sorozatokat lehet 
látni a legkülönbözőbb témákban, 
legyen az ismert személy, színész, 
sportoló, művész, esetleg az állat- és 
növényvilág vagy a történelem.
A megnyitón részt vett Szigli István 
önkormányzati képviselő és Gyóni 
András, a Ciszterci gimnázium koráb-
bi igazgatója is.
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Tizenegy kreatív feladatot oldottak meg 
a négytagú csapatok. Építőipari cégek  
munkatársai segítették őket a Jáky József- 
emlékbizottság által kitalált versenyszámok 
megoldásában.
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Székesfehérvári, magyar tulajdonú műanyag fröccsöntő és szerszám-
gyártó cég munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

Fröccsöntőgép-beállító (gyakorlott) 3 műszakos munkarendbe
Amit kínálunk: 
• teljesítménnyel arányos bérezés
• lehetőség szakmai fejlődésre: Engel, Krauss Maffei, Arburg és Fanuc fröccsöntő-gépek, 

Fanuc, Wemo és Arburg robotok megismerése
• kiváló munkakörnyezet • rugalmas és emberi hozzáállás • nagyon jó dolgozói kollektíva.

 Operátor 3 műszakos munkarendbe 
Amit kínálunk:
• teljesítménnyel arányos bérezés • kiváló munkakörnyezet • rugalmas és emberi 

hozzáállás • nagyon jó dolgozói kollektíva
Az operátori munkakörnél előnyt jelent a fröccsöntő cégnél szerzett tapasztalat.
Munkavégzés helye: Székesfehérvár
Jelentkezéseket várjuk munkaidőben:
krisztian.kalmar@trimetrik.hu, illetve: 06-20/965-27-97

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, küldje el önéletrajzát, 
az alábbi e-mail címre: hr@polyax.hu 

Földmunka és rakodógép kezelő
( JCB 3CX gépkezelő)

munkatársat keres
Feladatok:
• napi munkavégzés JCB 3CX nehézgépen

Elvárások:
• minimum 8 általános iskolai végzettség
• megfelelő gépkezelői jogosítvány
• 1-2 éves gépkezelői gyakorlat
• önállóság
• megbízhatóság

Előny:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Amit ajánlunk:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség 
• versenyképes bérezés • bejárási támogatás
• tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár

Kft.
A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Senior Operátor
Elvárások:

• 8 általános iskolai végzettség
• 4 műszakos 12 órás munkarend vállalása (nem folyamatos)
• Termelő üzemben szerzett tapasztalat
• Sikeres teszt

Amit ajánlunk:
• Versenyképes juttatási csomag
• Elérhető havi bér túlóra nélkül akár:
• Bruttó 334.000 - 362.000 Ft/hó (12 óra, 4 műszak)
• (alapbér, műszakpótlék,munkaköri bónusz,
• Jelenléti bónusz, Gealan plusz prémium)
• Munkába járás 100 %-os térítése (helyi lakosoknak is)
• Munkatárs ajánlási rendszer: bruttó 50.000 Ft - 150.000 Ft
• Javaslattételi rendszer anyagi ösztönzéssel
• Családias, barátságos munkahelyi légkör
• Könnyű fizikai munka
• Tiszta munkakörnyezet
• Hosszú távú munkalehetőség
• Céges rendezvények, családi nap, csapatépítő programok
• Fejlődési lehetőség

Jelentkezni lehet: allas@gealan.com
22/ 200-321 vagy 22/ 200-647

Férfi ipari takarítókat 
keresünk!

   
Érdeklődni:  30 947 1598

Jövedelem:
nettó

1031 Ft/óra,
akár több is!

Pénzkereset!
Otthoni ajándékcsomagolással, stb.

Érd: 06-90-603-607
(audiopress.iwk.hu  635 Ft/min, 

06-209104517)

lugosi balázs

Szerdán Fehérvárra érkezett a Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal regionális életpálya- 
tanácsadó roadshow-ja. A Székesfehérvári Szakkép-
zési Centrum Széchenyi István Szakgimnáziumában 
összegyűlt szakértő résztvevők a pályaorientációs 
életpálya-tanácsadói tevékenységek területi szintű 
összehangolásáról, a szereplők együttműködésének 
erősítéséről tanácskoztak.

A program célja, hogy a gyerekek minél 
korábban – akár már az általános iskola 
alsó tagozatában –  megismerkedjenek 
azokkal a képességeikkel, kompeten-
ciáikkal, melyek által a pályaválasztás 
könnyebbé válik.
„A célunk az, hogy a fiatalok magabiztos 
pályaválasztás során találják meg azt a 
szakmát, amellyel tudnak boldogulni. Leg-
inkább persze azt szeretnénk, ha fiataljaink 
itt, Székesfehérváron találnák meg a számí-
tásukat!” – hangsúlyozta köszöntőjében 
Mészáros Attila alpolgármester.
Ez itt a pálya! címmel Fűrész István, a 
Székesfehérvári Szakképzési Centrum 
pályaorientációs szakértője mutatta be 
a közösen kidolgozott jó gyakorlat egyik 
modulját. Az önismereti kérdőívek mel-
lett például temperamentumizsgálatok 
vezettek a kiértékelés eredményeihez. A 
program elvégzése mindössze néhány 
órás elfoglaltságot jelent a diákoknak, 
jól átlátható és egyszerű kezelési felü-
lettel rendelkezik, és kezelhető számú, 
öt-hat ajánlatot fogalmaz meg. 

Pályaválasztás
magabiztosan Kreatív építkezés

rába Henrietta

Háromnapos építőipari szakmai versenynek 
adott otthont Székesfehérvár a múlt hét végén. 
A Kreatív Építő Kezek elnevezésű vetélkedőt 
már negyedik alkalommal szervezte meg a Jáky 
József Szakgimnázium és Szakközépiskola.

A megmérettetésre összesen tizen-
egy csapat érkezett városunkba, 
közülük kettő a határainkon túlról 
jelentkezett a versenyre. A három 
nap során elméleti és gyakorlati 
feladatokat kellett megoldani a 
versenyzőknek. A szervezők nem a 
lexikális tudásra, hanem a diákok 
kreatív megoldásaira voltak kíván-
csiak elsősorban. Kovács Péter, a 
Jáky József Szakgimnázium és Szak-
középiskola igazgatója elmondta: „A 
célunk az volt, hogy próbáljuk kidom-
borítani az építőipari szakma szépségét, 
kreativitását, hogy ne csak a kétkezi, 
nehéz fizikai munka képe kapcsolódjon 
az építőiparhoz, hanem a kreatív jellegét 
is be tudjuk mutatni.” 

A vetélkedőt kiemelten támogatja 
minden évben Székesfehérvár 
önkormányzata. Cser-Palkovics 
András polgármester az utolsó 
versenynapon elmondta: „Tudjuk, 
hogy az építőiparon belül nagyon 
komoly szakemberhiány van, de azt is 
tudjuk, hogy az oktatásban Fehérvár-

nak jól működő intézményei vannak. 
Ezért fontos, hogy a Jáky évekkel 
ezelőtt élere hívta ezt a versenyt, és 
hagyományt is teremtett. Remélem, 
mindenki jó élményekkel tér haza, és 
talán ez a verseny is hozzásegíthet 
bennünket ahhoz, hogy minél többen 
Székesfehérváron helyezkedjenek el az 
építőiparban.” 
A számos színes építőipari fel-
adatot a legjobban a Szabadkai 
Politechnikai Iskola csapata oldotta 
meg, így ők nyerték a szakmai 
vetélkedőt.
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Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hul-
lámhosszon főként azokat a közérdekű 
információkat szolgáltatja, melyek 
Székesfehérvár és a rádió adáskörzeté-
be tartozó települések mindennapjaival 
kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint 
nap azon dolgoznak, hogy a hallgatók a 
lehető legszélesebb körben értesüljenek 
a vételkörzet politikai, közéleti, gazdasági, 
oktatási, kulturális, sport és egészség-
üggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár 
hetilapban igyekszünk közelebbről is 
bemutatni a rádió különböző műsorsáv-
jait, az ott dolgozó munkatársakat és a 
hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat. 
A hetilap e heti számában a rádiós mű-
sorvezető-szerkesztők az életvezetéssel, 
pszichológiai, párkapcsolati és munka- 
helyi tanácsadással kapcsolatos műsoro-
kat ajánlják olvasóink figyelmébe.

Bóna Éva: 
Steve Jobs 
nyilatkoza-
ta szerint: 
„Az életed 
nagy részét 
a munka 
teszi ki, és 
az egyetlen 

módja annak, hogy igazán elégedett 
légy, ha igazán nagyszerű munkád 
van. Erre az egyetlen lehetőség az, 
ha szereted, amit csinálsz. Ha ezt 
még nem találtad meg, keress tovább! 
Ne add fel!” A Munkaügyek című 
tematikus magazinban minden hétfőn 
tizenegy és dél között Pajtók-Vizsoly 
Júlia HR-szakértő, coach segít választ 
találni a munka világával kapcsolatos 
kérdésekre, problémákra.

családban előforduló szituációk felidézé-
sével támogatjuk a családi egységet és 
összetartozást. Ezekben a műsorokban 
nagy sikerrel taglaltuk például a testvéri 
kapcsolatok fontosságát, a testvérek 
közötti konfliktusokat. A műsor végén 
elhangzó felhívások nyomán egymást 
ritkán látó és halló rokonok telefonálnak 
egymásra, hogy újraélesszék megrontott 
kapcsolataikat vagy csak azért, hogy kife-
jezzék összetartozásukat. Ha a műsorunk 
hatására csupán egy testvérpár kapcso-
lata erősödött meg, akkor már megérte! 
Köszönet érte a szakembereknek!

Schéda Zol-
tán: Manap-
ság, amikor a 
mindennapok-
ban életünk 
pillanatai után 
rohanunk, 
égető szükség 
van arra, hogy 

valaki meghallgasson bennünket, le-
gyen kinek elmondani lelki gondjainkat, 
tudjunk beszélni szakításról, válásról 
vagy bármilyen traumáról. A műsor 
sikere egyértelműen azt mutatja, hogy 
hallgatóink igénylik ezeket a témákat, 
ráadásul ha profi szakemberek támo-
gatnak bennünket a nehéz helyzetek 
megoldásában, akkor a segítség va-
lóban kézzelfogható lesz. A műsorban 
minden témát érintünk a gyermekneve-
lésen át a párkapcsolatokon keresztül 
a férfi és női szerepekig bezárólag. 
Lélekwellness című műsorunk Egey 
Tímea és Fischer Imre pszichológusok 
közreműködésével minden pénteken 
fél kilenc és kilenc óra között hallható a 
Vörösmarty Rádióban.

Kiss György: 
Rivnyák Roland 
párkapcsolati 
coach esetében 
könnyű hely-
zetben vagyok, 
ugyanis az ő 
személyében 
ismét olyan 

hivatástudattal rendelkező szakembert 
találtam meg, akinek a szakmája az 
életfilozófiája. Számára nem létezik 
olyan válságos élethelyzet, amire nincs 
megoldás. Töretlenül hisz abban, hogy 
mindent meg lehet egymással beszélni, 
csak akarni kell! Ahogy az élet több terü-
letén, úgy a párkapcsolatok ápolásában, 
azok megszilárdításában is elengedhe-
tetlen az őszinteség megléte. A Vörös-
marty Rádióban minden kedden tizenegy 
órától azért beszélgetünk a stúdióban, 
hogy segítsük azokat a hallgatóinkat, 
akik nem vagy kevésbé mernek nyitni a 
párkapcsolati problémák elemzése felé.

Palkó Zsuzsanna: 
Manapság az a 
legfontosabb, 
hogy kellő 
mennyiségű 
információhoz 
jussunk egy-
egy témával 
kapcsolatban. 

Az úgynevezett információs szmogban 
semmilyen téren nem szenvedünk 
hiányt, de éppen emiatt könnyű ebben 
a rengetegben elveszni. Ha pedig 
életvezetési tanácsokról vagy lelki 
folyamatokról beszélünk, akkor még 
azt is mérlegelnünk kell, hogy ki lesz 
az a személy, segítő vagy tanácsadó, 

aki előtt megnyílunk, és akinek adunk 
a véleményére. Ezt ki-ki maga tudja 
eldönteni. Az általam meghívott szak-
emberekkel – Rudnicai Margóval vagy 
Potolák Gáborral – azt vállaltuk föl, hogy 
gondolatébresztő beszélgetésekkel, 
alternatív megoldásokkal és természe-
tesen jókedvvel vitassuk meg életünk 
apró-cseprő megakadásait.

Sasvári Csilla: 
Néhány évvel 
ezelőtt még 
kételkedve 
hallgattuk a me-
diátorokat, nem 
értettük, hogy 
miről szól a 
tevékenységük. 

Ma már egy-egy életvezetési nehézség 
alkalmával sokan fordulnak bizalommal a 
szakemberekhez.
A mediáció szó jelentése közvetítés, 
ami egy speciális konfliktusmegelőző és 
-kezelő módszer illetve  folyamat. Ennek 
lényege, hogy két vagy több fél vitájában 
a konfliktusban állók beleegyezésével 
egy semleges harmadik fél – a mediátor 
– támogatja a problémák megoldását. A 
kezelés az éterben természetesen nem 
jöhet létre, de az élethelyzetek bemutatá-
sa, azok elemzése segítheti a hallgatókat 
az az eligazodásban, a saját megoldások 
keresésében, vagy hogy éppen arra 
hívjuk fel a figyelmet, hogy érdemes 
szakértőhöz fordulni. Ilyen élethelyzete-
ket elemzünk kéthetente a Koktél című 
műsoron belül Pap Csilla mediátorral, 
életvezetési tanácsadóval. A szakember 
kéthetente vasárnap délelőtt is hallható, 
amikor Tornyai Gábor plébánossal, men-
tálhigiénés szakemberrel kiegészülve a 

Megújul a bodajki kegyhely

A zarándokhely átépítésével falak szűnnek meg a templom körül, megújul a kegyhely főbejárata és a gazdasági bejárat, emellett turisztikai 
fogadótér és látogatóközpont is létrejön

rába Henrietta

Egy év alatt teljesen megújul az ország 
legősibb zarándokhelye, a bodajki kegyhely. 
A tervek szerint egy év alatt, jövő áprilisra a 
templombelsőt megújítják, és a modern kornak 
megfelelő tereket alakítanak ki. 

Egy év múlva tágabb térbe ér-
kezhetnek a Segítő Szűz Mária 
kegyhelyre látogatók. A terveket 
a bodajki plébánián mutatták be. 
Az ország első zarándokhelyét 
már régóta tervezte megújítani 
az egyházmegye. Spányi Antal 
elmondta: „Olyan hely lett, amely 
megőrizte a maga szépségét, kegyel-
mi erejét, de igazából a huszonegye-
dik század emberének az igényeit 
nem tudta kiszolgálni. Szűk a hely, 
az infrastruktúrája elavult, alkalmat-
lan tömegek kiszolgálására. Most 
lehetőség nyílt arra, hogy egy új 
fejezet induljon a kegyhely történe-
tében.” 
A megyés püspök és a kivitelező 
cég már aláírta a szerződést, mely 
szerint egy év múlva elkészülnek 
a munkálatokkal a szakemberek. 
Mórocz Tamás, a Bodajki Segítő 
Szűz Mária plébánia plébánosa 
beszélt arról, milyen változások 
várhatók a templomban és környé-
kén: „Megújul a kegyhely szíve, maga 
a kegytemplom, hiszen e köré épül 
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minden. A kegytemplom belseje, az ol-
tár, a karzatrács, a mellékoltárok – egy 
olyan környezet jön létre, ahová ha az 
ember belép, találkozik azzal a múlttal, 
amely a legősibb kegyhely rangját 
jelenti Bodajkon.” 

Az egy év során kibővül az udvar, 
nemcsak vallási, hanem kulturális 
eseményeknek is helyet adó rendez-
vénytér jön létre a zarándokhelyen. 
A beruházás másfél milliárd forintos 
kormányzati támogatásból valósul 

meg. A kegyhely átalakításával egy 
időben zarándokház is épül, mely 
lehetőséget ad a látogatóknak arra, 
hogy ne csak néhány órára érkez-
zenek a városba, hanem akár több 
napot is töltsenek Bodajkon.



10 2019.04.04.egészség
A  H E T I L A P

FeHéRVÁR

Kik jelentkezhetnek?

Fontos, hogy a véradó legalább ötven 
kilogramm legyen, hogy a véradásig 
betöltse a tizennyolcadik életévét, 
de még ne legyen hatvanöt éves, és 
hogy rendelkezzen a regisztrációhoz 
szükséges igazolványokkal: személyi 
igazolvánnyal, lakcím- és tajkártyá-
val. A véradást egy vizsgálat előzi 
meg, ahol az orvos dönti el, hogy 
alkalmas-e a jelentkező.

Véradónapot szerveznek
Látrányi Viktória

Az Országos Vérellátó Szolgálat és a Fejér 
Megyei Civil Információs Centrum véradásra 
hívja a segíteni akarókat április tizedikére Szé-
kesfehérvárra. Véradásra jelentkezhet minden 
tizennyolc és hatvanöt év közötti, legalább 
ötven kilogramm testsúlyú egészséges felnőtt. 
Vért azok adhatnak, akik hatvanéves koruk előtt 
vettek részt első véradásukon.

Egyetlen véradó három betegen tud 
segíteni, éppen ezért szólít meg a 
program minden helyi civil-  
szervezetet, hogy képviselőik, tag-
jaik, pártolóik jöjjenek el, vegyenek 
részt az eseményen. A civil véradó-
napot a Miniszterelnökség Civil-
kapcsolatok és Társadalmi Kon-
zultáció Főosztálya szervezi meg 
országszerte, ezek koordinálását a 
megyei civilcentrumokra bízta. 
„Az egészség nemcsak egészségügyi, 
hanem társadalmi kérdés.” – fogal-
mazta meg a felhívás egyik legfon-
tosabb üzenetét Östör Annamária 
egészségügyi és sporttanácsnok. 
A civilszervezetekkel már több 
platformon együttműködött az 
önkormányzat. A tájékoztatón Ber-
dó-Kovács Erika, a centrum szakmai 
munkatársa arról is beszélt, hogy 
mindig is támogatták a szektorok 
közötti együttműködés létrejöttét: 
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Kékben ragyogott a belváros

Törjük át együtt az autizmus korlátait! Ezzel a felhívással csatlakoztak a világnaphoz a vá-
rosban tanuló diákok, pedagógusok, családok valamint különböző szervezetek, alapítványok, 
civilszervezetek.

DáViD renáta

Április másodika az autizmus világnapja, mely 
azokra a nehézségekre hívja fel a figyelmet, 
melyekkel az autizmussal élők küzdenek.

Több millió embert érint az 
autizmus világszerte. 2007-ben az 
ENSZ határozata jelölte ki április 
másodikát az autizmus világnap-
jává azzal a céllal, hogy felhívja a 
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figyelmet az autizmus spektrum-
zavarra. 
Kedden több százan sétáltak 
együtt kékbe öltözve, kék lufikkal 
a kézben a belvárosban. A város 
idén is az autizmus világnapjához 
kapcsolódó programokkal készült. 
A kék séta védnöke Spányi Antal 
megyés püspök volt, aki szerint 
fontos beszélni az autizmusról, de a 
befogadó közösségekről is.

A véradásra április 10-én 12 és 17 
óra között várják az érdeklődőket a 
Fehérvári Civilközpontba!

„A véradónap célja, hogy országosan 
egy olyan ügy mögé álljanak a civilszer-
vezetek, amivel a helyi közösségeket és 
egyéneket tudják segíteni.” 
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Halünnep és neonparádé
Programok április 5-től 14-ig

szabó petra

VII. Fehérvári Halünnep

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

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

A 

SZÉKESFEHÉRVÁRI 
BALETT SZÍNHÁZ 

BEMUTATJA EGERHÁZI ATTILA - SZERGEJ PROKOFJEV

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
TÁNCDRÁMA HÁROM FELVONÁSBAN

2019. 05. 12. 19.00 VÖRÖSMARTY SZÍNHÁZ

JEGYÉRTÉKESÍTÉS Alba Regia Szimfonikus Zenekar pénztára 
| Vörösmarty Színház, Fő utca 8.| 

+36 70 509 8805 | jegyiroda@arso.hu | jegy.hu

www.fehervaribalett.hu

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.

Április 5.
A Szent István-emlékek Rómában című 
dokumentumfilm és fotókiállítás bemu-
tatója
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
A kiállítást megnyitja az est vendége, Tóth 
Tamás esperes.

Sanzonest
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A Sanzonest és a Virágfestészet Bécsből 
cimü kiállitás záróakkordja. Edith Piaf, 
Charles Trenet, Gréco és Karády dalaiból 
hallhatnak összeállítást az érdeklődők. 
Kopiás Gabriella énekel, a zongoránál 
Demény Teodóra.

VHK/Ørdøg
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Április 6.
AlkotóHÁZi hétvége
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Lesz varrás, hímzés, üvegolvasztás és 
fafaragás is. Közös alkotásra várják az 
érdeklődőket.

Halász Judit-koncert
11 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ

Április 8.
Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Brian élete című filmet 
tekinthetik meg.

Április 9.
Négykezes kedd
10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Húsvéti figurák készülnek tűnemezeléssel. 
A foglalkozást vezeti: Dallos Zsuzsa.

Mesélő képek
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Jaschik Álmos (1885–1950) grafikus, 
festő- és iparművész életművéről 
Bakos Katalin művészettörténész tart 
előadást.

Koreai zen meditáció
17.30, A Szabadművelődés Háza
Minden héten kedden 17.30-tól.

Kovács Jenő-emléknap
Március végén ünnepelte volna hetvenedik életévét a város legendás órás-
mestere, Kovács Jenő. Az évforduló alkalmából fia, Kovács András órás és a 
Tourinform Iroda emléknapot szervez április hatodikán, melynek keretében 
az Óramúzeum egész nap ingyenesen látogatható a meghirdetett időpontok-
ban Kovács András vezetésével, majd négy órától közös emléksétára invitál-
ják az érdeklődőket. 

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 esemé-
nyen bármilyen halétel készíthető. A 
kulináris élvezetek mellett színpadi 
programokkal, bemutatókkal, gyermek- 
foglalkoztatóval 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 eredmény- 
hirdetése
14.30: Horgászni tilos! – a Tintaló Tár-
sulás 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 a nap folyamán több alkalommal 
a  Dynamite Dudes zenél a főzők között. 
12.45-től kutyás bemutató lesz, 9.20-tól 
pedig főzőverseny – folyamatos zsűrizés 
és kóstolás. Aki a horgászversenyen 
szeretne részt venni, fél 7-re érkezzen, a 
főzőverseny 8-tól indul.
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A Barátság mozi műsora

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!
Novotel Hotel Székesfehérvár, Ady E. u. 19.

Április 17., május 08.
Szerda 13-17 óráig.

Törtarany-fazonarany, briliáns ékszer, 
karóra-zsebóra, ezüst, műtárgy, festmény, 

antik bútor, hagyaték, forgalomból kivont valuta, 
régi lakástextília (horgolás, csipke, hímzés).

www.louisgaleria.hu • +36/30 944-7935

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
Közönségtalálkozó az Ikon Klubban

2019. április 26-án (pénteken) 
20 órai kezdettel!

Ismerjék meg a Vörösmarty Rádió műsorvezetőit, hírszerkesztőit, 
állandó vendégeit, szakértőit és a külső szerkesztőket is! 

Az eseményen néhány dal erejéig Zsigmond Lala, Mits Marci, Orsovai 
Reni és az MZ/X is fellép, majd az est zárásaként Kiss György, Tunyogi 

Gábor és Szigeti Tibor retró diszkóval fokozza a hangulatot.

A Vörösmarty Rádió közönségtalálkozójára a belépés díjtalan, 
de telefonos regisztrációhoz kötött. Tel.: 06 30 179 57 03

Helyszín: Székesfehérvár,  Fürdő sor 1. Kapunyitás: 20 óra!

Női önismeret- és személyiségfejlesztő 
csoport 
18 óra, Köfém Művelődési Ház
Ingyenes bemutató.

Szabó/Turcerová/Maceček-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszest.

Április 10.
Állj köztem s a világ között!
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Olvasóterme
Beszélgetés Szabó Magda verseiről Szabó 
T. Anna költővel. Beszélgetőtárs: Bakonyi 
István irodalomtörténész.

Mohaing: Költőzködés – koncert két 
részben
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Koncert Mohai Tamás és mások dalaiból.

Április 11.
Zenés est Bokányi Zsolttal és Tóth 
Péterrel
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A rendezvényre a belépés ingyenes.

Egy nap az élet
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Előadó: Somos Ákos.

Április 12.
Szabó Gyuri bácsi előadása
14 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A bükki füvesember előadása.

A költészet napja
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai 
úti Tagkönyvtára
Találkozó Bobory Zoltánnal.

Április 13.
Újranyit az állatsimogató
9 óra, Börgöndpuszta
Várják a régi és új látogatókat is az állat- 
simogatóba. Büfé, meleg étel is lesz.

Színes tavasz
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Családi mesedélelőtt papírszínházi előadás-
sal, kézműves foglalkozással.

Neonparádé
15 óra, Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri kiállítótere
Póló- és szatyorfestés zenére.

Jótékonykodásra hívják az Öreghegyen 
élőket húsvét előtt: sütéshez szükséges 
alapanyagokat, csokinyulakat, édes-
ségeket, játékokat várnak elsősorban 
a szervezők az Öreghegyi Közösségi 
Házba. Az adományok a rászoruló 
családok ünnepét teszik szebbé. Az 
összekészített csomagokat hétfőtől 
péntekig, reggeltől este hat óráig 
várják az Öreghegyi Közösségi Házba. 
Emellett a SZETA új székhelyén, a Had 
utca 5. szám alatt is le lehet adni az 
adományokat.

A királynő kutyája
Április 5. és április 12. 16 óra
Animációs film

Bazi nagy francia lagzik 2.
Április 5. és 12. 18 óra, április 6. 20 óra
Vígjáték

Zöld könyv – Útmutató az élethez
Április 5. 20 óra, április 10. 19.30
Történelmi vígjáték zenével

Így neveld a sárkányodat 3.
Április 6. 10 és 16 óra
Családi animációs kalandfilm

Apró mesék
Április 6. 18 óra
Történelmi thriller

Bohém rapszódia
Április 8. 18 óra, április 12. 20 óra
Zenés dráma

Piedone nyomában
Április 9. 18 óra
Dokumentumfilm

Jó estét, Mr. Waldheim!
Április 9. 20 óra
Dokumentumfilm

Csillag születik
Április 10. 17 óra, április 13. 18 óra
Zenés dráma

Rossz versek
Április 11. 20 óra
Vígjáték

A hiányzó láncszem
Április 13. 10 óra
Animációs kalandfilm
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Ezek az idei trendek a lakberendezésben

A virágmintával látványosan feldobhatjuk a lakást

koVács V. orsolya

Színek, minták és anyagok tekintetében is 
minden évben megújul a divat. És ez nemcsak 
az öltözködésre igaz, hanem otthonunk új 
köntösbe bújtatására is. Lássuk, hogyan legyen 
divatos a lakásunk 2019-ben!

Vissza a természetbe! 

Egy pici megújulás is sokat dobhat 
otthonunk hangulatán. Néhány 
látványos kiegészítővel is becsem-
pészhetjük a legújabb trendeket, 
nem kell feltétlenül teljes felújítás 
ahhoz, hogy felfrissítsük a környe-
zetünket. 
A lakberendezés 2019-es irányvona-
lai ezt könnyedén lehetővé teszik: 
akár saját készítésű dekorációkkal 
is stílusosabbá varázsolhatjuk a 
szobákat. Az év jellemző stílusele-
mei ugyanis a természetes anya-
gokból vagy saját kezűleg készült 
berendezési tárgyak. Készíthetünk 
(vagy vehetünk) horgolt fali dísze-
ket, de a rizspapír vagy az agyagból 
készült tárgyak is emelhetik a ter-
mészetes hatást. Ha lehetőségünk 
van rá, fenntartható anyagokból 
előállított bútorokkal is kiegészít-
hetjük a berendezést, mint a rattan, 
a vessző, a rafia vagy a bambusz.

Feléledő nosztalgia 

A műanyag bútorokról az első szó, 
ami eszünkbe jut, a retró. Túllépve 
a nyolcvanas évek műanyag székein 
azonban új alternatívák tárulnak 
fel: letisztult, modern vonalvezeté-
sű, egyszerű, jellemzően fehér vagy 
valamilyen natúr színű bútorok. Ne 
féljünk tehát a műanyag asztaloktól 
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Horoszkóp
április 4. – április 10.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem fog minden úgy alakulni, mint tervezi, ezért már most ér-
demes rugalmasan állnia a hetéhez. Fogadja el, ha valami nem 
úgy történik, ahogy szeretné, és akkor elkerülheti a problé-
mákat. A kapcsolatait tekintve is legyen kicsit engedékenyebb, 
sokszor túl görcsös, szigorú, akaratos másokkal szemben. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egy bizonyos dolog, amiről azt hitte, hamar megoldódik, 
mégiscsak tovább tart, és ez rossz érzést kelt Önben. Bár 
már eddig is kitartott, még egy kis ideig kellene, már 
nem tart sokáig a dolog. Hamarosan megoldódik! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valamit eltitkolnak egymás elől a kedvesével. Nem kell 
mindjárt a legrosszabbra, legsötétebb dologra gondolnia, 
éppen elég, ha bizonyos érzelmeiket, gondolataikat titkolják 
el egymás elől. Legyen Ön az, aki mélyre szántó beszélgetést 
kezdeményez a párjával, ami előrébb viheti a kapcsolatukat! 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Rengeteg feladata lesz a héten, de kap hozzá segít-
séget. Kérnie sem kell, és szerettei, barátai kisegítik 
Önt. Ugyanakkor a héten egy csodálatos dolog tör-
ténhet Önnel, amit nem tud másképp magyarázni, 
csak azzal, hogy létezik a sors.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Érdemes lenne összedolgoznia kollégáival, mert úgy 
gyorsabban haladna a munkájával, ráadásul felette-
seinél is plusz pontot érne, ha látnák, hogy nemcsak 
önállóan képes dolgozni. Ráadásul a munkahelyi 
viszonyainak is jót tenne, ha kicsivel barátságosabb 
lenne, mert újabban rettentően zárkózott.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Fogadja el, hogy környezete nem érthet mindenben egyet 
Önnel! Ha megpróbálja rájuk erőszakolni a saját elképzeléseit, 
abból csak veszekedések lesznek. Lehetne kicsit empatikusabb 
másokkal, mert manapság a szigorúságával és kemény ítéletei-
vel csak azt éri el, hogy elüldözi vagy megbántja őket.

Szigetelnél?
Keresd a megoldást a Chemikalban!

Még 2018-as árakon rendelje 
meg hőszigetelő rendszerét 
házára április 18-ig, amely-
hez most ingyenes alapozót 
adunk ajándékba 100 m2  
felett.
Szigetelés mesterfokon már 
30 éve Székesfehérváron!

Chemikál Építőanyag- és Festékáruház 
Szfvár, Szárcsa u. 42. Tel: 06-30-633-5355

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

TAVASZI FESTÉKVARÁZS
Supralux Universal Aqua vizes zománc 0,75 l  2.390 Ft (3.186,6/l).

Cellkolor Brill mf. fehér zománc 0,75 l 2.230 Ft (2.973,3/l).

Minden Maston Spray Color 400 ml  10% kedvezménnyel.
Az ajánlat 2019. április 4-től a készlet erejéig tart. Székesfehérvár, Széchenyi út 120.

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

tetocentrum.fehervar@gmail.com

ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Szakértelem • Minőség • Garancia
Az ajánlat 2019.04.04-30-ig érvényes. Részletek az üzletben. 

Áprilisban:
Construma szuper kedvezmények!

2009-2019

Tetőfedő anyagok,
bádogosáruk, falazó- 
és szigetelő anyagok

...és még sok más termék.

Fehérvár Kft.

kádban szinte uralkodói eleganci-
ával tisztálkodhatunk – feltéve, ha 
nem félünk a sötétben!

Virágot a falakra! 

Szerényebbeknek egy virágmintás 
pléd vagy párna, a bátrabbaknak 
a vadul virágzó tapéta vagy akár 
mennyezet is ütős újdonság lehet a 
lakásában 2019-ben. A falmatricák 
és tapéták választékában idén külö-
nösen sokat találni belőlük.

Arany, rózsaszín, kék és zöld 

A színekben is a természet do-
minál: a kék és a zöld különféle 
árnyalatai jellemzik elsősorban az 
idei kárpit- és függönydivatot. De 
az olyan karakteres árnyalatok, 

és székektől: szép kivitelezésben 
ezek is díszei lehetnek az ottho-
nunknak!

A sötétség eleganciája 

A merészebb újdonságok közé tar-
tozik a fekete fürdőszoba. Ezt azért 

már nem lehet csak úgy „becsem-
pészni” egy kialakult stílusú lakás-
ba: akkor érdemes elgondolkodni 
rajta, ha az egész lakásban valamifé-
le nyers, letisztult luxust szeretnénk 
érzékeltetni, és a fürdő is illeszkedik 
a képbe. Fekete, márvány hatású 
falak között, egy sötéten ragyogó 

szeretné, és
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Természetes anyagok minden mennyiségben
Az év egyik színe az arany – megjelenhet kiegészítők, példá-
ul függöny formájában
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egy kissé unalmasnak, egyhangúnak éli meg a kap-
csolatát. Ahelyett, hogy emiatt panaszkodna, inkább 
ragadja meg a lehetőséget és tegyen ellene! Nem kell 
sok, csak menjenek el együtt valahova, szerezzenek 
új élményeket, próbáljanak ki új dolgokat!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Legyen elővigyázatos, mert valaki megpróbál Önnek 
keresztbetenni, mivel a maga helyére pályázik. Bár 
nincs oka félni, hiszen felettesei meg vannak Önnel 
elégedve, nem tervezik, hogy lecserélnék.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Munkahelyén megint rossz embernek szavaz teljes 
bizalmat. Olyannak beszélheti ki magánéletét vagy 
személyes véleményét, aki utána tovább is adja, és 
így akár kellemetlen helyzetbe hozhatja Önt.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem sikerül valami, amiben nagyon reménykedett, 
vagy pedig lemaradt róla. Bár nehéz ezt ilyenkor elhin-
ni, de okkal történt, és később még örülhet is annak, 
hogy így alakultak a dolgok. Vár Önre egy sokkal jobb 
lehetőség!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Egyre kedvezőbben alakulnak a dolgai. Minden, 
amit eltervez, meg is valósul. Ha manapság készül 
ingatlant vásárolni vagy eladni, abban is szerencséje 
lesz. Egyesek utazásra vagy költözésre számíthatnak, 
és azzal együtt új élmények és kalandok várnak 
rájuk. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre igazán testhez álló munkát kaphat! Nemcsak szeret-
ni fogja, hanem kimondottan ért hozzá, és nagyszerűen 
fogja ellátni. Ugyanakkor munkahelyén konfliktushelyzet 
állhat elő. Jól teszi, ha távol tartja magát tőle, de meglehet, 
hogy felkérik bírónak, vagy legalábbis megpróbálják be-
vonni, de akkor is igyekezzen megtartani pártatlanságát! 

Hűvös reggelek, meleg nappa-
lok, kellemes hétvégék. Az idei 
tavasz különösen korán kezdő-
dött, de sajnos a csapadék el-
maradt idáig. A föld száraz, az 
őszi áttelelő és a tavaszi vetés-
nek is nagyon kellene az áztató 
eső. A fák, a bokrok, de különö-
sen az örökzöldek szomjaznak. 

Kiemelten fontos ilyenkor a locsolás, érdemes 
elkezdeni minél előbb.
A gyümölcsfák közül a kajszi és a mandula sok 
helyen már elvirágzott. Bár a szárad idő nem 
segíti a gombák terjedését, sajnos így is találni 
moníliával fertőzött barackokat. Érdemes oda-
figyelni a sziromhullásra, illetve a lehullott szir-
mok színére. Az egészséges szirom lehulláskor 
is fehér. Ha fekete, akkor elfagyott, de ha barna, 
foltos, akkor nagy valószínűséggel monília fertő-
zött a fa. Utóbbi esetben érdemes folytatni (vagy 
elkezdeni) az ellene való védekezést. Több szer 
közül is választhatunk, ezek a Chorus 50WG, a 
Dithane M45, a Cuproxat FW, a Switch 62,5 WG 
és a Signum WG. A Topas-t szándékosan hagy-
tam ki a felsorolásból. A hűvös hajnalokban a 
hatása kevésbé érvényesül a többihez képest. A 
többi csonthéjas most kezdi a virágzást, ugyan-
ezek a készítmények használhatóak.
Bár még nem látszanak az őszibarack fodros le-
velei, a fertőzés jelen van, lappangási idejét tölti. 
Most még megelőzhető a levelek károsodása. A 

Áprilisi feladatok a kertben

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00

tafrinás levélfodrosodás terjedéséhez az ideális 
hőmérsékleti tartomány 10-14 fok. Itt a Score 
250EC, Alfa-solo, vagy Cuproxat FW készítmé-
nyeket alkalmazzuk 7-8 napos ismétlésekkel 
mindaddig, amíg a léghőmérséklet tartósan ezen 
érték felett nem lesz.
Az almafákon a lisztharmat első tünetei már az 
alig kibújt leveleken is látszanak. A Score vagy 
Alfa-Solo, Thiovit Jet-tel keverve orvosolhatja a 
problémát.
A talaj szép lassan melegszik, már 10-12 fokos 
5cm-es mélységben.  Biztonsággal vethető a 
cékla, a burgonya, káposztafélék, saláták is, de 
nem vagyunk elkésve a borsóval sem. Az aszály 
miatt, a petrezselyem kelése nagyon bizonyta-
lan. Itt az öntözés is nehéz, hiszen a locsolástól 
betömörödik a talaj, és a kis csíranövény nem 
vagy csak alig tudja áttörni a talajfelszínt. Az 
enyhe tél után rengeteg a kártevő, ezek több-
sége a talajban telelt át. Érdemes talajfertőtle-
nítőket alkalmazni. A gázosodó Force mellett a 
Picadort, vagy a Bora és az Artis nevű mikrobio-
lógiai készítményeket ajánlom. Amellett, hogy 
bio anyagokról van szó, az előbbi akár a lótücsök 
elleni védekezésben is hatásosnak bizonyul.
Valószínű, hogy az idén a krumplibogár is előbb 
érkezik. Tavaly óta kis kiszerelésben is kapható 
a Novodor, mint biológiai szer. Ez a bacilusokat 
tartalmazó készítmény, csak a fiatal lárvákra 
hat, így csak az időben elkezdett védekezés ha-
tékony. 

A buxusok védelme is elkezdhető, a tél után fa-
lánk hernyók rágcsálják a leveleket, hajtásokat. 
Használjuk felszívódó és kontakt szereket együtt, 
hogy elkerüljük a rezisztencia kialakulását.
Sok bosszúságot okoznak a fákra felmászó han-
gyák. Még nem késő az ágak, illetve a törzs köré 
csavarni a rovarfogó öveket, így nem csak a han-
gyák, de az egyéb hernyók vagy a levéltetvek 
számát is csökkenthetjük.
A rózsákon, hibiszkuszokon és egyéb díszbok-
rainkon megjelentek a levéltetvek. Ellenük a 
felszívódó  Mospilan, Teppeki, Piromor, vagy a 
kontakt Karate, Full, Decis, Fendona szereket 
használjuk.
A gyepek tápanyag utánpótlása szintén aktuális. 
Indulóban adhatunk magasabb nitrogéntartalmú 
gyeptrágyát. A mohásodás a száraz tél ellenére 
sajnos mindenhol komoly probléma. A legtöbb 
esetben a vasgálicos irtás eredményes, azonban 
csak rövid ideig tart a hatása. Az árnyékos terü-
leteken, ahol egy-egy eső után megáll a víz, ott 
előbb vagy utóbb ki fog újulni a moha. Ilyenkor 
vagy a talajszerkezet javítása jöhet szóba, vagy 
a rendszeres vastartalmú trágya. A füves terü-
letek javítására kiváló az Amalgerol. Amellett, 
hogy segíti a tápanyagfelvételt, hosszabb távú 
alkalmazásával a talaj szerkezetét is tudja javí-
tani.
Csendes éjszakai áztató esőt kíván Németh 
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mező-
gazdasági Bolt.

Mospila

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com  • www.kenderzsineg.com

mint a smaragdzöld, az 
indigókék vagy a kékes- 
zöld megjelenhetnek 
kiegészítők formájában 
is, mint ágytakaró, terí-
tő vagy díszpárnahuzat. 
Hangsúlyosabb persze, 
ha az egész kanapét 
vagy fotelt ilyen színre 
húzatjuk át, esetleg sö-
tétítőfüggönyből válasz-
tunk ilyen árnyalatot. 
Akik finomabb hatásra 
vágynak, a rózsaszín 
különböző változataiból 
válogassanak, mint az 
orgona, a púder vagy 
a pink. A lámpák, 
asztalok, székek vagy 
a gyertyatartók és más 
dísztárgyak pedig nyu-
godtan pompázzanak 
aranyban! Ez a három 
szín ráadásul együtt 
is nagyon harmonikus 
hatást ér el. 
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„A személyességben hiszek!”

„Számomra Márai az abszolút humanista!”

LászLó-takács krisztina

Szerepet vállalni nemcsak a színpadon lehet, hanem egy 
nemes ügyért is. Hirtling István hat éve tagja a Vörös-
marty Színház társulatának, így nem volt kérdés részéről, 
hogy az ARTeatrum Alapítvány felkérésére ő is igent 
mondjon és hozzájáruljon a Pelikán udvar kapujának 
felújításához. Az ügyet pártoló estek legközelebbi elő- 
adása az Élet, bor, humor, avagy az alig ismert Márai 
című irodalmi est lesz április nyolcadikán, ahol Hirtling 
István színművész és Mészáros Tibor Márai-kutató, 
irodalomtörténész várja a közönséget egy különleges 
utazásra. A színművésszel erről az utazásról is beszélget-
tünk Az ember tragédiája előadásának szünetében.

Mit jelent számodra ez a gigantikus előadás, 
hiszen Az ember tragédiájában az egész társu-
lat benne van.
Nagyon jó benne lenni, hiszen minden 
erőt mozgósítani kell, annyi szerep, annyi 
feladat van! Van olyan szín, ahol némán 
jövök-megyek, meg sem szólalok, kvázi 
statisztálok, az összképet töltöm ki a je-
lenlétemmel. Ugyanígy vannak a fiatalok 
is: egyes színekben nagy feladatuk van, 
más színekben éppen csak jelen vannak. 
Ez mindenkire érvényes, és nagyon jó, 
hogy egy társulat ezt képes megcsinálni. 
Vidéki színházak elég ritkán mutatják 
be ezt a darabot, és az, hogy a színház 
négy rendezője felosztotta egymás között 
a színeket és azt különböző rendezői 
megközelítésben és filozófiák mentén 
valósították meg, kifejezetten izgalmas. Én 
hatvanévesen egyáltalán nem gondol-
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltéte-
lek biztosítása Bérlő feladata és költsége.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési enge-
délyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkor-
mányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti 
szerződést.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkor-
mányzattal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régeb-
bi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkor-
mányzati adóhatóság - felé nincs adótartozása.

1. A pályázati hirdetmény közzététele: 2019. március 29.
2. A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. április 15. 16.00 óra

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város  
Önkormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

1 év

5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

360,-

50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-
50,-

GARÁZS

PINCE

Helyiség címe

Havranek J. u. 8.

Prohászka O. u. 9.
Prohászka O. u. 23-25.
Prohászka O. u. 29.
Prohászka O. u. 45.
Prohászka O. u. 50.
Széchenyi u. 2.
Széchenyi u. 2.
Széchenyi u. 2.

Terület 
(m2)

17

35
42
59
48
77
57
16
36

azonosító 
szám

20020

20816
20478
20479
20480
20481
20483
20755
20756

Megnevezés

garázs

pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince
pince

tam volna, hogy valaha még játszhatok 
Ádámot Az ember tragédiájában. Emellett 
a darab színre vitele mindig nagyon koc-
kázatos, mégis azt érzem a közönségen, 
hogy igenis hajlandók részt venni ebben a 
közös szellemi erőfeszítésben.
Hat éve mondtál igent a Vörösmarty Szín-
háznak, előtte fővárosi színész voltál. Lehet 
beszélni budapesti és vidéki színházakról? Mit 
gondolsz, van különbség?
Vannak vidéki székhelyű színházak, ahol 
fantasztikus munka zajlik, és van olyan 
fővárosi színház, ahol borzasztó munka fo-
lyik, és mindez fordítva is igaz. Ez nem tér-
képészeti kérdés. Ennél sokkal fontosabb, 
hogy milyen a társulat, milyen szellemiség 
uralkodik, milyen a műsorpolitika. Ilyen 
értelemben Fehérváron progresszív a szín-
ház. Ez nagy küzdelem a hagyományokkal, 
akár a közönséggel is, akik nem mindig 
azt várják el, amit kínálunk. De nem lehet 
mindig édességet tenni az asztalra, néha 
muszáj egy-egy csípős falatot is tálalni! 
Emellett ami Fehérvár elhelyezkedésének 
előnye, az okozza a hátrányát is, és ez 
a színházban is érvényes. Az emberek 
felülnek a buszra vagy a gyorsvonatra, 
aztán beülnek a metróba, ott vannak 
Budapest belvárosában, és bármelyik szín-
házat megnézhetik. Itt úgy kell színházat 
csinálni, hogy konkurensei tudjunk lenni 
a budapesti teátrumoknak. A szórakoztató 
előadások, igényes musicalek, operettek is 
jelen kell, hogy legyenek a repertoárban, 
mint ahogy a nagy drámai művek is. 

Negyven év színház van mögötted. Mi az, 
ami még most is motivál, és mennyire fontos 
számodra a kockázat?
Az a fontos, hogy az ember a nyitottságát 
ne veszítse el! Jön egy új rendező, akinek 
például teljesen más a munkamódszere, 
az eszközei, amivel színpadra visz egy 
darabot, mást kér tőlem, mint amit eddig 
egy másik rendező kért vagy hagyott. Ami 
engem kihoz a sodromból, azok az új 
kihívások.

Például?
Fehérváron volt egy meglepő szerepem 
Molière Fösvényében: Harpagon. Ő az, 
akiről az első gondolata az az embernek, 
hogy úristen, ott van egy zsarnok, fukar 
pali, aki az ujjai közt morzsolja a tallé- 
rokat, számolgatja a pénzt, sanyargatja a 
környezetét. Az ember azt gondolja, hogy 
ez biztosan egy élete végén járó, megkese-
redett rohadék. Amikor ezt a szerepet rám 
osztották, nagyon meglepődtem: ennyire 
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A Vörösmarty Rádió műsora április 6-tól 12-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: 
Gemeiner Lajos 

 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: Gemeiner 

Lajos és Bóna Éva
10:10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

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. 4. 7. Vasárnap 2019. 4. 8. Hétfő 2019. 4. 9. Kedd 2019. 4. 10. szerda 2019. 4. 11. CsütörtöK 2019. 4. 12. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 A Palotavárosi tavaktól a 
VII. Fehérvári Halünnep 
helyszínéről jelentkezik 
a Látványstúdió. 
Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

08.40 Beszélgetések 
Palotavárosról és 
a rendezvényről 
Vendégek: Viza Attila, 
Dr. Cser-Palkovics 
András, Vargha Tamás, 
Nagy Attila, Csutiné 
Schleer Erzsébet, 
Sztronga Bettina, Gulyás 
József, Pirka Ildikó, 
Pamminger Ede, Sisak 
Péter, Sipos Katalin, 
Spanyárné Halász Szilvia

13.00 Továbbra is a 
Palotavárosi tavaktól a 
VII. Fehérvári Halünnep 
helyszínéről jelentkezik 
a Látványstúdió. 
Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Vendégek: Bakurecz 
Ildikó, Varga Lajos, 
Pletser Ádám, Urfi 
Tamás, Csík-Vastag 
Tímea, Nagy Feró, 
Jung Ferenc

 Benne: élő kapcsolás 
a X. Fehérvári 
Versünnep döntőjéről. 
A mikrofonnál: 
Látrányi Viktória

17:10 Szombaton 5-kor 
ugyanott – Sasvári 
Csilla műsora. Vendég: 
Majoros Andor

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: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen – 
Szervezetünk tavaszi 
tisztítása Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10:10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak Vendég: 
Molnár Tamásné

11:10 A család Vendég: Pap 
Csilla, Tornyai Gábor

12:10 Óriás sakktáblán a Muhi 
csata; Szamárvásár 
a Florálián Vendég: 
Dr. Matuz János 

13:10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: Kiss 
György Vendég: 
Éliás Gyula

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 4. 6. 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 Márton

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: 
Gemeiner Lajos 

 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: Gemeiner 

Lajos és Sasvári Csilla
10:10 Műsorvezető: Sasvári 

Csilla 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

öreg vagyok már, hogy egy ilyen idős zsar-
nokot játszom? Aztán Hargitai Ivánnal, a 
darab rendezőjével leültünk, és elmondta, 
hogy ő egy középkorú, életerős embert 
akar látni ebben a szerepben. Itt van a 
gazdagság, a ház, a birtok, a cég, minden, 
és van egy férfi, aki élni akar a lehetősé-
geivel és új életet kezd. Ez plusz tartalmat 
adott a darabhoz, mert mi nem azzal 
foglalkoztunk, hogy ez a Fösvény, hanem 
azzal, hogy ez egy családtörténet, és ezáltal 
kinyílt előttem egy teljesen új planéta.
Mi kell ahhoz, hogy jól érezd magad egy ilyen 
társulatban?
Egyrészt nagyon fontos, hogy kikkel 
játszik együtt az ember, hogy inspiráló 
legyen a közeg. Itt rögtön, az első perctől 
kezdve így volt, és aztán jöttek újabb 
és újabb fiatalok. Persze ha változik 
egy társulat, az sem mindegy, hogy kit, 
milyen életszakaszában ér a változás, de 
ez teljesen normális, egészen más dolgok 
mozgatják az embereket. Mindenki 
dolgozik, nagyon sok bemutató van, ami a 
fiataloknak nagyon jó.
Egyszer mesélted egy interjúban, hogy amikor 
a Nemzeti Színházban főiskolásként elkezdtél 
játszani, milyen sokat jelentett, hogy nagy 
nevekkel, komoly, elismert színészekkel dol-
gozhattál együtt. Nem hízelgésként mondom, 
de Hirtling István nevét szinte mindenki 
ismeri, nem véletlenül. Ha már a fiatalok 
szóba kerültek: van itt valamiféle hierarchia, 
felnéznek rád a fiatalok?
Én ezzel nem foglalkozom. Az, hogy vala-
ki idősebb, tapasztaltabb, szerintem sem-
miféle előjogot nem jelent. A különbség 
talán annyi, hogy nekem már kevesebb 
szerepem van. Én most már az idősödő 
csábítókat játszom, az apákat, a jókat és 

a gonoszokat, a főnököket és így tovább. 
De ez nem baj, mert már nagyon sokat 
játszottam. Ugyanakkor velem most is fel 
lehet mosni a padlót, nem riadok vissza a 
végletektől egy előadásban. Szerencsére 
nem kövültem bele a sármos, jóképű, 
magas vékony úriember vagy bármilyen 
más skatulyába. A közös munka kapcsán 
pedig a fiatalabb kollegáknak szoktam 
mondani, hogy rágó kukába, mobiltelefon 
öltözőbe és lábujjhegyen közlekedés a 
színpadon! A próbára nem viszünk be 
telefont, arra ott van a szünet.
Ilyen rendszerető ember vagy?
Nem azért, mert rendszerető vagyok, 
hanem mert a színház ezt követeli meg. 
Gondold el, hogy egy műtétre megy be az 
orvosi team, és köztük valaki még nyomo-
gatja a nejlonzacskóba zárt telefont! Nem 
a funkciója zavaró, mert az csodálatos, de 
mindennek megvan a helye és az ideje.
Harminc éve halt meg Márai Sándor, öt 
éve pedig létrejött egy Márai-est, amelyben 
Mészáros Tibor irodalomtörténésszel közösen 
interpretáljátok a Márai-életművet. Ennek az 
előadás-sorozatnak egyes részeit a közelmúlt-
ban Los Angelesbe és San Diegóba, Márai  
emigrációjának utolsó helyszíneire is elvittétek.
Tibornak több évtizedes kapcsolata van az 
életművel, hiszen Márai-kutató és Márai 
hagyatékénak kezelője a Petőfi Irodalmi 
Múzeumban. Ő hívott, hogy olvassak fel 
részleteket irodalomtörténeti előadása 
illusztrációjaként. Tavaly egy alkalommal, 
épp Márai halálának évfordulóján, február 
huszonegyedikén volt egy estünk, amikor 
a vendéglátóink felvetették, hogy legyen 
ebből egy sorozat, melynek idén a Jókai 
Anna Szalon ad otthont. Nem sokkal 
később felmerült az igény, hogy Ameri-

kában, Márai utolsó lakhelyén, San Die-
góban is vegyünk részt egy emlékesten. 
Hamar kiderült, hogy milyen fontos ott is 
az élőszó! Sok olyan visszajelzés érkezik, 
hogy bár a néző olvasta a könyvet, de új 
tartalmakat fedezett fel az előadásunk 
során. Ennél nagyobb elismerés nem kell 
egy előadónak!
Márai halála egybeesik a rendszerváltás 
idejével, amit ő nagyon óhajtott, hogy 
bekövetkezzen. Sajnos azonban fizikai 
gyengesége és a családját ért tragédiák 
sora nem engedte, hogy megérje. Nem 
bírta tovább a megpróbáltatásokat és 
öngyilkos lett. Döbbenet, hogy így fejezte 
be az életét!
Meg lehet ezt érteni?
Tudomásul kell venni. Én azt kívánom, 
hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy 
ezt megértsük!
Amerikában jórészt második vagy harmadik 
generációs magyarok élnek, akik már oda 
születtek. Mennyire ápolják Márai emlékét?
San Diegóban a Magyar Ház közel van 
ahhoz a házhoz, ahol élete utolsó éveiben 
élt. Lélekemelő volt az a lelkesedés, az 
a kíváncsiság, mely az irodalmi estün-
ket fogadta. Kétféle műsort vittünk: a 
Kassától az óceánig című nagyívű, életutat 
bemutató előadást és Márai Budapestje – 
Budán lakni világnézet címűt.
Hogyan látod: azoknak, akik kinn élnek, már 
Amerikában születtek, mást jelent ez a szöveg, 
mint esetleg a magyarországi olvasóknak?
Volt egy hölgy, aki velem egykorú volt, 
évtizedek óta kinn él. Azt mondta az 
előadás után, hogy a Márai-könyv olvasása 
szellemileg őt nagyon igénybe vette, és 
letette a könyvet. De most, az előadás után 
újra elkezd Márait olvasni, mert látja, hallja, 

hogy ezt nemcsak úgy kell olvasni, mint egy 
betűkből, szavakból álló szöveget, hanem 
kell hozzá érzelmi töltöttség, lelkület és 
egyfajta könnyedség. Azzal nagyon sokat 
ártunk a szerzőknek, ha túlzott áhítattal 
vesszük őket körül. El kell olvasni, azok a 
sorok magukért beszélnek, és a mögöttes 
tartalomból az előadó annyit emel ki, ameny-
nyit fantáziával győz. Ehhez a fantáziához 
nyitottság kell, így lehet személyessé tenni 
Márai szövegeit. Én ebben a személyesség-
ben hiszek, hogy olyan szöveget olvasok fel, 
amivel azonosulni tudok, ami az enyém.
Ez egyfajta szerepbe helyezkedés?
Nem játszom el Márai Sándort, ő csak az 
apropót szolgáltatja számomra, hogy eze-
ket a szövegeket új hangsúlyokkal tárjam 
a hallgatóság elé, nem csorbítva a szerző 
szellemiségét.
Mit jelent neked Márai?
Számomra ő az abszolút humanista. A 
szó legnemesebb értelmében. Ugyanolyan 
műgonddal ír egy lábsót népszerűsítő 
reklámról, mint bármelyik közéleti, 
kulturális vagy politikai ügyről vagy akár a 
természet szépségéről. Fantasztikus, hogy 
valaki ilyen spektrumon tud megnyilvá-
nulni ilyen igénnyel, ami már a fiatalkori 
publicisztikájában is fellelhető.
Élet, bor, humor – Fehérvárra ezzel az előadással 
készültök. Miért éppen erre esett a választás?
Ebben a hármasban benne van minden, 
amiből egyértelműen kiviláglik, miért 
is tartjuk a XX. század nagy humanistá-
jának. Ezzel a könnyedebb hangvételű 
esttel, amit a fehérvári alkalomra készí-
tettünk, nem titkolt szándékunk újabb 
olvasókat csábítani a végtelen gazdag 
életműhöz. Hiszen ahogy Márai mondta: 
„Csak az ember olvas.”
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• fél kiló harcsafilé
• egy evőkanál grill fűszersó
• két teáskanál darált fokhagyma

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

„A vendéglátás a szerelmem!”

Mivel édesapja sokat horgászott, Erika már tízéves korában a sneciket pucolta ruszlinak

A harcsafiléket csíkokra vágjuk és közvetlenül sütés előtt alaposan befűszerezzük. A har-
csacsíkokat olívaolajon nagyjából három-négy percig sütjük. Mielőtt levennénk a tűzről, 
megszórjuk a petrezselyemzölddel és a darált vagy zúzott fokhagymával, majd rácsorgat-
juk a citromlevét. Még egyszer átforgatjuk a harcsát a serpenyőben, majd friss salátával, 
rizzsel vagy zöldséges bulgurral tálaljuk.

kurucz tünde

Kopognak a kések, serceg az olaj, de a konyha-
lányok félszavakból is értik, mit szeretne a Ho-
tel Platán megújult éttermének konyhafőnöke. 
Svorbauer Erika nem ma kezdte a szakmát: dol-
gozott a Bástya Sörözőben, bölcsődekonyhán 
és tizennégy szezonon keresztül a Balatonon. 
2015-ben a Magyar Konyha útikalauza meg is 
választotta az év halsütőjének, akinek fűszeres 
harcsacsíkjaiért sokszor sorba kellett állni.

„Miskolci születésű vagyok. Eredetileg 
pénzügyi területen végeztem, de pár 
év után rájöttem, hogy az iroda nem 
nekem való. Aztán férjhez mentem, 
így érkeztem Fehérvárra. Bekerültem 
egy nagy vendéglátós családba, aztán 
Agárdon kilencvenegyben nyitottuk 
meg a Vadrózsa nevű kisvendéglőt. 
Ott tettem le a szakács szakmát. Az 
éttermet később, családi okok miatt el 
kellett adnunk, és a Bástya Sörözőbe 
kerültem, aminek akkor nyílt meg a 
konyhája.” – mesélte Erika, aki már 
akkor megpróbálta a saját ötleteit 
belecsempészni az étlapba. Az 
egyik általa kikísérletezett ételnek 
a Mátyás király kedvence nevet 
adta. Ez nem volt más, mint egy 
hercegnőburgonyával tálalt, füstölt 
csülökkel töltött sertéskaraj sajttal 
a tetején.
Erika közben egyedül maradt a 
kisfiával, ezért váltania kellett. 
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A hármas, majd a hetes számú 
bölcsőde konyháján helyezkedett 
el.
„Egy ilyen helyen nagyon szigorú 
előírásoknak kellett megfelelni, mert 
pici gyerekeknek főztünk. Nem volt 
mindegy, hogy mekkorára vágjuk fel 
a krumplit vagy a húst. Ráadásul az 
utóbbi években egyre több lett az ilyen-
olyan anyagra allergiás, intoleráns 
gyerek, ezért ötvenhét évesen vissza-

ültem az iskolapadba, és letettem a 
diétás szakács vizsgát.”
Erika szinte soha sem pihent: az 
összes szabadságát a nyarakra fél-
retéve tizennégy szezont töltött el 
Fonyódon, a Kormorán kisvendég-
lőben, télen pedig éveken keresztül 
a Károlyi grófoknak készítette a 
szilveszteri-újévi menüt.
„A vendéglátás a szerelmem, az 
életem! Ez az a műfaj, amiben igazán 
otthon érzem magam, és kiélhetem a 
kreatív hajlamaimat. Van olyan étel, 
amit tudatosan fejlesztgetek, de arra 
is akadt példa, hogy az új receptet 
a véletlen szülte. Egyszer például a 
Balatonon a harcsát készítettem elő 
a paprikáshoz. Már szépen mindent 
felcsíkoztam, amikor megcsúszott a 
kezem és az egész beleesett a bekevert 
fűszeres tálba. Mivel én azt tanultam, 

hogy nem dobunk ki semmit, ami 
finom és használható, ezért ha már így 
esett, mindet kisütöttem olívaolajban. 
A végén megbolondítottam egy kis 
fokhagymával, petrezselyemmel és 
citromlével. Hát olyan íze lett, hogy 
nyomban megkóstoltattam a főnököm-
mel! Annyira ízlett neki, hogy rögtön 
felvette az étlapra. A harcsát saláta- 
ágyon kínáltuk, később az egyik legfel-
kapottabb ételünkké vált.” – nosztal-
giázott Erika, majd elővett egy régi 
fényképet a fonyódi vendéglőről, 
melynek teraszán egyszerre nyolc-
van embert tudtak leültetni. Mégis 
jó párszor előfordult, hogy csak az 
asztalra majd egy órát kellett várni.
A tizennégy év munkájának 
meglett a gyümölcse: 2015-ben 
a Magyar Konyha útikalauzának 
ajánlásával Erikát a Balaton-part 
legjobb halsütőjének választották.
„Az évek során megtanultam, hogy 
a halat nagyon könnyen el lehet 
sózni. Inkább használjunk helyette 
fűszersókat és zöldfűszereket! Az én 
olvasatomban például egy roston sült 
fogas elképzelhetetlen petrezselyem, 
fokhagyma és citromlé nélkül. Ha 
bundázott halat készítünk, akkor min-
dig forró olajba tegyük, hogy igazán 
ropogós legyen a kérge! Ha megkapta a 
maga kis pörzsanyagát, vegyük le rög-
tön a tűzről, mert ha túlsütjük, akkor 
elveszti az ízét, a jellegét!”
Erika végül megjegyezte, hogy a 
mostani munkáját a Hotel Platán 
újraindult konyháján igazi kihí-
vásként éli meg. A heti menübe 
mindig tervez halat és többféle 
zöldséges fogást, például vegetáriá-
nus rakott káposztát, salátát, mert 
be szeretné mindenkinek bizonyí-
tani, hogy egy egészséges étel is 
lehet fenséges.

Fűszeres harcsacsíkok

• egy teáskanál petrezselyemzöld
• ízlés szerint citromlé
• pici olívaolaj a sütéshez

Hozzávalók két személyre
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Múlt heti rejtvényünk a kettes számú választókörzet történetéhez kap-
csolódott. Az első megfejtésből kiderült, melyik volt a régi Budai út: a mai 
Berényi út. 
A második megoldásból kiderült, hogy az Ősz utca-Kígyó utca területén a 
második világháborúban mi volt: zsidó gettó. 
A harmadik megfejtés egy személyt takart, akinek polgármestersége ide-
jén adták át többek között a fehérvári strandot: Csitáry Gramanetz Emil.

Mostani rejtvényünk fókuszában egy interjú áll, melyben Hirtling István 
színművész árul el részleteket egy különleges előadásról. Melyik magyar 
író műveiből rendeznek irodalomtörténeti estet? A választ az első megfej-
tés rejti!
Második feladványunkban arra vagyunk kíváncsiak, milyen ügyet pártol 
az említett irodalmi est. Annyit elárulunk, hogy a Vörösmarty Színházhoz 
kapcsolódó ügyről van szó.



21Közéleti hetilap TörTénelem
A  H E T I L A P

FeHérVÁr

Ké
p:

 h
u.

wi
ki

pe
di

a.
or

g

A serfőzés története a XVIII. században – 2. rész
A sernevelők

I. Teveszájú Lipót magyar király (Benjamin Block, 1672. olaj)

Jost Amman: A serfőző (The Book of Trades, 1568)

asztalos taMás

A serfőzést bemutató cikksorozatunk első 
fejezetében a malmokat, mint a malátát, 
a serfőzés alapanyagát őrlő helyeket 
ismertük meg. E második írásban a serfőzést 
végző fontos emberekhez, a sernevelőkhöz 
vagy serfőzőkhöz szeretnénk egy kicsit 
közelebb kerülni. A következő cikkben 
a serfőzdéket és a serfőzéshez használt 
eszközöket mutatjuk be, majd belépünk egy 
virtuális sernevelő házba, s végigkísérjük 
a főzés menetét. Végül a fehérvári serfőzés 
története kerül terítékre!

A XVIII. század átalakulást 
hozott a magyarországi serfőzés 
történetében. Nagyban hozzá-
járult ehhez a folyamathoz a 
török birodalom kiverését kö-
vető vákuumban elhatalmasodó 
Habsburg abszolutizmus nyugati 
hatása, s ezzel az erővel párhuza-
mosan betelepülő, sok helyütt a 
népesség szerkezetét arányaiban 
is megváltoztató mobilitás. A 
letelepült magyarság honfoglalást 
jócskán megelőző serfőzőhagyo-
mányát a megnevezett folyama-
tok eredményeképpen a német, 
flamand és szláv serfőzők hatása 
kezdte befolyása alá vonni. 
A XVIII. század elején is termé-
szetes volt, hogy a jobbágyok 
főzték otthon a sert. A serfőzés 
tudományát évszázadokon ke-

resztül hagyta örökségül utódai- 
nak a magyar ember. Mohács 
után még a végvárakban is vi-
rágzott a serfőzés, és a gyakorlat 
sokakat mesterré tett. A telkes 
jobbágyok alanyi jogon főzték 
otthon a sert, míg a zselléreket és 
a telekkel nem rendelkezőket ez 
a jog nem illette meg. Nevezett 
századunkban azonban a jobbá-
gyok serfőzése is ellehetetlenült, 
majd megszűnt, s a serfőzés 

földesúri jogosítvánnyá vált, 
amit a Habsburg abszolutizmus 
szabályozott, azaz a XVII. század 
végére mind a nemesi, mind a 
polgári, úgymond házi sörfőzés 
fokozatosan elveszíti uralkodó 
jellegét, s mind nagyobb szerep-
hez jut a hivatásos sernevelő.
A serfőzés mesterséggé válását 
tulajdonképpen segítette az 
abszolút módon uralkodó I. Lipót 
1686-ban kiadott új serrendtar-
tása, amelynek szellemiségét 
az 1696-ban alakult komáromi 
sörfőző céh privilégiumának 
tartalma hűen reprezentálja.
A történelem során kedvelt 
szokás volt uralkodókat, főmél-
tóságokat ragadványnevekkel 
illetni. Érdekességként jegyzem 
meg, hogy I. Lipót magyar királyt 
(1640-1705) Teveszájú Lipótnak 
nevezték. E ragadványnevét 
azzal érdemelte ki, hogy örö-
költe Habsburg ősei jellegzetes 
előreugró, duzzadt alsó ajkát, 
amely annyira erőteljes volt, hogy 
kortársait e név adományozására 
ihlette.
A privilégiumlevél ötödik árti- 
culusa tartalmazza, hogy a jövő-
ben „...csak királyi engedéllyel 
szabad új serházat építeni vagy 
egy régi, elhagyott, vagyis puszta 
nevelőt újra berendezni. Legyen 
gondja a céheknek arra, hogy 
minden meglévő sernevelőház-
ba csakis alkalmatos mívet értő 
serfőzőlegény kerüljön főzőmes-
ternek”. A lipóti rendelet, így a 
privilégiumlevél értelmében is 
csak az lehetett serfőző, akit a 
céh, mint más szakmáknál, fel-
avatott. Az avatás feltétele volt a 
kétéves céhes inasidő, a tapasz-
talatszerző, hároméves vándorlás 
valamint egy vizsga, melynek 
keretén belül a jelöltnek mester-
remek sert kellett főznie.
A mesterség céhes jellege meg-
maradt több mint másfél évszá-
zadon át. A Magyar Királyság 
területén huszonhárom serfőző-
céh kapott privilégiumot, az or-
szágos főcéh az 1697-ben alakult 
pesti céh lett. Fennmaradt egy 

feljegyzés az 1700. április 1-jén 
Sopronban tartott sör- 
próbáról, ami körvonalazza, mit 
is kellett tudnia egy mesternek, 
ha el akarta nyerni egy sernevelő-
ben a sermesteri állást: „Az új 
sörmesternek, Bonifacio Sigurr-
nak 25 3/4 mérő árpát adtak, ez 
megtöretve 49 mérő zöld maláta 
lett. Száradni hagyták, majd 14 
mérő malátát sörpróba céljából 
átadtak a mesternek. Csírázta-
tás és átlapátolás után egy éjjel 
pihentették. Másnap megmérvén 
17 mérő súlyúnak találták. A 
kórház malmában megtörették, 
majd a sörfőzőházban álló erjesz-
tő edénybe öntötték. Az erjesztő 
edényben állandó keverés köz-
ben 35 vödör vizet adtak hozzá. 
Innen az üstbe öntötték, ahol 
erősen főzték, majd az erjesztő 
edénybe visszaeresztették. Ezt 
az eljárást háromszor ismételték 
meg. Negyedszer leeresztették 
a kazánba, s három font jó cseh 
komlót hozzáadva újrafőzték. 
Lehűlés és kiforrás után készen 
volt a Grandbier.”
Időszakunkban a serfőzésnek 
több szervezeti, jogi formája volt. 
A serfőzőt – vagy archaikusan 
használva a nevét, a sernevelőt 
– a birtokosa működtethette 
konvencionálisan, azaz a serfőzőt 
egy megállapodott bérért, jutta-
tásért alkalmazta vagy árendába 
bocsátotta, azaz egy megfelelő 
összegért egy időszakra – vagy 
főzetszám szerint – bérbe adta. 
A serfőzdékben a serfőzőmester 
mellett dolgozott, dolgozhatott 
a legénye, a segéd, a napszámos 
és a béres felesége, így a serfőző-
ház minimális személyzete 3-5, a 
közepes nagyságúé 9-12 fő volt, 
s szükség volt még bodnárra, 
kovácsra, kocsisra. 
A serfőzők a XVIII. század elején 
pálinkafőzéssel is foglalkoztak. 
Munkájuk végzéséhez szükség 
szerint serfőzőlegényeket és nap-
számosokat alkalmaztak, akik 
a malomban folyó munkákból 
is kivették a részüket. A maláta 
őrlésére rendelkezésre álltak a 
birtokos malmai. Amennyiben a 
serfőző nem az uradalmi mal-
mokat használta, illetéket kellett 
fizetnie. A serfőzde épülete körü-
li teendők a tulajdonos feladatai 
voltak, de az üstök, kádak javítá-
sa a főzőmesteré. A konvenciós 
serfőzők a megállapodott béren 
felül különféle juttatásokat is 
kaphattak, ami lehetett termé-
szetbeni s anyagi természetű egy-
aránt. A konvenciós vagy áren-
dátori szerződéskötést megelőző 
tárgyalási pozíciótól és a tárgyalás 
sikerétől függően rendelkeztek a 
malátaseprűről, a cankóról, a fő-
zetek után járó plusz illetményről 
valamint a kocsmákban eladott 
hordók utáni részesedésről. Nem 
volt mindegy, hogy a maláta- 
seprűt ki etette fel az állatokkal, 
hogy az élesztőt ki vehette el, nem 
beszélve az anyagiak megoszlásá-
nak kérdéséről.
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A falmászás egy rejtvény, amit nem lehet csak erőből megoldani. A mászónak még a mozdulat előtt 
fejben ki kell találnia, melyik kapaszkodók segítségével jut leggyorsabban a legmagasabbra!

Közel a cél, azaz a plafon

Igen, oda kell felkapaszkodni!

Hol a következő fogás?

Az István Király Általános Iskola tornater-
mében az önkormányzat támogatásával 
megújult és duplájára nőtt a mászóknak 
kialakított falfelület 

Fehérvár volt a falmászás fővárosa
néMeth krisztián

A Rotpunkt Sziklamászó Egyesület és a RedRock Mászóterem együttműködésének valamint 
az önkormányzat támogatásának köszönhetően egyszerre két országos verseny is zajlott 
Fehérváron. Az István Király Általános Iskola csarnokában a nehézségi mászók hódították 
meg a magasságot, míg a mászóteremben az úgynevezett boulder falra tapadtak az ügyes-
ségi szakág versenyzői. Összesen mintegy kétszázan indultak, még külföldről is érkeztek.
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SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ÚJABB SZAKASZ FELÚJÍTÁSA 

A Berényi út több ütemben zajló felújítási munkái a tavasszal folytatódnak a TOP-
6.1.5-15-SF1 – 2016-00002 azonosítószámú „Berényi út felújításának II. üteme” megnevezé-
sű projekt keretében. A május 25-ig tartó felújítási munkálatok az alábbi terv szerint haladnak majd. 

2019. április 1-től a közművek felújítása zajlik a Nefelejcs utca és a Berényi út 23. szám között, a Nefelejcs utca lezárá-
sa mellett. Ezzel párhuzamosan a Móricz Zs. – Olaj utca között a kifelé vezető oldalon felújításra kerül az útburkolat és 
a járda. Tovább haladva a Cserkész utcától az orvosi rendelőig szintén az útburkolat kerül felújításra, illetve a városba 
befelé vezető oldalon a járdaépítése zajlik majd. Ez várhatóan április 21-ig tart. 

Ezt követően április 22-től kezdődik az orvosi rendelő és a Vértanú utca közötti szakasz rekonstrukciója. Előbb az 
aszfalt bontási munkálatokkal, majd az új réteg terítésével, és mindeközben a járdaépítéssel haladnak tovább. Ezen 
munkálatok a városból kifelé vezető oldalt érintik. Ez idő alatt a Nefelejcs utcát részlegesen vagy teljesen lezárják. A 
tervek szerint ennek a résznek a felújítása május 5-ig tart. 
A befelé vezető oldal, orvosi rendelő – Vértanú utca közötti szakasza május 6-tól kerül építésre. Itt is mind az útbur-
kolat, mind pedig a járda teljes cseréjére kerül sor. A Csutora utca ezen időszak alatt részleges vagy teljes lezárásra 
kerül. A munkálatok a jelzett területen várhatóan május 19-ig tartanak. 
Az utolsó szakaszban, május 20-tól kerül az úttestre a kopóréteg a teljes szakaszon, illetve tereprendezés is ekkor 
válik véglegessé. 

A teljes felújított szakaszon kétszer egy forgalmi sávot alakítanak ki, minden becsatlakozó utcánál külön balra kanya-
rodó sávot biztosítanak, befogadó sávokat és a gyalogos átkelőhelyeknél középső terelőszigetek épülnek.

A jelenlegi forgalmi sávon lévő autóbusz megállóhelyeket felváltják majd az autóbusz-öblök, a kerékpársávokat irány-
helyesen alakítják, festett burkolati jelekkel. A Csutora utca és a Nefelejcs utca között, valamint a Cserkész utca csatla-
kozásánál a Berényi út Kadocsa út felé vezető ágán két új középszigetes gyalogos-átkelőhely épül, és itt a gyalogosok 
biztonsága érdekében a zebráknál a közvilágítás is megerősítésre kerül. 

A munkálatok befejezésének időpontja május 25. 

A felújítás során természetesen folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot a már megvalósult, az éppen folyamatban 
lévő, illetve a jövőben sorra kerülő munkafázisokról. 
Amennyiben az előzőekhez képest változás történik, úgy erről szintén értesítjük Önöket. 

A felújítás célja a jobb, biztonságosabb közlekedés, valamint a kevesebb káros-anyag kibocsájtás. 
Ehhez kérjük segítségüket, együttműködésüket, türelmüket pedig előre is köszönjük.

A projektről bővebb információt a www.szekesfehervar.hu oldalon olvashat.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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néMeth krisztián

Egyszer fent, egyszer lent

Zúgott a Himnusz az Üllői úton. Pedig élénken 
él sokunkban a kép, ahogy a szurkolók levetetik 
a mezt a nemzeti csapat tagjairól.
Zúgott a Himnusz az Üllői úton. Zúghatott, 
mert a „csodacsatár”, Pátkai Máté góljának és a 
csapat teljesítményének köszönhetően legyőzte 
a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnoki 
ezüstérmes Horvátországot. 
„Menjetek inkább dolgozni!” – kiabált be egy 
elégedetlen néző, miután az Alba Fehérvár a 
szezon leggyengyébb teljesítményét nyújtva 
lebőgött a kosárlabda-bajnokságban az ezer 
sebből vérző Sopron ellen. Meglehet, ugyanez 
az ember pár nappal korábban diadalittasan ün-
nepelte a csapatot, amikor szárnyaltak Lóránték 
a FIBA-Európa-kupában a Holon ellen, és kis 
híján kiharcolták a továbbjutást.
A szurkoló, a tömeg azonnal, kegyetlenül mond 
ítéletet.
„Nem szeretném túlértékelni a mérkőzést. 
Magyarországon hajlamosak hol túlértékelni, 
hol alulértékelni egy-egy jobb vagy rosszabb tel-
jesítményt. Nem akarok ebbe a hibába esni.” – 
értékelt realistán Pátkai a magyar-horvát után.
Egyszer fent, egyszer lent. Mindkettő előfordul-
hat a „mi csapatunkkal”, mégis a sikertelenség 
idején inkább elfordulunk tőle, ha pedig jön az 
eredmény, ismét kihúzzuk magunkat, nemzeti 
mezben tündökölve. Ne essünk ebbe a hibába 
se! 
Zúgjon inkább az a Himnusz!

A Fradi nem gond a Vidinek

Kovács István (középen) gólpasszt adott, Milanov (77) gólt lőtt a Ferencváros ellen

soMos zoltán

Február közepe óta tíz meccsből kilencet 
megnyert, egyszer döntetlent játszott a MOL 
Vidi. Ez a jó sorozat jelenleg a bajnokságban a 
második helyhez, a kupában már az elődöntő-
höz elég.

A múlt hétvégi, Debrecen elleni 
2-1-es Vidi-győzelem megmutat-
ta, hogy ha nem is játszik mindig 
jól, erőből és lendületből be tudja 
darálni ellenfeleit a nemzetközi 
rutinnal jól felvértezett Vidi. Így 
aztán nyolcpontos hátránya nem 
nőtt a bajnokságban a listavezető 
Ferencváros mögött, igaz, nem is 
csökkent, mert a zöldek is nyertek. 
Érdekes versenyfutás ez a két 
legerősebb, anyagilag is a többi 
magyar csapat fölött álló rivális kö-
zött. A Ferencváros a bajnokságban 
otthon döntetlent játszott (2-2) a 
Vidivel, aztán Fehérváron kikapott 
(2-1). Harmadszor március köze-
pén, a Magyar Kupa negyeddöntő 
első meccsén találkoztak a felek, a 
Vidi ezúttal a fővárosban verte 2-1-
re a Fradit. Szerdán pedig eljött a 
negyedik szezonbéli randevújuk, a 
fehérvári visszavágó, és minő meg-
lepetés, a Vidi ismét két gólt lőtt 
és nyert. Ezúttal 2-0 lett, miután a 
vendégek már a hetedik percben 
emberhátrányba kerültek kapusuk, 
Dibusz kiállítása miatt. A Vidi 
türelmes volt, a második félidő-
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Meglepő vereség Óváron

A harmadik helyezett Érd ellen kell javítani szombaton!

Az alsóház küszöbén

Sok mindent elárul Jesus Ramirez és segítője, Góbi Henrik testbeszéde: tanácstalanná vált az Alba

kaiser taMás soMos zoltán

Némi meglepetésre kikapott az egyébként jó 
formában lévő Mosonmagyaróvár otthonában 
az Alba Fehérvár KC. Javítani már szombaton 
lehet az Érd ellen!

Túl nagy előnyt adott az első 
félidőben a hazai pályán játszó 
Mosonmagyaróvárnak az Alba 
Fehérvár. Májer Krisztináék hiába 
küzdöttek nagyon a második 
játékrészben és kapaszkodtak 
vissza, nem jött össze a pont-
szerzés. A hajrában élesebbek 
voltak Tilinger Tamaráék, minden 
fehérvári gólra volt válaszuk, így 
29-28-ra legyőzték az Albát. Pedig 

Két vereséget szenvedve szinte reménytelen 
helyzetbe kerültek a fehérvári kosarasok a 
bajnokságban. Úgy tűnik, a hagyományokhoz 
teljesen méltatlanul a kiesés elkerülése marad 
célnak.

Az alsóházba kerülni legfeljebb az 
angol politikában rang – sportban 
egyértelműen degradáló, ha ezt kell 
leírni egy csapatról. Pláne egy olyan-
ról, amely anyagi és egyéb lehetőségei 
alapján tradicionálisan az élmezőny-
höz tartozik. Az Alba Fehérvárnál 
is az érmekért történő csatározás a 
realitás évről évre, most sem hitte 
volna senki, hogy már az alapszakasz 
végén keresztet lehet vetni erre. 
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korábban valamennyi egymás elle-
ni bajnokit a Fehérvár nyerte, igaz, 
intő jel volt, hogy ősszel a kupából 
éppen az óváriak ejtették ki Deli 
Rita együttesét. 
Szombaton az Érd ellen lehet pó-
tolni az elhullajtott pontokat, igaz, 
ez nem lesz könnyű! A Pest megyei 
gárda évek óta a harmadik erőnek 
számít a Fradi és a Győr mögött, 
és jelenleg is magabiztosan állnak 
ebben a pozícióban. Októberben 
sokáig jól tartotta magát Érden a 
Fehérvár, de végül megérdemelten 
győztek a hazaiak. A mieink tulaj-
donképpen teher nélkül léphetnek 
pályára szombaton, amiből akár 
egy jó eredmény is kisülhet!

ben vitte be a „halálos döféseket” 
Nikolov és Milanov révén. Vagyis 
bejutott a kupa elődöntőjébe, ahol 
ismét a Debrecen jön szembe. A 
Fradi ellen pedig – hiába vezetik 
fölényesen a bajnokságot a főváro-
siak – négy meccsből három győze-
lem és egy döntetlen a Vidi-mérleg, 
tehát kijelenthető: nem erősebb 
csapat a zöld-fehér. Ha nem lesz 

bajnok a Vidi, az a kisebb ellen- 
felekkel szemben elvesztett pontok 
miatt lesz, bár Marko Nikolics 
vezetőedző erről csak annyit mon-
dott: amíg tart a szezon, ő bízik a 
csapatában és a sikerben, úgyhogy 
korai még mérleget vonni! 
Szombaton a kupában szintén 
továbbjutó Honvéd ellen játszik 
bajnokit idegenben a Vidi.

Szombaton totálisan szétesve, 
hazai pályán a Soprontól (65-87), 
szerdán pedig idegenben a Pakstól 
kaptak ki simán a fehérváriak. A 
74-57-es paksi győzelem pikanté-
riája, hogy az Atomerőmű edzője 
immár a tavalyi év végén Fehérvár-
ról menesztett Dzunics Braniszlav, 
aki így tevékeny részese lehet 
annak, ha az Alba az alsóház-
ba kerül. Márpedig a szombati, 
Debrecen elleni találkozó esetleges 
megnyerése esetén is valószínűbb, 
hogy a 11-14. helyen végez a 
csapat, vagyis a folytatásban azért 
játszik majd, hogy ne essen ki. Ha 
így lesz, jó nemzetközi szereplés 
ide vagy oda, kudarcnak tekinthet-
jük a szezont!
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A Fehérvár Televízió műsora április 6-tól 12-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2019. 4. 6. SZOMBAT

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Berkényi	
Tamás állatorvos, a 
Vadmadárkórház	vezetője

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

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

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendég:	Gallyas	Lakatos	Ákos
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

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

14:10 Honvéd7 – ismétlés 
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

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

15:15 Agrárinfó – ismétlés 
15:45	 Pro	Vértes	–	Huszonöt	év	a	

természet szolgálatában  
17:10 Corvinus Alba – Kerekasztal-

beszélgetés	Székesfehérvár	
felsőoktatásáról,	a	
Budapesti Corvinus 
Egyetem	megújulásáról	és	
a	helyi	lehetőségekről	

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	Venekei	
Márk és Takács Balázs, 
téma:	a	katonai	életpálya

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár – 

turisztikai magazin
19:50	 Portrék	a	Királykúton	2017	

– meghívott vendég: Buda 
Ferenc,	a	Nemzet	Művésze

20:50 A vád: emberölés – 
amerikai krimi (12)

22:05 Híradó – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2019. 4. 7. VASárnAp 2019. 4. 8. Hétfő 2019. 4.9. Kedd 2019. 4. 10. SZerdA 2019. 4. 11. CSüTörTöK 2019. 4. 12. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	Venekei	
Márk és Takács Balázs, 
téma:	a	katonai	életpálya

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Berkényi	
Tamás állatorvos, a 
Vadmadárkórház	vezetője

11:40 Agrárinfó – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Kitty	
Bich	Tuay	Ta	írónő

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
14:30	 Honvéd	–	MOL	Vidi	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendég:	
Gallyas	Lakatos	Ákos

16:35 Alba Fehérvár – DEAC 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvltelről

18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Danka	
Attila	festőművész

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Közéleti és Kulturális 

Szalon	2018
 Meghívott vendégek: 

Láposi	Réka	és	Keller	
János.	Beszélgetőtárs:	
Bakonyi	István

20:45 Alba Fehérvár – Érd 
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 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 A szomszéd vár – 

turisztikai 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:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Danka	Attila

16:40 A szomszéd vár – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Rába	

Henrietta.	Vendégek:	Kneifel	
Nóra és Farkas Eszter

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Vértesboglár	–	a	
Vértesi	Natúrpark	
településeiről	szóló	film

20:50	 ARAK	AKTIV	2016
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendégek:	Kneifel	
Nóra és Farkas Eszter

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

Andrea.	Vendégek:	Rásky	
Gergő	és	Baksa	Ervin

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Ütőerő	–	amerikai	
krimi – 1975 (16)

21:30	 II.	Székesfehérvári	
Székely	Bál

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:	Hagyánek	
Andrea.	Vendégek:	Rásky	
Gergő	és	Baksa	Ervin

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

Henrietta.	Vendégek:	Balázs	
Fanni	és	Krencz	Virág

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Várgesztes	–	a	Vértesi	
Natúrpark	településeiről	
szóló	film

21:00	 Portrék	a	Királykúton	
– Török Máté 2017

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

egész órakor a Híradó 
1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Rába	
Henrietta.	Vendégek:	Balázs	
Fanni	és	Krencz	Virág

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

Andrea.	Vendégek:	Kiss	
Viktória	és	Csengey	Márton

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:15	 Gánt	–	a	Vértesi	Natúrpark	
településeiről	szóló	film

21:15	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
 Fülöp Zoltán a Csíkszeredai 

Csíki Játékszín Jászai Mari-
díjas	színművésze	vallott	
alkotói mindennapjairól, 
múltról,	jelenről,	jövőről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

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

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Hagyánek	
Andrea.	Vendégek:	Kiss	
Viktória	és	Csengey	Márton

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 6. rész

18:30 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Rába	Henrietta.	

Vendégek:	Kerényi	Réka	
és	Brunner	Mátyás

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

20:35	 Csákberény	–	a	Vértesi	
Natúrpark	településeiről	
szóló	film

21:45 X. Fehérvári Ének Nemzetközi 
Ifjúsági	Énekkari	Találkozó

22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 7. 14:30 Honvéd–MOL Vidi labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. május 14-én
ügyfélszolgálatunk zárva tart.


