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A húsvét öröme

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

Keddtől lehet égetni!
A város közigazgatási területén – a helyi jelentőségű védett
természeti terület kivételével – az
avar és a növényi hulladék nyílt
téri égetése április 23-tól április
30-ig reggel nyolc és este nyolc
óra között engedélyezett, vasárnap azonban tilos az égetés! Az
avar és a növényi hulladék nem
tartalmazhat semmilyen más
kommunális, ipari eredetű illetve
veszélyes hulladékot!
Az avar és kerti hulladék égetése
tizennyolcadik életévét betöltött,
cselekvőképes személy által vagy
felügyelete mellett, a tűzvédelmi
előírások betartásával végezhető
úgy, hogy az égetéssel, az égetés
hősugárzásával környezeti,
vagyoni kár nem okozható, az
égetés az emberi egészséget nem
veszélyeztetheti, a tüzelőanyag
az emberi egészségre ártalmas
égésterméket kibocsátó anyagot
nem tartalmazhat.
A nedves, frissen levágott
levelek, gallyak égetése fokozott
füstképződéssel jár, ami balesetveszélyt, légzési nehézséget
okozhat. Mindenki úgy gyújtson
tüzet, hogy az a környezetére
veszélyt ne jelentsen, növényi
hulladék közelében más éghető
anyag, épület ne legyen! A kerti
égetést minden esetben felügyelni kell, mert az esetlegesen feltámadó szélben a lángok pillanatokon belül továbbterjedhetnek.

Közélet

Megújul a Szekfű Gyula utcai rendelő
Bácskai Gergely

A múlt pénteki közgyűlésen elindították a
Szekfű Gyula utcai orvosi rendelő felújításának közbeszerzési eljárását, döntöttek a déli
összekötő út nyomvonalával kapcsolatos utolsó
kisajátításról és több belvárosi épület homlokzatfelújítását is támogatta a testület.

A Szekfű Gyula utcai rendelőintézet felújításáról döntést hozott a
testület: a mintegy kétszázmilliós uniós forrást Székesfehérvár
további százmillió forinttal egészíti
ki. Ezzel pedig elindulhat a teljes
felújítása ennek az orvosi rendelőnek is. A kivitelezés néhány hónap
múlva kezdődhet.
A déli összekötő úttal kapcsolatban
is döntöttek a képviselők, ugyanis
a nyomvonalhoz szükséges utolsó
kisajátítási ügyet is le lehetett zárni,
ami azt eredményezi, hogy az eredeti ütemtervnek megfelelően a nyár
elején a kivitelezésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás is elindítható
lesz, és remélhetőleg jövőre elkezdődik az építkezés.
A Budai út 27. számú társasház
homlokzatfelújításához három és
fél millió forint vissza nem térítendő támogatással, a Géza tér 2. szám
alatti társasház felújításához pedig
több mint kétmillió forinttal járul
hozzá a város önkormányzata.
„A közgyűlés konstruktív hozzáállását jól mutatja, hogy néhány héttel

„Biztonságos Európát, szabad Magyarországot!”
Rába Henrietta
Ez a Jobbik európai parlamenti választási
programjának a címe. A párt elnökhelyettese és
képviselőjelöltje, Gyöngyösi Márton városunkba érkezett a héten.

Ennek meg is lett az eredménye, hiszen
hétfő reggel országos szinten leadtunk
harmincegyezer aláírást.”
Gyöngyösi Márton elmondta, hogy
az egyik legfontosabb ügy, amit
képviselnének, a migrációt érinti:
„A határőrséget fel kell állítani a már
létező határzár mellé. Nem szabad
letelepedési államkötvényekkel vagy
más úton idegen embereket, idegen
migránsokat, illegális migránsokat
beengedni az országba.”
A politikus hozzátette: az elvándorlást bérfelzárkóztatással állítaná
meg a párt, és a határon túli
magyar közösségek autonómiáját is
segítené.

Kép: Zsiday Ádám

Gyöngyösi Márton azért érkezett
Székesfehérvárra, hogy az európai parlamenti választások előtt
a szavazókkal találkozzon. A párt
hétfőig megszerezte az induláshoz
szükséges számú aláírást. Fazakas
Attila, a Jobbik városi elnöke elmondta: „Fejér megye egyes és kettes
választókörzetében gyűjtöttük intenzíven szombat-vasárnap az aláírásokat.
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A Jobbik az EP-választáshoz szükséges húszezer aláírást már összegyűjtötte és leadta, de mint
Fazakas Attila elmondta, szeretnék a választókkal tartani a kapcsolatot, ezért a város forgalmas helyein találkozhatnak vele és a párt tagjaival a járókelők
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A HETILAP

A közgyűlés elején adták át a Székesfehérvár Közbiztonságáért díjat Szemán Szilárd rendőr alezredesnek, Lakatos Domonkosné büntetés-végrehajtási alezredesnek és Simon Gyula tűzoltó
hadnagynak

egy választás és néhány hónappal
az önkormányzati választás előtt
mintegy huszonöt napirendi pontban
fél óra alatt döntést hozott a közgyűlés, ami azt mutatja, hogy kulturált

közélete van a városnak, amit ezúton
is szeretnék megköszönni képviselőtársaimnak!” – mondta a közgyűlés után Cser-Palkovics András
polgármester.

Zöldprogrammal kampányol az LMP
Szabó Petra, Dávid Renáta
Április hatodikán kezdődött az európai parlamenti választási kampány időszaka. A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány
a választást megelőző ötvenedik napon indul
és a szavazás napján a voksolás befejezéséig
tart. Az LMP Székesfehérváron is gyűjtötte az
ajánlásokat.

Az LMP zöldprogrammal szólítja
meg a magyar választókat: a párt
listavezetője a múlt héten Székesfehérváron gyűjtötte az ajánlásokat
az európai parlamenti választáson
való induláshoz. Vágó Gábor a párt
terveiről tájékoztatta a városban
élőket. Elhangzott: a hatvanas
években épült épületek azbesztet
tartalmaznak, ami éveket vesz el a
székesfehérváriak életéből. Vágó
Gábor elmondta továbbá, hogy az
LMP kiemelt ügynek tekinti a bérlakásprogramot, a lakások szigetelését és a klímavédelmet.
„A multik Európája helyett az emberek
Európáját kell építeni!” – ezt már
Demeter Márta, az LMP társelnöke mondta hétfőn, fehérvári
sajtótájékoztatóján. Szerinte a
magyar kormány egyértelműen a
nagyvállalatoknak kedvez, közben
a magyar emberek bérét tudatosan
alacsonyan tartja. Kizárólag erre
alapozza Magyarország versenyképességét, így a német autóipari
vállalatok immár a húsz százalékát
adják a magyar GDP-nek. Mint
mondja, ennek az lehet a hátránya,
hogy amennyiben egy újabb válság
következne be Európában, az a
magyar gazdaság kárára válna, és

Kép: Megyeri Zoltán
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Az LMP zöldprogrammal szólítja meg a
magyar választókat

munkahelyek százai, ezrei szűnhetnének meg.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638
szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu
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Új csarnok a Videotonnál

A HETILAP

A Notre-Dame újjáépítéséért az egész világ megmozdult, köztük
Székesfehérvár is. Cser-Palkovics András polgármester közösségi
oldalán számolt be arról, hogy városunk is segít, hogy a keresztény hit
és kultúra egyik európai szimbóluma megmeneküljön.

Kép: Zsiday Ádám

Egy húszezer négyzetméteres csarnokkal
bővült a Videoton EAS Kft. Székesfehérváron.
Az új épületben elektromos panelek készülnek
többek között wifi-routerekbe, spotlámpákba,
háztartási kisgépekbe.

Készülnek az elektromos panelek

ZRt. társ-vezérigazgatója szerint
jövőálló fejlesztést valósítottak
meg. „Ez egy óriási lépés!” – kezdte
gondolatait Sinkó Ottó. – „A világ
átrendeződik, de ami bennünket érint
és érdekel, az az elektromobilitás: meg
fog változni az autóipar, és egy dolog
biztos, hogy az elektronika részaránya
ebben nőni fog.”

A hétfői lakossági fórum előtt a Horvát
István-lakótelepi megújult játszótéren
tartott bejárást Cser-Palkovics András
polgármester, Molnár Tamás önkormányzati képviselő és Bozai István
városgondnok. Az 5,2 millió forintos
beruházásból új játékokat helyeztek el
a téren, fa szegélyt kapott a homokozó,
kicserélték a régi padokat és a biztonságos használat érdekében bekerítették
a játszóteret

Fotó: Molnár Artúr

Molnár Tamás önkormányzati képviselő elmondta, hogy a Lövölde úton
sikerült mintegy negyven új parkolót
építeni, és az Alba Regia Sportcsarnok
mögött is huszonöt új parkoló létesült.
Kérte a lakókat, hogy ha bárhol olyan
helyet látnak a házuk körül, ami
alkalmas lehet parkolónak, keressék
e-mailen vagy Facebookon keresztül.
Elhangzott, hogy a Horvát Istvánlakótelepen már engedélyes terv van
további parkolók kialakításához.

A lakossági fórumon a jövőre
vonatkozó tervek között Molnár
Tamás kiemelte, hogy a Lövölde
utcában járdafelújítás lesz, és az
Erzsébet út belső útjait is szeretné felújítani a járdákkal együtt.
A Béke téren az orosz katonai
temető melletti területen egy
pihenőparkot alakítanának ki kis
játszótérrel.

A Horvát István-lakótelepi játszótér felújítása a környéken élők kérésére valósult meg

„Ha van város, mely átérzi egy katedrális elvesztésének tragédiáját, az Székesfehérvár. A keresztény
magyar nemzet bölcsője a történelem viharai miatt
ma már csak – bár reményeink szerint nem örökké
– romjaiban létezik. Osztozunk tehát Párizs tragédiájában. Nemcsak egy gyönyörű épület, fantasztikus
műtárgyak otthona és rengeteg turista kedvenc helye
került veszélybe, hanem egy templom, az egyetemes
keresztény hit és kultúra egy fontos darabja, egy
kiemelt európai zarándokhely. Éppen akkor, amikor
talán a legnagyobb szükség van a lelkiség ezen szent
helyeire. Hiszünk azonban a legszentebb keresztény
ünnep, a húsvét üzenetében, a feltámadásban.
Hiszünk abban, hogy Párizs népe összefogással és
elkötelezettséggel képes lesz újjáépíteni templomát.
A keresztény kultúrán alapuló európai egység gondolata arra hív bennünket, hogy álljunk a bajba jutott
mögé és nyújtsunk tőlünk telhető segítséget.
Székesfehérvár polgármestereként jelképes felajánlást szeretnék tenni. A város önkormányzata minden
fehérvári nevében – csatlakozva Szeged városához –
tízezer eurót ajánl fel, és minden olyan önkormányzatot hasonló felajánlásra buzdít, melynek lehetősége
van hasonlóra.
Hiszünk abban is, hogy ez a pillanat hitet ad nekünk,
magyaroknak is ahhoz, hogy ne adjuk fel álmunkat
a mi nemzeti katedrálisunk, koronázótemplomunk
tekintetében sem. Amit ember felépített, majd sajnos
lerombolt, az újra felépülthet, ha van hozzá akarat,
hit és összefogás!” – fogalmazott a polgármester
közösségi oldalán.

Megnyílik a Sóstó Látogatóközpont
Bácskai Gergely
Április 24-én, szerdán nyílik meg a Sóstó Látogatóközpont a nagyközönség előtt. A természetvédelmi
területre érkező családok és csoportok számára ismeretterjesztő programokat, játékokat is kínálnak.

Fantasztikus természeti környezet újult
meg egy városrész rehabilitációjával
együtt: ember és természet együttélése
valósult meg a Sóstó Természetvédelmi
Terület rekonstrukciós munkáival. A 218
hektáros, Székesfehérvár zöld szíveként
is emlegetett területen megoldották a
vízhiány illetve a feliszapolódás okozta
problémákat, a vízrendezést – szép,
természetbarát és modern tájépítészeti
koncepcióval. Cser-Palkovics András
polgármester arról a különleges adottságról szólt, ami világviszonylatban is
ritka, hogy egy stadion és egy természetvédelmi terület együtt tud élni.
F. Szegő Krisztina, a Székesfehérvári
Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetője azt mondta, sok tervük van,
és reményei szerint hamarosan pezseg

majd az élet a látogatóközpontban – a
további fejlesztésekkel olyan eszközöket
szereznek be, melyekkel ki tudják szolgálni a különböző korcsoportok igényeit.
A központ különböző programokat is
szervez: lesznek túravezetések a természetvédelmi területen és a stadionban is,
fel lehet majd menni a kilátóba – egyelőre a megjelölt hétvégi időpontokban
– és lehetőséget biztosítanak kombinált
programok igénylésére is. Szombatonként szakmai túravezetéseket hirdetnek,
így magánszemélyek is tehetnek sétát
a Városgondnokság természetvédelmi
szakembereinek vezetésével. A legtöbb
programot angol nyelven is igénybe lehet
majd venni.
A kilátó és a kapcsolódó programok belépődíjasak lesznek, nyugdíjasoknak és
diákoknak ötven százalék kedvezményt
biztosítanak, a nyolc év alatti gyerekek
számára pedig jelképes lesz a részvételi
díj. Az idei Sportmajálison már több
túrával várják a nagyközönséget, melyek
az ünnepi rendezvényhez kapcsolódóan
ingyenesen vehetők igénybe.

Fotó: Simon Erika

Lakossági fórumot tartottak április tizenötödikén, hétfőn este a négyes számú választókerületben. A Vasvári Pál Gimnáziumban tartott
találkozón a városrész lakóinak napi aktuális
kérdései mellett szó volt arról is, hogy az elmúlt évben több nagyberuházás is befejeződött
a környéken.

Cser-Palkovics András polgármester
szerint talán nincs is olyan család
Székesfehérváron, akinek ne lenne kötődése a Videotonhoz. A vállalat és a
város mára szinte egybeforrt. A fejlesztéssel új munkahelyek is születnek.
A korábbi hétszáz fős létszám az idei
évben százöt fővel bővült, de év végére
várhatóan eléri a kilencszáz főt.

A nyolcvanéves Videoton a legnagyobb magántulajdonban lévő magyar ipari
cégcsoport, mely gyártási és gyártáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínál ipari
vállalatok számára. A vállalat székhelye Székesfehérváron van, de országszerte
kilenc, Bulgáriában pedig egy telephellyel működik. Az elektronikai gyártáson kívül
fém és műanyag alkatrészeket gyárt, komplett termékeket is előállít.

Többmilliós fejlesztések a Vasútvidéken
Bácskai Gergely

Fehérvár is segít

Kurucz Tünde

Szabó Petra

Nyomtatott áramköri lapokra
kerülnek különféle diódák és alkatrészek a gyártósorokon. Ezután
utómunkák következnek, majd a
kész panelt egy robot dobozokba
csomagolja, és mehet is a megrendelőnek!
A Videoton tavalyi legnagyobb
beruházásaként jöhetett létre a
modern elektronikai szerelőüzem,
több mint nyolcmilliárd forintból.
Az avatóünnepségen részt vett Varga Mihály is. A pénzügyminiszter
arról beszélt, hogy azok a vállalatok
kerülhetnek az élvonalba, melyek
képesek követni a gazdasági és
technológiai fejlődést: „Ha valaki
a lépést tartani tudja, akkor esélye
van arra, hogy akár az élmezőnybe is
bekerüljön. Ugyanezt vallja a magyar
kormány is, ezért támogatjuk azokat a
magyar cégeket, melyek ezt a stratégiát
követik.”
A húszezer négyzetméteres csarnok
nagy részét a gyártóterület teszi ki,
de helyet kapott egy robotizált raktár is, valamint irodahelyiségeket is
kialakítottak. A Videoton Holding
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A HETILAP

Hetven éve a közösség szolgálatában
Wéhli Regős DóRa, l ászló-Takács kRiszTina

az energiaszolgáltatás helyreállítását követően
a távhőszolgáltatás és az energiaellátás
mellett a folyamatosan épülő társasházak
kezelése és a bérlemények fenntartása is a
feladatok között szerepelt.

Április elején megnyílt a Király sori erőmű
kapuja. Ide ezúttal nemcsak a szakemberek,
a dolgozók léphettek be, hanem bárki, aki
érdeklődik a távhőszolgáltatás működése
iránt. Ez volt a vállalat egyik születésnapi
ajándéka a lakosság számára. Szintén nyílt
nappal várták az érdeklődőket a Bakony utcai
erőműparkban.
„A hetvenéves jubileumi programokat úgy
szerettük volna összeállítani, hogy azok minél
szélesebb kört megszólítsanak, és reprezentálják
a vállalat hét évtizedes történetét. A Király sori
erőmű a múltat, míg a Bakony utcában lévő új,
modern létesítmény a megújulást és a jövőt jelenti

Demeter Zsófia történész szólt az 1930-as évek nagyütemű infrastrukturális fejlesztéseiről, a városrendezési tervekről

számunkra.” – mondta Szauter Ákos, a Széphő
Zrt. vezérigazgatója.
A SZÉPHŐ nemcsak a hőszolgáltatás
területén környezettudatos: a Jávor Ottó
téren elültetett fa is azt szimbolizálja, hogy a
vállalat számára fontos küldetés a várost és
annak lakosait szolgálni. Fejlesztéseik során
ez van szem előtt.

A SZÉPHŐ a történelem tükrében
Aki a SZÉPHŐ történelmére is kíváncsi volt,
a Városházán rendezett bemutatón kaphatott
választ a kérdéseire. A cég történetéről szóló
visszatekintéssel valamint jelenéről és jövőjé-

Újabb fejlesztések a Köfémen
Gáspár Péter
A Köfém Művelődési Házban tartott lakossági
fórumot szerdán Dienesné Fluck Györgyi önkormányzati képviselő. A rendezvényen szó volt a
14. választókerületben megvalósuló fejlesztésekről, így a Zombori út teljes felújításáról és a
megújult Verseci úti Köfém Rendelőről is.

Dienesné Fluck Györgyi, a városrész önkormányzati képviselője elmondta, hogy
hamarosan a Köfém Rendelő homlokzata
is megújul. Még az idei évben további
fejlesztéseket is terveznek: a Köfém-lakótelepen újítják fel a házak előtti járdákat
és a Budai úti tízemeletesek előtt is
megújul több járdaszakasz. Felújítják
a játszótér melleti sétányt is látványos
esztétikai megoldásokkal.

ről szóló előadással emlékeztek a székesfehérvári vállalat megalapításának hetvenedik
évfordulójára.
Demeter Zsófia történész szólt az 1930-as
évek nagyütemű infrastrukturális fejlesztéseiről, a városrendezési tervekről. Mint
mondta, a két világháború közötti időszakban
tündérkirálynőként aposztrofált, újjáépített
városban a korban modernnek számító
fejlesztés valósult meg. Ennek egyik eleme
volt a Közmű Vállalat alapítása. A nagyipari
beruházások alapját jelentő energiaellátás
biztosítása miatt is fontos volt, hogy a közműszolgáltatás a város tulajdonában legyen. A
háború utáni időszak az újrakezdésről szólt,

„Közös tulajdonban kell lennie!”
A hetvenedik évforduló alkalmából szervezett
díszvacsorára a város és a városi cégek vezetői
valamint az üzleti partnerek kaptak meghívást. Cser-Palkovics András polgármester
ünnepi beszédében kiemelte, hogy a vállalat a
város számára kiemelten fontos alapszolgáltatásokat lát el: „Egy alapvetően közszolgáltatásokat végző cég igenis közös tulajdonban kell, hogy
legyen! Ez jelenthet állami vagy önkormányzati
tulajdont. De a szolgáltatás biztonsága, minősége
akkor garantálható, ha ez közösségi tulajdonban
van, jelesül az önkormányzat tulajdonában.”
Az ünnepi vacsorán levetítették a szolgáltató
működéséről szóló dokumentumfilmet, melynek köszönhetően a jövőben az is megismerheti az elmúlt hetven évet, aki a programokon
nem tudott részt venni.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.

A holokauszt áldozataira emlékeztek

A lakossági fórumon újra szóba került
az 5. számú postahivatal kérdése. Ezzel
kapcsolatban Székesfehérvár polgármestere leszögezte, hogy az önkormányzat véleménye szerint szükség van a
Köfém-lakótelepen postahivatalra, de
az önkormányzat nem jogosult arra,
hogy postát működtessen, viszont kész
átvenni a régi posta üzemeltetését vagy
az Aranybulla Könyvtár épületének egyik
helyiségét felajánlani a szolgáltatáshoz.
Mindezt a Magyar Postának írásban is
megerősítették. A döntés lehetősége és
joga az országos postai vezetésnél van.
A lakossági észrevételek között szóba
került a fák gallyazása, a padok festése, a
dohányzók és a nem dohányzók konfliktusai, a közterületi plakátok problémája és
a kukaketrecek kialakításának igénye is.

Április tizenhatodikán délután az Óvoda utcai Izraelita temető előtti téren a holokauszt áldozatainak emlékművénél, kora este pedig a Vár körút és a Rákóczi út sarkán, a Zsinagóga-emlékműnél
emlékeztek arra, hogy 1944-ben ezen a napon kezdték meg az első gettók és gyűjtőtáborok
felállítását Kárpátalján. Az 1941-ben mintegy kétezer tagú székesfehérvári hitközségből az
1946. évi összeírás szerint mindössze háromszázan maradtak.
B. G.

Fotó: Molnár Artúr

A lengyel nemzeti tragédia évfordulója

Fotó: Simon Erika

A születés fája

Fotó: Simon Erika

Erős alapok, megújuló vállalat

Fotó: Simon Erika

Hetvenedik születésnapját ünnepli a SZÉPHŐ Zrt. – programsorozattal várták a lakosságot, a szakmát, az üzleti partnereket és a városvezetést. A távhőszolgáltatást biztosító vállalat
elődje 1949-ben alakult. Kezdetben a város területén lévő
bérlakások kezelését, majd az 1960-as évek elejétől a hőszolgáltatás feladatát is ellátta, mely tevékenység az 1970-es
években a nagyarányú paneles építkezések következtében
indult komoly fejlődésnek. A SZÉPHŐ mára egy innovatív, a
távhőszolgáltatáson felül egyéb, társasházakhoz kapcsolódó
tevékenységekkel is foglalkozó vállalattá nőtte ki magát.

Több mint ötezer növényt és tizennégy fát ültettek el a tavaly felújított Jávor Ottó téren, és itt
kapott helyet a Születéspark, ahová egy-egy fát ültetnek az adott évben Székesfehérváron
született gyermekekért. Az első fát, ami egy japán díszcseresznye, április tizenötödikén, hétfőn
délelőtt ültették el a legfiatalabb fehérváriak tiszteletére.
B. G.

Lengyelország nemzeti tragédiája, a katyńi mészárlás áldozataira emlékeztek április tizenkettedikén, pénteken Székesfehérváron, a megújult Jávor Ottó téri Katyń-emlékkeresztnél. A
mintegy huszonkétezer lengyel értelmiségit és tisztet 1940 tavaszán, a Katyń-környéki erdőkben végezték ki a szovjetek.
L. B.

FEHÉRVÁR

6

fókuszban

2019.04.18.

Fókuszban a választókerületek – 5. rész
A HETILAP

Cikksorozatunk minden egyes részében Fehérvár más-más választókerületét látogatjuk meg. Arra vagyunk kíváncsiak, mi történt az elmúlt években és milyen terveket szőnek a városrészek lakói a jövőre nézve. Azt is megkérdezzük, hogy érzik magukat az ott élők, és körbejárjuk szűkebb pátriájukat. Tartsanak velünk a nyár közepéig tartó sorozatunkban!

5. számú választókerület – Tóváros, Sóstó, Alsóváros, Őrhalmi Szőlők
Kovács V. Orsolya

„Ez egy elég változatos körzet, hiszen a
Horvát István utcától egészen az autópályáig tart. Nagyjából a körzetben
élők kétharmada a Tóvárosi lakónegyedben és a Széchenyi út egy
részén lakik, a fennmaradó egyharmad
pedig Sóstón, Alsóvárosban és az
Őrhalmi Szőlőkben.” – mutatta be a
területet Mészáros Attila alpolgármester, aki kilenc éve képviseli
az itt lakókat. – „Azért is speciális
a terület, mert más jellegű teendők
merülnek fel a lakótelepen, mint a kertvárosi övezetben. A Tóvárosban van
egy bölcsőde, két óvoda és egy iskola,
de a kertvárosi területen az elmúlt
évtizedekben nem épültek közintézmények, közösségi terek. Ezen kell majd a
jövőben dolgozunk. A tavalyi évben az
orvosi rendelést részben vissza tudtuk
hozni, hiszen a Börgöndi úton heti
két nap az itt élők rendelkezésére áll a
körzeti orvos.”
A Tóvárosban van egyébként a város legnagyobb általános iskolája.
A sporttagozatos intézményben –
ahogy a körzet két óvodájában és a
bölcsődében is – szintén folyamatosak a fejlesztések.

Parkolók a zöldfelület rovására?
A panelházas lakótelepen – ahogy
minden más városrészben – itt
is slágertéma a parkolóhiány. Az
elmúlt években folyamatosan
igyekeztek bővíteni a helyeket. A
lakótelep 2019-ben ünnepli az ötvenedik születésnapját. Az akkori
út- és parkolókialakítás nem a mai
Sándor István naponta ötször
sétáltatja menhelyről hozott kutyusát, Lénit a Torony sor mögötti
sétányon. A hetvenhárom éves
férfi feleségével tizenhat éve él
a Tóvárosban, de onnan alig pár
lépésre, a Tátra utcában – akkoriban még Zeller soron – töltötte a
gyerekkorát. Miközben a kutyafuttató mellett beszélgetünk,
elárulta, hogy kisfiúként éppen
oda járt korcsolyázni: „Egy patak
folyt itt keresztül, azt elrekesztettük,
kifolyattuk a vizet, hogy megfagyjon.
Nádas volt, vizenyős terület, itt ház
akkor még nem állt. Egy focipálya
volt még errefelé meg pingpongasztal már a nyolcvanas években.
Nagyon sokat változott minden!” A
házaspár nagyon szeret itt élni,
talán csak más kutyatartókkal
akad némi nézeteltérésük. István
mindig legalább három zacskóval
indul útnak, és mások után is
összeszedi a kutyaürüléket,

Fotók: Pápai Barna

Az 5. számú választókerületben a leglátványosabb változás az elmúlt évek során a kormányzati forrásból megvalósult Sóstó városrészi
rehabilitáció volt. A következő időszak célkitűzései között pedig szerepel sok más mellett
a déli összekötő út megépítése, mely nagyban
javítja majd nemcsak a városrész, hanem egész
Fehérvár közlekedését.

A déli összekötő út építésének előkészítése
már folyik, a tervezés a vége fel közeledik,
az új út 2022-re el is készülhet – mondja
Mészáros Attila

gépjárműszámra készült. „Minden
bővítés esetében a lakókkal egyeztetünk, hiszen most már eljutottunk odáig, hogy a zöldfelület rovására tudunk
csak bővülni, ami komoly probléma.”
– tette hozzá Mészáros Attila.
Viszont a zöldbe vágyóknak sem
lehet oka panaszra, hiszen a Tóváros tele van szépen karbantartott játszóterekkel, és három éve a
Torony sor mögötti sétány és park
is megújult. A sövényekkel, szép
fákkal szegélyezett, focipályával,
kutyafuttatóval, szalonnasütőhel�lyel tarkított közösségi tér csendes,
barátságos része Tóvárosnak.

Újjászületett a sóstói városrész
Az elmúlt évek legnagyobb fehérvári fejlesztése is ebben a körzetben volt, hiszen a Sóstó Városrészi
Rehabilitációs Program mintegy
húszmilliárd forintba került. A

stadionrekonstrukció és a természetvédelmi terület megújítása
mellett a környék összes útjának,
járdájának, sétányának megújítása
és további parkolóhelyek kialakítása is megkezdődött.
„Ez a folyamat még nem fejeződött
be. Az idei évben várhatóan el tudjuk
indítani a Homok sor felújítását illetve még száz-kétszáz parkoló építését.
Mindez szükséges az új létesítmény
miatt és a Sóstó Természetvédelmi
Terület miatt is, mely az átadás óta
rendkívül népszerű a székesfehérváriak körében. De a három temető kiszolgálása miatt is fontos, hogy legyenek
újabb parkolók.”
Alsóvárost és az Őrhalmi Szőlőket
néhány évvel ezelőtt lakó-pihenő
övezetté nyilvánították, annak
megfelelő sebességkorlátozással. A
csendes, békés utcák viszont egyre
intenzívebben beépülnek, így a
gördülékeny gépjárműközlekedést
biztosítani kell a város felé.

Élénk a közösségi élet
„Örülök neki, hogy sok kisebb
közösség működik a városrészben.
Elsősorban a nyugdíjascsoportokra
gondolok, akik nagyon aktívak. Tóvárosban is komoly közösség alakult
ki az elmúlt években, de a Sóstói
Nyugdíjasklub és az Alsóvárosi
Nyugdíjasklub is magas létszámmal
működik és szervezik a programjaikat.” – mesélte Mészáros Attila.
Tóvárosban rendszeresek az őszi,
karácsony előtti közösségépítő
programok. Alsóvárosban pedig a
természetvédelmi terület rehabilitációs programjának utolsó
állomásaként a vadmadárgondozó és közösségi ház épületének
megépítésével alakul ki egy olyan
közösségi tér, ahol az Alsóvárosban, az Őrhalmi Szőlőkben élők is
megtalálhatják a maguk hétköznapi vagy hétvégi programjait. –
„Reméljük, hogy jövő februártól ez a
lehetőség már rendelkezésükre áll, és
a női tornától elkezdve a különböző
kézműves foglalkozásokon keresztül
számos programból válogathatnak az
érkezők!”

Összekötő és átkötő utak

ugyanis nagy bánatára ezt nem
mindenki teszi meg a saját kutyája után: „Igaz, költsége is van, mert
ritkán töltik fel a tartókat, pillanatok
alatt eltűnnek belőle a zacskók. Úgyhogy mi egy nagy állatkereskedésben
szerezzük be százas nagyságrendben.
A kutyafuttatót nagyon szeretjük,
csak sötétedés után lehetne valamivel erősebb benne a világítás!”

A Sóstó rehabilitációja lezárultával
a következő nagy feladat, ami érinti a városrészt, a déli összekötő út
megépítése. Ennek fő célja, hogy
a Sárkeresztúri utat a Seregélyesi
úttal összekötve a belváros érintése nélkül is el lehessen jutni egyik
városrészből a másikba. „Ennek
előkészítése már folyamatban van, a
szükséges kisajátítási eljárások nagy
részben lezárultak, a tervezés a vége
felé tart, valószínűleg nyár végén a
közbeszerzési eljárást is ki tudjuk írni.
Ez nagyjából kétéves program lesz,
várhatóan 2022-re készül el a kétszer
egy sávos út.”
Mindemellett a közlekedők
segítségére lesz az intermodális

csomópont fejlesztése is, melynek koncepcióterve szintén
elfogadásra került a kormány
részéről, a kiviteli terv készítése
hamarosan megkezdődik. Ennek
egyik eleme az Új Váralja sor
rákötése lesz a Mártírok útjára.

Szili Teodóra tizenegy éve él
Alsóvárosban: „Több mint tíz évet
töltöttünk lakótelepi övezetben, pár
hónapja költöztünk a kertvárosba. Nagyon szeretjük a környéket, így külön
örömöt jelentett számunkra, hogy itt
sikerült megtalálnunk és kialakítanunk
az otthonunkat. A környék nagy
előnye, hogy közel van a belvároshoz,
mégis csendes, nyugodt. Nagy fejlődést
jelentett a közlekedés szempontjából,
hogy kibővítették a vasúti felüljáró
alatt a Széchenyi utat és a kereszteződést, ezzel is csökkentve a reggeli és
a délutáni forgalom okozta dugót. A
lakótelepen – a folyamatos bővítés ellenére – továbbra is a parkolók hiánya
okoz némi fennakadást. A labdarúgómérkőzések idején megnövekedett
forgalom miatt a stadionhoz vezető
Csíkvári úton pár gyalogátkelőhely kialakítása lenne szükséges, de térfigyelő
kamerák sem ártanának!”
De az M7-es autópálya harmadik
lehajtójánál lévő körforgalom
átépítésére is megszületett a
kormánydöntés.
„Az említett utak megépítésével óriási lehetőség lesz majd a kezünkben.
Hiszen nagyjából egyharmadnyi
városrész fog feltárulni a város előtt
a déli összekötő út illetve a Mártírok útjára átkötő út megépítésével.
Zöldmezőben tudunk egy ekkora
terület kiépíteni, kigondolni, hogy
milyen funkciókkal lássuk el: milyen
területeket lehet majd parcellázni,
építési teleknek kialakítani. Hol
tudunk majd közintézményt építeni,
akár bölcsődét, óvodát vagy iskolát.
Ez az elkövetkező néhány év komoly
feladata lesz!”
Mészáros Attila folyamatosan
igyekszik a választók rendelkezésére állni: „Havonta kétszer a
városrészben tartok fogadóórát, és
a hivatalban is van fogadónapom.
De ha bárki telefonon, e-mailben
megkeres, rövid időn belül biztosan
reagálok rá. Évente egyszer-kétszer
lakossági fórumon is találkozom
a lakókkal. Igyekszem a körzetben
minél többet jelen lenni, hogy kérdéseikkel, észrevételeikkel megtalálhassanak a városrész lakói, és
megkeressük mindenre a megoldást.”
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Egy tűzvészben teljesen megsemmisült
Demeter Zsófia történész segítségével
összegyűjtöttünk a város ezen területéről
néhány történeti érdekességet.

A városrész jelentőségét a
történelem során a városból
déli irányba kivezető út adta.
Alapvetően ingoványos terület
volt, a tizenkettedik században
neveztek is Ingoványnak egy
itt fekvő jobbágytelepülést. A
mai Széchenyi út vonalán, egy
kiemelkedő homokpadon folyt
az áruszállítás, a sót is ebből az
irányból hozták be.

A törökök után a terület egy időre
elnéptelenedett, majd szénatermelő majorok láncolata épült itt ki.
Ezek közül az egyik jelentősebb,
a Püspökmajor a mai Vörösmarty
tér keleti oldalán volt, itt fogadta
a város az első püspököt, Séllyei
Nagy Ignácot 1777-ben.
A Vörösmarty téren került elhelyezésre Fehérvár első nem vallásos
jellegű szobra 1866-ban, mely Vörösmarty Mihálynak állít emléket.
1843-ban súlyos tűzvész pusztított
Fehérváron, melyben a Tóváros
szinte egésze elpusztult. A Széche-

nyi utca környékének újjáépítése
ezután történt meg, ezért emlegették sokáig ezt a területet égett
városként.
A Széchenyi utcai aluljáró helyén
az egykori sorompós átkelőt halálsorompónak is hívták. Már 1860
után vasútvonalak sora épült itt
ki, az állomásról kivezető vonalak
keresztezték a Széchenyi utcát.
Itt kezdettől nagy volt a forgalom,
mégis csak az 1930-as években
született megoldás egy technikai újdonsággal, amire még szó sem volt
– akkor nevezték el alájárónak.

Fotók:Fortepan

A Münnich Ferenc-lakótelep 1972-ben

1969 és 1975 között épült a jelenlegi Tóvárosi lakónegyed

A Tóvárosi lakónegyed, korábbi
nevén Münnich Ferenc-lakótelep
éppen ötven éve kezdett épülni.
Korábban egy sokkal nagyobb
területet neveztek itt Tóvárosnak,
és többnyire vizenyős, nádas
környék volt évszázadokon át.
1969 és 1975 között 2322 lakást
építettek itt fel.
Az Őrhalmi Szőlők valóban
szőlőművelő terület volt, egyben
a város határát jelző domb, erre
utal az őrhalom szó.

ÜNNEPI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS

A hulladékszállítás 2019. április 19-én, pénteken VÁLTOZATLAN!
Kérjük, edényeiket reggel 6 óráig helyezzék ki!
2019. április 22-én, hétfőn hulladékszállítást NEM végzünk!
A 2019. április 22-i, hétfői hulladékszállításokat
2019. április 21-én, vasárnap TELJESÍTJÜK! Kérjük edényeiket reggel 6 óráig helyezzék ki!
ÜNNEPI NYITVATARTÁS
A DEPÓNIA Nonprofit Kft. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁINAK ünnepi nyitvatartása
a következőképpen alakul:
2019. április 19., péntek
ZÁRVA
2019. április 20., szombat
ZÁRVA
2019. április 21., vasárnap
ZÁRVA
2019. április 22., hétfő
ZÁRVA
PALOTAI ÚTI HULLADÉKUDVAR (8000 Székesfehérvár, Palotai út 139.)
2019. április 19., péntek
ZÁRVA
2019. április 20., szombat
8.00 – 12.00
2019. április 21., vasárnap
ZÁRVA
2019. április 22., hétfő
ZÁRVA
CSÁKVÁRI LAKOSSÁGI HULLADÉKUDVAR (8083 Csákvár, Széchenyi u. 8.)
2019. április 19., péntek
ZÁRVA
2019. április 20., szombat
8.00 – 12.00
2019. április 21., vasárnap
ZÁRVA
2019. április 22., hétfő
ZÁRVA
HULLADÉKLERAKÓ (Székesfehérvár-Csala, Pénzverővölgy)
2019. április 19., péntek
8.00 – 13.30
2019. április 20., szombat
ZÁRVA
2019. április 21., vasárnap
ZÁRVA
2019. április 22., hétfő
ZÁRVA
2019. április 19-én, pénteken, 2019. április 20-án, szombaton,
2019. április 21-én, vasárnap és 2019. április 22-én, hétfőn
a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladéklerakón
a VESZÉLYES hulladék és FÉM hulladék átvétele (pl.elektronika-, TV-, monitor-, hűtőberendezés, festék, akkumulátor) SZÜNETEL.
A többi napon nyitvatartásunk változatlan!

A Tóvárosban rengeteg a játszótér

Tajti Gábor és Mónika és kisfiuk,
Zsombor három éve költöztek
a Tóvárosi lakónegyedbe: „A
környéket azért választottuk, mert
közel van a belvároshoz, kényelmes
sétával is tíz perc alatt elérhető.
Karnyújtásnyira vannak az üzletek,
iskola, óvoda, bölcsőde. Zsombor
a Tóvárosi oviba jár. A buszközlekedés is nagyon jó. Kint dolgozunk
a Videotonban, és szinte a lakás
előtt tudunk felszállni a buszra, ami
oda visz, ez nagyon megkönnyíti a
mindennapi életünket.” A család
szereti a környék rengeteg játszóterét, azt viszont kevésbé, hogy
nyári éjszakákon a főútra néző
ablakuk előtt hangoskodnak a
buliból hazaigyekvő fiatalok:

„Ami még minket személy szerint
zavar, hogy az iskola és az ovi előtti
betonozott területre sokan szabálytalanul behajtanak, egészen az ajtóig,
és ez nagyon veszélyes a szaladgáló
kisgyerekekre.”

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Felelős szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 06 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 •
Tördelés, nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 44 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Információs napok a duális képzésről
A HETILAP

Információs napot tartott hétfőn a Budapesti
Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa és
szerdán az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki
Kara a Városháza Dísztermében. A rendezvényeken a diákok jobban megismerhették az
egyetemek kínálta lehetőségeket és a duális
képzésben részt vevő céges partnereket.

A Corvinus fehérvári képzésére a tavalyival közel megegyező
számban jelentkeztek a diákok, a
mesterszakra jelentkezők száma
ugyanakkor kiugróan emelkedett.
A székesfehérvári képzések között

a gazdálkodás és menedzsment
valamint a turizmus-vendéglátás
szak vezeti a népszerűségi rangsort,
melyek duális képzési formában is
elérhetők.
„Székesfehérvár ipara ma komoly
munkaerőhiánnyal küzd gazdasági
területeken is. Ezért is fontos, hogy
az egyetem duális képzési központja
Székesfehérváron van, és alapszakon
csak itt hirdet meg duális képzést.” –
emelte ki Mészáros Attila alpolgármester.
András Krisztina, a Corvinus rektori megbízottja a jelentkezőknek
elmondta, hogy az itt meghirdetett

Fotó: Molnár Artúr

Gáspár Péter

Fotó: Simon Erika

A Corvinus idén szeptemberben már a negyedik évfolyamát indítja Székesfehérváron

Az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Karának közel negyven duális céges partnere van

Bácskai Gergely
Városi támogatásban részesült százhét diák
az Alba Regia Ösztöndíjpályázat révén. A
szakközépiskolások havi tízezer, az egyetemisták húszezer forint ösztöndíjat kapnak fél éven
keresztül.

Hulladékból álmodott ruhacsodák

tani. Az anyagi honoráláson túl azonban szeretnénk ezzel a pályázattal a
közösség elismerését is kifejezni. Ez
tehát egy saját teljesítménnyel, erőfeszítéssel elérhető ösztöndíj.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András,
majd megköszönte a szülők és a
tanárok áldozatos nevelőmunkáját
és azt, hogy a hétköznapok során
felkészítik a tanulókat, hallgatókat a holnap kihívásaira.
Az öt hónapra szóló ösztöndíjprogram keretében a középiskolás
korosztály havi tízezer forintot, az
egyetemi hallgatók havi húszezer
forintot, míg a Hallgatói Tanács tagja havi ötezer forintot kapnak.

Fotó: Simon Erika

„Amikor évekkel ezelőtt elindítottuk
ezt a programot, az volt a célunk,
hogy egyre nagyobb megbecsülést
tudjunk adni azoknak a fiataloknak,
akik a fehérvári köznevelési vagy
felsőoktatási rendszerben tanulnak.
Próbáltuk ezt a lehetőséget részben
szociális alapon, részben pedig szakmai és tanulmányi alapon is biztosí-

mérnökök kerüljenek ki a felsőoktatásból és kerüljenek be az iparba. Szinte
minden hallgatóról elmondható, hogy
ügyesen teszik a dolgukat. Hallatlanul
magabiztosak, és örömmel látom a
záróvizsgán is a talpraesettségüket!”
Az Alba Regia Műszaki Karon
földmérő és földrendező mérnök,
gépészmérnök, mérnök informatikus, műszaki menedzser, villamosmérnök alapképzés és mechatronikai mérnök mesterképzés érhető el
duális formában.

Az ösztöndíj nem titkolt célja, hogy a diákok, hallgatók városhoz való kötődését erősítse, hogy
boldogulásukat egy jó szakmával, értékes diplomával a zsebükben Fehérváron keressék

Rába Henrietta
Hulladékból alkottak hordható ruhákat, egyedi,
kreatív technikákkal készítettek ékszereket,
díszítettek kukákat általános és középiskolások: hatodik alkalommal rendezte meg az Árpád
Szakgimnázium és Szakközépiskola Ökomodellversenyét.

Kreativitás, jobbnál jobb ötletek és
hulladékból született alkotások mutatkoztak be a közönség és a zsűri
előtt az Árpádban. Az Ökomodellverseny célja, hogy a környezettudatosságra hívja fel a figyelmet,
így minden ruha valamilyen hulladékból készült.

Idén is az ország egész területéről
érkeztek tervezők és kivitelezők. A
pedagógiai célzatú rendezvényen
kilencvenhat ruhakölteményben
léptek kifutóra az alkotók. A zsűri
az egyediséget, a hulladéktípust
és a befektetett munkát figyelte
elsősorban.
A szemétből született ékszereket
is pontozták a zsűritagok. Az
eseményhez kapcsolódóan tavaly
először kukafestő versenyt is rendeztek, ahol a szakértők azt nézték,
hogy kültéri használatra alkalmas-e,
megjelenik-e benne az idei fő téma,
a víz és a támogató Depónia Nonprofit Kft. arculati világa.

Kép: Szalai László

Városi ösztöndíj a diákoknak

szakok közül valamennyi duális
formában érhető el, ezzel kívánják
versenyképessé és gyakorlatorientálttá tenni a hallgatók képzését. Az
egyetemnek jelenleg harminc duális
partnere van, de ennél jóval több
céggel működnek együtt, és jelenleg
is folynak a tárgyalások a vállalati
partnerek körének bővítéséről.
Györök György, az Alba Regia Műszaki Kar dékánja a szerdai rendezvényen elmondta: „A duális képzés
igen jó válasz arra, hogy jól képzett

Kreatív megoldásokkal dolgoztak az alkotók: a kidobásra váró, de felhasználható anyagok
között volt rágópapír, takarófólia, újság, műanyag flakon, CD-lemez, pelenka. A műveket
szakmai zsűri értékelte.

álláspiac

Közéleti hetilap

Szakmák közelebbről
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A HETILAP

Rába Henrietta

Az országos programsorozathoz
idén már negyedik alkalommal
csatlakozott városunk. A Próbáld
ki, csináld meg, ismerd meg! mottó
jegyében pénteken 18-tól 22 óráig
várták a fiatalokat és szüleiket a
középiskolákban.
A Székesfehérvári Szakképzési
Centrum udvarán délután kezdődött a programsorozat. A központ
tizenegy intézménye csatlakozott
az országos kezdeményezéshez.
A rendezvény alapvető célja,
hogy segítse a fiatalokat a sikeres
iskola- és pályaválasztásban. A
diákok egyetlen este, éjszaka alatt

Székesfehérvári,
nyerges,
hűtős autóra
keresünk

hétvégi
munkavégzésre
gépjárművezetőket.
Feltétel: C+E .
Érd.: 36 20 999 7155

Kép: Zsiday Ádám

Számos szakmát ismerhettek meg, próbálhattak
ki a diákok a Szakmák éjszakáján. A pályaválasztás előtt állók a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum tizenegy intézményéből
kilencet látogathattak meg a városban.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum udvarán idén először a középiskolák és a cégek bemutatókat tartottak az érdeklődőknek. Így egy helyen
sokféle lehetőséget ismerhettek meg a diákok és szüleik.

járhatták végig a helyszíneket, hogy
kipróbálhassák az érdeklődési
körükbe került szakmákat.
A megnyitón elhangzott köszöntőjében Mészáros Attila alpolgármester hangsúlyozta, hogy
Székesfehérvár iparát komoly
munkaerőhiány sújtja, a helyzet
összefogással javítható, amelyben
a szakképzési centrumnak kiemel-

keresünk

gépjárművezetőket
főállásban.
Feltétel: C+E .
Bruttó 600 Ezer
Bónusz
Érd: 36 20 999 7155

ma gyermeke a jövő embere lesz, aki a
jövőben fog dolgozni, és nekünk erre
kell gondolnunk, amikor megtaláljuk
azokat az utakat, amivel segíteni tudunk
benneteket a pályaválasztás során.”
A főigazgató azt kérte a fiataloktól, hogy mindenki, aki jól érezte
magát az éjszaka folyamán, mesélje
el három másik embernek, és vigye
a szakmák hírét!

Székesfehérvári telephelyű
nagykereskedelmi cég

raktárosi munkakörbe keres
targoncavezetői gyakorlattal
munkatársat.

Telefonszám:
30/978-3300

Az Enyingi Agrár Zrt.

Móri

munkahelyre

ten fontos lehetőségei és feladatai
vannak.
Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum főigazgatója
A jövő kezdete című filmből idézett
néhány mondattal hívta fel a diákok
figyelmét a szakmaválasztás fontosságára: „Nagyon sokszor hallhatjuk
azt a mondatot, hogy nem tudjuk,
milyen lesz a jövő. Egy biztos, hogy a

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas

autószerelőket
autóvillamossági szerelőket

keresünk
Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel,

nettó 300-350 ezer Ft
fizetéssel!

Szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni Bauman Péter műszaki
vezetőnél lehet az alábbi
elérhetőségeken:

bauman.peter@homm.hu
Tel.: 36-20-442-4747

A FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY
EGYETEMI OKTATÓ KÓRHÁZ
munkatársakat keres az alábbi munkakörökben:

VILLANYSZERELŐ és SZAKÁCS

Jelentkezés: Szakmai önéletrajzzal, bizonyítvánnyal a személyügyi csoportnál
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.
E-mail: szemelyugy@mail.fmkorhaz.hu

(8134 Mátyásdomb-Ágostonpuszta)
felvételt hirdet az Ágostonpusztai telephelyére

gépkocsivezetô, mikrobuszvezetô,
mérlegházas, szárítókezelô,
traktoros és villanyszerelô
munkakörök betöltésére.
A gépkocsivezetôi munkakör betöltéséhez
KCR vizsga is szükséges.
A traktoros munkakör betöltésének feltételei:
• Szakirányú iskolai végzettség.
A szárítókezelô munkakör betöltésének feltétele:
• Legalább 3 éves gyakorlat.
A villanyszerelô munkakör betöltésének feltétele:
• Szakirányú iskolai végzettség
• Legalább 3 éves gyakorlat.

Jelentkezni a 06/30-9272-077 telefonszámon lehet.
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Mit tegyünk, ha legyőz a tavaszi fáradtság?
A HETILAP

Papp Brigitta

Az ébredező természet aktivitásával párhuzamosan legtöbbünknek
vészesen csökken az energiaszintje.
Míg a növényeknek az újjáéledést
hozza el, mi úgy érezhetjük magunkat, mintha a nap sugarai álomkórt
szórnának ránk. Sokan bágyadtak,
aluszékonyak, esetleg fejfájásról,
szédülésről, ingerlékenységről
panaszkodnak.
Persze az állapotunknak csak áttételesen van köze a naphoz, sokkal
inkább a hormonháztartásunkban
lezajló folyamatokhoz, na meg az
életmódunkhoz. Télen ugyanis a
nappalok rövidsége és a kevesebb
napfény miatt fokozódik szervezetünkben a melatoninképződés,
amivel együtt megnő az alvásigény.
Majd tavasszal, a fény hatására
csökken a melatoninprodukció,
ami átmeneti zavart okoz az alvásébrenlét ritmusában.
Közben pedig egy másik hormon,
a szerotonin is szórakozik velünk:

Fotó: Horváth Renáta

Talán mindenkinek ismerős a képlet: az
izgatottan várt első tavaszi napok eljövetele
a kirobbanó energia és tettrekészség helyett
ólmos fáradtságot, levertséget hoz. De miért
van ez? És mit tehetünk ellene?

A fokozott vitaminbevitel, a friss gyümölcsök mind hozzájárulnak a tavaszi fáradtság elkerüléséhez

képződését ugyanis a fény fokozza,
így a tél hosszú szürkesége után
jelentős hiány alakul ki szervezetünkben, és a napsütés hatására
is csak lassan és fokozatosan pót-

Mit tehetünk?
A recept egyszerű, de tennünk kell érte! A legelső: ki a természetbe! Mozogjunk
minél többet a napfényes szabadban, a friss levegőn, hiszen nemcsak a csontjaink,
izmaink hálálják meg a törődést, de jó közérzetért felelős endorfint is termelünk.
Fogyasszunk minél több gyümölcsöt és zöldséget nyersen, igyunk sok vizet, gyümölcs- vagy zöldséglevet!
Ha elég elszántak vagyunk, akkor a reggeli zuhany utolsó harmadában gondoljunk
egy merészet, és a kellemesen langyos és simogató vizet cseréljük le élénkítő hidegre! Akár többször is váltogassuk a hőmérsékletet: a váltózuhany nemcsak felfrissít,
de a bőrünknek is jót tesz, és serkenti a vérkeringést.

GERINC- ÉS FÉNYTERÁPIA
BIOPTRON LÁMPA és
CERAGEM MASSZÁZSÁGY
használatával

ÚJ Szolgáltatás: gerincnyújtó denevérpad
Székesfehérvár, Ősz u. 4.
Bejelentkezés: +36 20/439-4547

www.csertaoptika.hu
Facebook/CsertaOptika

lódik. Az alacsony szerotoninszint
depressziót, örömtelenséget okoz,
ráadásul mindezek helyrebillentése
meglehetősen fárasztó munka a
szervezetünknek.
A fenti folyamatok azzal tetőznek,
hogy télen javarészt zsírban gazdag

Ön egyedi!
Csakúgy, mint Yuniku a világ első 3D nyomtatású szemüvege!
Székesfehérváron előszőr nálunk érhető el a jövő - a mi Távírda utcai üzletünkben már a jelen szemüvegkeret technológiája, a 3D nyomtatású szemüveg, mely soha nem tapasztalt kényelmet és
látásélményt nyújt amellett, hogy tökéletesen személyre szabott egyedi szemüveget viselhet.
Ön egyedi. Egyedi arcformával, arcvonásokkal és érzelmekkel. Fejezze ki önmagát! Tegye egyedivé
stílusát! Ünnepelje meg a Yuniku-val, hogy egyedi!
Keretcentrikus helyett, látáscentrikus megközelítéssel a Yuniku teljes mértékben az Ön látását helyezi
a középpontba. Együtt tervezi a keretet és a lencsét, hogy Önnek a legtökéletesebb látásélményt
nyújtsa. A 3D-s tervezésű szemüveg létrehozásakor figyelembe vesszük az Ön egyedi vizuális
igényeinek megfelelő optimális paramétereket, és azok függvényében, 3D nyomtatással készítjük
el a szemüvegkeretet. Először élvezheti az egyedülálló optikai precizitást, stílus- és illeszkedésbeli
kompromisszumok nélkül! Mivel a szemüvegkeretet az Ön egyedi arcvonásai alapján tervezzük meg,
teljesen új látásélményt és rendkívüli kényelmet tapasztal majd Yuniku szemüvege viselésekor. A
keret pontosan illeszkedni fog az arcához, tökéletesen helyezkedik majd el az orrán, és optimális
távolságra lesz az orcáitól és a szempilláitól. Nem csúszik majd le, sehol sem fog szorítani.
Hogyan jön létre a 3D nyomtatású szemüveg?
Arcszkennelés során rögzítésre kerülnek az Ön arcvonásbeli adottságai. Ez biztosítja, hogy a keret
tökéletesen illeszkedjen az Ön arcához, és lehetővé teszi a legideálisabb kerettípus kiválasztását is.
A Yuniku alkalmazás használatával összegyűjtjük az Ön vizuális és életstílusbeli igényeivel
kapcsolatos adatokat, amelyeket figyelembe veszünk a megfelelő látómezők kikalkulálásakor.
A következő lépésben kiválaszthatja a stílusához tökéletesen illő keretformát, színt és mintázatot.
A program, pedig az arcához igazítja méretben a szemüveget, figyelembe véve a dioptriáját, hogy
a legtökéletesebb kényelmet és látáskomfortot biztosítsa Önnek a 3D nyomtatott szemüveg. A
folyamat során meg is tekintheti magát a képernyőn az egyedi tervezésű Yuniku szemüvegében.
Amennyiben változtatni szeretne a program által ajánlott paramétereken, természetesen azt is
megteheti. Kicsinyíthetjük, növelhetjük, keskenyíthetjük a szemüvegkeretét.
A Yuniku a Hoya prémium kategóriás szemüveglencséivel kapható. Ön kiválaszthatja az Önnek
leginkább megfelelő lencsetípust. Legyen akár mindennapi viseletre, napfényre sötétedő,
napszemüveg, vagy monitoros munkavégzés igényéhez gyártott lencse.
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, jöjjön el üzletünkbe és ingyenesen beszkenneljük az arcát
és megmutatjuk milyen szemüveg készülhetne Önnek. Az első 5 vásárló pedig 50% kedvezménnyel
meg is vásárolhatja szemüvegét!
Az ajánlat 2019. 04. 18-tól visszavonásig érvényes.

A VILÁG ELSŐ 3D NYOMTATÁSÚ
ÉS TERVEZÉSŰ SZEMÜVEGE
Székesfehérvár, Távírda u. 25.
Telefon: 22/507-360

és kalóriadús táplálékot veszünk
magunkhoz, és kevesebb friss gyümölcsöt, zöldségfélét fogyasztunk,
így ásványisó- és vitaminhiány
alakul ki, hiszen az előző nyáron –
jó esetben – felhalmozott tartalékainkat már feléltük.

Székesfehérvár,
Távírda u. 25.
www.csertaoptika.hu
www.facebook.com/csertaoptika1

Tel.: 22/507-360

Cserta János

optometrista, látszerész
mester
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Megszépült a Százszorszép Bölcsőde és az Ybl Rendelő
A HETILAP

Bácskai Gergely

A Százszorszép Bölcsődében
az elektromos és fűtésrendszer
felújítása mellett megtörtént a nyílászárók cseréje, tető- és homlokzatszigetelés is volt, illetve akadálymentes vizesblokkokat alakítottak
ki. A pályázat lehetővé tette továbbá a Százszorszép Bölcsőde udvari
játékainak korszerűsítését, és
fejlesztő játékokat is beszereztek.
„Nagy öröm, hogy a bölcsőde, az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat épülete is nagyon szép lett a felújítás után!”
– mondta Cser-Palkovics András,
Székesfehérvár polgármestere. –
„Európai uniós forrás segítségével
tudtuk elvégezni a komplex felújítást.
Nagyon vidám lett külső megjelenésében is az intézmény, de ugyanúgy
fontos, hogy nyílászárócsere és tetőfelújítás is történt az akadálymentesítés
mellett. Annál nagyobb öröm nincs,
mint amikor bölcsődét vagy óvodát
tudunk felújítani a gyerekeknek, és
ahogy korábban is ígértük, haladunk
az egészségügyi intézmények felújításával is. Néhány év alatt valamennyi
fehérvári rendelőintézetet felújítjuk,

Fotó: Molnár Artúr

Mintegy kétszázhetvenmillió forintos beruházással elkészült a Százszorszép Bölcsőde és
az Ybl Miklós-lakótelepi Rendelő épületének
felújítása.

A két beruházás kétszázhetvenmillió forintba került

részben uniós támogatással, részben
önkormányzati finanszírozással.”
A két beruházás megközelítőleg
kétszázhetvenmillió forintba került,
amiből kétszázmilliót fordíthattak a
bölcsődére és mintegy hetvenmilliót a rendelő felújítására.

Felnőtt szakrendeléseink:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kardiológia
belgyógyászat
ultrahang diagnosztika
gasztroenterológia
hepatológia
endokrinológia
immunológia
labororvosi tanácsadás
bőrgyógyáaszat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

érsebészet
diabetológia
urológia
fül-orr-gégészet
reumatológia
ortopédia
idegsebészet
neurológia
dietetika

Gyermek szakrendeléseink:
•
•
•
•
•
•
•
•

gyermek kardiológia
csecsemő- és gyermekgyógyászat
gyermek gasztroenterológia
L
E
T AP ,
endokrinológia
É N -9
V
ortopédia
R EN : 8
É
V D CS 7-9
ultrahang diagnosztika
IN , :
M SZ P.
fül-orr-gégészet
,
,
H K
bőrgyógyászat

Több mint 40 orvos és szakember áll pácienseink rendelkezésére!

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.

Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121 • www.mentahaz.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

Az Ybl Miklós-lakótelepi Rendelő
épületének felújításával az egészségügyi alapellátás infrastrukturális feltételei lettek
huszonegyedik századiak. A
rendelőépületben a tetőszerkezet korszerűsítése és az épület

hőszigetelése mellett a homlokzat
is megújult. Lehetőség nyílt a beruházás során a védőnői szolgálat
és a rendelő teljes elkülönítésére
is, így már két külön bejáraton
lehet megközelíteni az egészségügyi szolgálatokat.

FEHÉRVÁR
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A Barátság mozi műsora
A hiányzó láncszem
Április 20. 10 óra, április 27. 16 óra
Animációs vígjáték

Április 19.
Soulwave
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Testvérlövészek
Április 20., április 26. 18 óra
Western vígjáték
A művészet templomai: Monet és vízililiomai
Április 23. 18 óra
Ismeretterjesztő film

Így neveld a sárkányodat 3.
Április 26. 16 óra
Animációs vígjáték

Húsvéti táncház és tojáskereső verseny
Szabó Petra

Ferenc pápa – Egy hiteles ember
Április 20. 18 óra, április 23. 20 óra
Dokumentumfilm

A hőlégballon
Április 25. 20 óra, április 27. 18 óra
Történelmi dráma

Április 20.
Húsvéti témanap
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Várnak mindenkit, aki részt szeretne venni
egy népmesére épülő, interaktív, játékos-zenés,
kézművességgel tarkított foglalkozáson.
Húsvéti tojáskereső verseny
15 óra, Zichy liget
Több ezer finomság várja majd, hogy az
apróságok megtalálják. De lesz közös ének és
tánc is.
Április 21.
Húsvéti táncház
17 óra, Táncház
Program:
17 óra: kézműves foglalkozás – hímes tojás
készítése különböző technikákkal Pintérné

Sarkvidék
Április 26. 20 óra
Dráma
Bazi nagy francia lagzik 2.
Április 27. 20 óra
Vígjáték

2019.04.18.

Programok április 19-től 28-ig

Egy kutya hazatér
Április 20. 16 óra, április 27. 10 óra
Családi kalandfilm

Zöld könyv – Útmutató az élethez
Április 25. 18 óra
Zenés történelmi dráma

programajánló

#gorsium21
Tudósíts 21. századi stílusban egy birodalmi eseményről: Floralia instán, videón, képekben, tweetekben
avagy Online Floralia, azaz #gorsium21. Nincs más dolgotok, mint részt venni a 2019-es Floralián, és
másoknak is bemutatni azt: fotó, videó, hanganyag, riport, írás vagy bármilyen más műfajban, ami
online felületen megjelenhet. Csinálhattok tablót, vagy kiválaszthatjátok bármelyik szeletét a gazdag
programkínálatnak a csatajelenetektől a mini ásatásokon vagy a kecskesimogatón keresztül az ókori
összművészeti komédiáig. Az elkészült produkciókat Székesfehérvár Facebook-felületén tesszük közzé.
Lesz közönségszavazás, és szakmai zsűri is értékel. Két-három fős csapatok jelentkezését várjuk április
24-ig a gorsium21@fehervar.hu e-mail-címre. A jelentkezéseket követően kaptok visszajelzést arról,
hogyan juthattok be a rendezvényre, mint ifjú médiamunkatársak. Nyerhettek FEZEN-jegyeket, a
betekintés lehetőségét a nyári nagyrendezvények kulisszái mögé és DUE Sajtófesztivál-belépőket is. A
kezdeményezést Székesfehérvár önkormányzata, a Szent István Király Múzeum és a FEZEN támogatja.

Markovich Marcella irányításával (melyhez
néhány főtt tojás szükségeltetik otthonról)
18 óra: „Ma van húsvét napja” – népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek Edit vezetésével
19.30: táncházi mulatság – muzsikál a Galiba
zenekar.

Április 24.
Liget Műhely Olvasóklub
16 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Ezúttal az Ady-versek titkai kerülnek középpontba.

Április 22.
Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők az Amerikai Pite című filmet
tekinthetik meg.

A lótuszvirág illata
17 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Előadás az ókori Egyiptom szépségápolási
titkairól.

Április 23.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Simon András író, grafikus Istenes dolgaink
című előadása.

Április 25.
A 67-es úton...
17 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány
olvasóterme
Sárközy István, a Kisfaludi Művészkör tagja
válogatott alkotásaiból nyílik kiállítás. Megtekinthető május 13-ig.

KREATÍV BOLT

Macskatéka Olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
A foglalkozáson cicás képeslapok készülnek.

az Autósbolt mellett.

Április 27.
A kereszttől a feltámadásig
19 óra, Jézus szíve templom
Az ötvenedik évfordulóját ünneplő Szolnoki
Bartók Béla Női Kar kortárs egyházi műveket
énekel, vezényel Kiss Boldizsár és Molnár Éva.
Közreműködik Zemlényi Eszter, Tóka Ágoston,
Balogh Eszter valamint a Stringers Quartet.

Cserepes köz 2.,

Kreatív alapanyagok,
Iskola- és Irodaszerek,
Festőkellékek,
Könyvek, Ajándékok,
Ajándékutalványok.
SZERETETTEL ÉS KEDVEZŐ
ÁRAKKAL VÁRJUK KEDVES
VÁSÁRLÓINKAT!
H-P: 9.00-17.30-ig
Szo: 9.00-12.00-ig

TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!

Novotel Hotel Székesfehérvár, Ady E. u. 19.
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

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

AJTÓ VAGY ABLAK?
AKKOR MODULABLAK!
AKCIÓ

30%

KEDVEZMÉNNYEL!

Az akció időtartama: 2019.04.18-05.15-ig.

8000 Székesfehérvár, Havranek J. u. 45., Tel/Fax: 06-22 310-426 Mobil: 06/20 512 5016

w w w. m o d u l a b l a k . h u

Horoszkóp
április 18. – április 24.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Lehetősége adódik arra, hogy a napokban elrendezze
egy-két kényelmetlen kapcsolatát. Tisztázhatja nézeteltéréseit. Viszont nem mindegyik kapcsolat megy át
a rostán, éppen ezért, ha valamelyiket el kell engednie, akkor tegye meg, akármilyen nehéz is legyen!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Alkalma adódik arra, hogy megvalósítsa a régi elképzeléseit. Akár másnak a segítségével, akár önerőből,
de kár lenne kihagynia a lehetőséget. Emellett a
napokban jelentős felfedezéseket tesz önmagát és a
kapcsolatait illetően. Végre megérti saját tetteit!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Jót tenne Önnek, ha igyekezne kapcsolatokat építeni a
munkahelyén. Nem is feltétlenül előrejutási célzattal, hanem
azért, mert szüksége lenne arra, hogy barátkozzon. Ez nem
jelenti azt, hogy mindenkivel jóban kell lennie, de ne is zárkózzon el mások elől, pláne, ha ők kezdeményezik a barátságot.

Ön is érzi, hogy nagy szüksége lenne valamiféle változásra. Ezt
azzal kellene kezdenie, hogy átértékeli a kapcsolatait, az értékrendszerét, és meghoz néhány fontos döntést. Persze e téren meghallgatja mások véleményét, de ne rájuk alapozzon, és ne is tőlük
várja a megoldást! Egyedül kell meghoznia a végleges döntéseit!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Olyan feladattal bízhatják meg, ami nem vág a profiljába,
és talán nem is szeretne vele foglalkozni. Ha úgy érzi, van
valami kockázata, akkor ne vállalja el. Ám ha nem érheti
komolyabb kár az esetleges képzetlenségéből, akkor érdemes vele megpróbálkoznia, mert kellemesen csalódhat!

A napokban ellenállhatatlan lesz a kisugárzása, szinte senki
sem tud Önnek ellentmondani. Jóformán bárkit, bármire
rávehet. Persze ezzel ne éljen vissza, de nem árt, ha tudja,
hogy karizmája kifejezetten erőteljes lesz. Viszont érdemes
lenne családjával több időt töltenie és a kedvükben járnia!

A szórakozásé lesz a főszerep!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Ne legyen túl szigorú magával! Attól semmi sem fog
pozitív irányba változni, ha becsmérli magát. Mindenki hibázhat, illetve természetesek a hullámvölgyek az
életünkben. Inkább igyekezzen pozitívan gondolkodni,
és leljen egy kis örömöt a mindennapokban!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Tele van jobbnál jobb ötletekkel. Ne fogja vissza magát,
merje megvalósítani őket! Ne törődjön azzal, hogy
mások mit mondanak, milyen fantasztikus elképzelései
vannak. Csak ügyeljen arra, hogy megvalósíthatók
legyenek, hogy gyakorlatias szemmel is tekintsen rájuk.

Fotó: Kiss László

A Vörösmarty Rádió Székesfehérvár egyetlen közszolgáltató rádiója, melynek a helyi
tájékoztatás és a tájékozódás elősegítése az
elsődleges feladata. Az igényes, informatív
tartalom mellett általában kevesebb szerep jut
a szórakoztató elemeknek, most azonban egy
kicsit kiszakadva a hétköznapokból, közönségtalálkozót szerveznek koncerttel, játékkal,
bulival. Az április 26-i program részleteiről
Herzog Csillát, a Vörösmarty Rádió vezetőjét
kérdeztük.

Miért fontos a rádiónak ez a közönségtalálkozó?
Két dolog miatt is. Egyrészt azért,
mert a huszonnégy órás adásidő
sokszínű és igényes tartalommal való megtöltése igen nagy
kihívást jelent a munkatársaim
számára. Jelenleg több mint húsz
tematikus magazinműsorunk
van – például környezetvédelem,
nyelvoktatás, orvosi tanács-
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Herzog Csilla, a Vörösmarty Rádió vezetője
minden korosztályt hív április huszonhatodikán este nyolcra az Ikon Klubba!

adás, építkezés témakörében,
csak hogy néhányat kiemeljek
közülük. Ezek mind szakértői
közreműködéssel készülnek. Így
természetes, hogy ez a találkozó

azt a célt is szolgálja, hogy bemutassuk őket a közönségnek és
megköszönjük a szakértői tevékenységüket, hogy napról napra,
hétről hétre rendelkezésünkre
állnak és a munkánkat segítik.
Másfelől nagyon fontosnak tartjuk a közönség megszólítását, kicsit máshogy, mint megszoktuk.
A rádiós munka kissé magányos
tevékenység, annak ellenére is,
hogy a közösségi portáloknak
köszönhetően egyre bővülnek az
interaktív kapcsolattartási lehetőségek. A kollégáim nevében is
mondhatom, hogy szeretjük, ha
a hallgatóinkkal lehetőség nyílik
a személyes kapcsolatfelvételre, a
beszélgetésre, a találkozásra.
Milyen korosztályra számítotok,
egyáltalán kiknek szól a program?
A hallgatottsági mérések azt mutatják, hogy a Vörösmarty Rádiót

húsztól kilencven évesig mindenki hallgatja. A közönségtalálkozót este nyolctól rendezzük, reményeink szerint
több korosztályt is meg tudunk
szólítani, akik vonzónak találják
a programot. Már csak azért is,
mert az este első részében helyi
zenészek lépnek fel. A huszonévesek, a harmincévesek, de akár a
retrókedvelő hallgatóink is láthatnak, hallhatnak csemegéket. Egy
kellemes helyszínen eltölthetünk
egy tartalmas estét, a hallgatóink
megismerkedhetnek a műsorvezetőinkkel, a szakértőinkkel,
kérdezhetnek tőlük, és közben
értékes zenei programban is
részük lesz. A közönségtalálkozóra mindenkit várunk, és ígérjük,
hogy most inkább a szórakoztató
elemek kapnak hangsúlyt, a zene
és a könnyed beszélgetés. Ezt
két ikonikus műsorvezetőnk is
biztosítja Schéda Zoltán és Kiss
György személyében.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Úgy érzi, valaki cserbenhagyta, akinek segítségére nagyon számított,
sőt mi több, ki is használta. Ez is rontja a hangulatát, de amúgy is
éppen eléggé érzékeny ahhoz, hogy mindenen felháborodjon. An�nyira szeszélyes a hangulata, hogy könnyedén összeveszik másokkal,
miközben egyre csak azt érzi, fogytán az ereje.

Kivételes lehetőségeket ígér Önnek ez a hét. Esélye nyílik arra,
hogy megvalósítsa céljait, megváltoztassa a kapcsolatait, hogy
életét olyan irányba terelje, amilyenbe szeretné. Előrelépés,
pozitív fejlődés várható a mindennapjaiban, mindeközben a
szeretteivel való kapcsolata is egyre csak javulni fog.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mostanában meglehetősen érzékeny, emiatt könnyen összetűzésbe
keveredik másokkal. Sok minden bántja, csak nem akar velük
szembenézni. Tele van sérelmekkel és haraggal bizonyos személyekkel
kapcsolatban. A legjobb volna, ha veszekedések helyett inkább őszintén
beszélne azokkal, akik miatt esetleg nem leli a lelki békéjét.
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Munkahelyi nehézségek merülhetnek fel. Talán azért, mert úgy érzi,
rezeg a léc, és meg fognak válni Öntől, de az sem kizárt, hogy csak
a sok munka, a stressz, ami kikezdte az idegeit. Mindkét esetben
érdemes lenne alternatívákon gondolkodnia, mert nem ér annyit
semmi, hogy idegösszeomlást kapjon miatta!
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gasztronómia
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Colomba – a kalácsból készült galamb
A HETILAP

Kurucz Tünde

A tésztája gyakorlatilag ugyanaz,
mint a karácsonyi panettone tésztája, hiszen van benne kandírozott
citrusféle és ha a család szereti, akkor mazsola is. A története nem túl
régi. Az 1930-as években a Motta
nevű cég karácsonyra nagy men�nyiségben sütötte a panettonét. Az
ünnepek után azonban a kereslet
finoman szólva is visszaesett, ezért
az akkori marketingmenedzsernek, Dino Villaninak támadt egy
zseniális ötlete: más formában, de
készítsenek húsvéti panettonét. A
váratlan húzásnak akkora sikere
lett, hogy Angelo Vergani 1944-ben
átvette a receptet és megalapította
a saját cégét, melynek specialitása
a húsvéti colomba. Azóta számos
cég felvette a repertoárjába. Egy
ilyen kalács elkészítése gyakorlatilag egynapos munka. Néha
azonban érdemes vele bíbelődni,
mert a végeredmény semmihez
sem hasonlítható!

Hozzávalók

Fotó: Kurucz Tünde

A colomba pasquale egy hagyományos olasz
húsvéti kalács neve, ami magyarul annyit jelent:
húsvéti galamb. A nevét a formájáról kapta,
hiszen a galamb a húsvéti megújulást, békét és
újjászületést jelképezi.

A colomba tetejét mandulával is díszíthetjük

Először a kovászt készítjük el! A
lisztet összekeverjük a langyos vízzel,
a cukorral és az élesztővel, majd az
egészet nagyjából egy órán keresztül
pihentetjük. Háromnegyed óra múlva
egy másik edényben a tésztához a
lisztet, a cukrot és a sót összekever-

jük. Belefacsarjuk a citrom levét, belereszeljük a héját, majd hozzáadjuk
a tejet és a tojássárgákat is. Ezután
a masszához hozzáöntjük a kovászt,
és elkezdjük dagasztani. Mikor kezd
összeállni, apránként beletesszük a
langyos vajat is. Nem kell megijedni,

A kovászhoz
• tíz deka liszt
• egy zacskó instant élesztő
• fél deci langyos víz
• egy evőkanál cukor

Belül még másnap is foszlós, már ha marad belőle

Szeretettel várunk Székesfehérváron a Saveur
Kávézó és Cukrászdában a hét minden napján,
reggel 9-től este 19 óráig!
Rendelhetsz nálunk szülinapi, esküvői tortát.
Süti kínálatunkban mindenki megtalálja a
kedvére való finomságot. Vegán, nyers vegán,
cukormentes vagy hagyományos sütemények
között válogathatsz.
Ha betérsz hozzánk, próbáld ki teraszunkat
is, ahol zöld környezetben fogyaszthatod el
kávédat, sütidet, reggelidet!
Tortarendeléssel kapcsolatban keress minket
telefonon: 0620/466-5363 vagy add le rendelésedet
honlapunkon: www.saveur.hu
Székesfehérvár, Budai út 140.

Fotó: Hagymásy András

A mázhoz
• két tojássárgája
• két evőkanál porcukor
• egy marék mandula

Fotó: Kurucz Tünde

A tésztához
• harminc deka liszt
• nyolc deka cukor
• egy deci langyos tej
• egy marék kandírozott citromhéj
• egy citrom leve
• egy citrom reszelt héja
• nyolc deka langyos vaj
• négy tojássárgája
• egy teáskanál só

mivel lágy a tészta, ezért nagyjából
tíz-tizenöt perc dagasztás után kezd
csak elválni az edény falától. Amikor
szép hólyagos lesz a massza teteje,
félretesszük, és körülbelül egy órán
keresztül langyos helyen kelesztjük.
Ezután lisztezett deszkán alaposan átgyúrjuk, és beledolgozzuk a
cukrozott citromhéjat is. (Lehet előre
áztatott mazsolát is használni). Ha
ezzel végeztünk, akkor másfél órán
keresztül ismét kelesztünk. Óvatosan átgyúrjuk a gombócot, és két
egyforma részre osztjuk. Az egyikből
elkészítjük a galamb testét és fejét. A
másikat két részre osztjuk, és abból
egyenként megformázzuk a galamb
szárnyait. A kalácsgalambot megint
egy fél órán keresztül pihentetjük.
Közben előmelegítjük a sütőt 170
fokra, és a mázhoz kikeverjük a
tojásfehérjéket a cukorral, majd
az utolsó kelesztés után az egészet
átkenjük. Végül egész mandulákkal
vagy mandulapehellyel tetszőleges
módon díszítjük. A colombát nagyjából negyven percig sütjük, akkor
van készen, ha szép aranybarna a
teteje. Sütés után rácson kihűtjük,
és hidegen tálaljuk.

Mivel a colomba egy időigényes kalács, ezért az olaszok többsége is boltban veszi. A kínálat
óriási, az ízesítés százféle, van pisztáciakrémes vagy éppen proseccós is.

FEHÉRVÁR

Egyház

Közéleti hetilap
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Az igazi szabadságot önmagunk legyőzése jelenti!

László-Takács Krisztina
A nagyhét nem más, mint Krisztus tanításának
esszenciája. Ez a hét nap virágvasárnappal
vette kezdetét, egy nagy győzelmi bevonulással. Majd követte az árulás, a kínszenvedés,
Isten tervének, akaratának elfogadása, végül
nagypéntek döbbent csendje. A valódi győzelemhez olyan út vezet, mely lemondással jár.
Erről az útról kérdeztem Spányi Antal megyés
püspököt.

A győzelem, amiről a Biblia ír, nem
e világnak a győzelme, és nem
azáltal születik meg, hogy valakit
legyőzünk, fölébe kerekedünk. Itt
önmagam fölött való győzelemről
van szó. Arról, hogy le tudom magamban győzni mindazt a gyengeséget, mely az önzésből, a magam
akaratának erőszakos keresztülviteléből fakad. Ha tudok a győzelemre
úgy tekinteni, hogy magam fölött
aratok győzelmet, ezáltal magam
vívom ki a szabadságomat, akkor
nem győztesek és legyőzöttek lesznek, hanem esélyt kap mindenki,
hogy fölemelkedjen.
Szenvedés, lemondás, önmagam megtagadása – nehezen vállalható dolgok.
Inkább csak rákényszerülünk bizonyos
helyzetekben!
Senki sem akar szenvedni – ha úgy
tetszik, nem vagyunk mazochisták.
De vállalni kell a szenvedést, mint

Rába Henrietta

egy prést, amivel megpróbálom
magamat a legjobb formájúvá
alakítani, csiszolni. Ehhez hozzátartozik az is, amin Jézus keresztülment: nagypéntek fájdalma. Nem
önmagát keresi, hanem másokat
keres, megmutatja, hogy a másokért vállalt szenvedés, a másokért
vállalt kereszthordozás mindig az
életbe vezet bennünket.
Az egyház ad egy keretet, mutat egy
utat, de ahhoz, hogy Jézus megszólítson, személyes érintettség szükséges.
Mitől lehet ez a kapcsolat személyes?
A hit nem lehet más, csak személyes: a keresztény hit döntés
Krisztus mellett. Megtapasztalni
az ő szeretetét, jóságát. Ez egy
egészséges, ép emberben viszontszeretetet indukál. Észre kel
vennem az ő szeretetének jeleit,
melyek végigkísérnek bennünket
az életünkön, és erre megfelelő
módon kell válaszolni. Krisztust
csak akkor tudom megérteni, ha
egészen személyesen, magamra
vonatkoztatva tudom olvasni az ő
mondatait a Szentírásban, tudok
találkozni vele a liturgiában, fel
tudom fedezni az ő szeretetét
a másik emberben, vagy éppen
önmagamban élem meg azt a
szeretetet, amikor én fordulok oda
valaki felé, akin én tudok segíteni,
akivel én tudok jót tenni. Hiszen

Fotó: Horváth Renáta

A HETILAP

A Spányi Antal megyés püspökkel készült
teljes beszélgetés április 19-én, pénteken
19.10-kor látható a Fehérvár Televízió műsorában. Ismétlés április 20-án, szombaton
12.50-kor és 18.20-kor.

Jézus azt mondja: „Amit egynek
a legkisebbek közül tesztek, azt
nekem teszitek.” Ha egy kicsinyhez odafordulok, legyen az egy
gyermek vagy egy segítségre szoruló, kiszolgáltatott ember, akkor
ebben az odafordulásban magával
Jézussal találkozhatok.

Az ember alapvetően arra vágyik,
hogy szeressék, hogy boldog legyen
és szabad. Mit jelent ez a szabadság a
jézusi értelemben?
Az ember képes mindennel élni és
mindennel visszaélni. A krisztusi
szabadság azt jelenti, hogy szabad
vagy a jóra: dönthetsz és szabadságodban áll dönteni a jó mellett. De
az ember dönthet a rossz mellett is,
sőt dönthetek amellett is, ami már
nem szabadság, hanem szabadosság. Vagyis megteszek olyan dolgokat, amivel másnak kárt okozok,
mert azt gondolom, hogy nekem ez
jogomban áll. A szabadosság mindig kiszolgáltatottá teszi az embert,
a szabadosság által nem leszek
szabaddá. Szabad az lesz, aki tud
dönteni, és a döntéseinek következményeit mérlegre teszi. Felemelek
valakit vagy elgáncsolok? Nagyon
fontos dolog, hogy megértsük: Jézus
a jónak a szabadságára hívott meg
bennünket és nem a szabadosságra,
ami nem más, mint a saját önzésünk rabsága, és ami egy nyomorult
állapot. Ha az ember jót tesz, örömet szerez, azzal visszahat a saját
lelkére is. Ha az ember boldogságot
keres, akkor annak ez az útja: örömet szerezni másnak és megtanulni
mások örömének igazán örülni. Ez
igazi boldogságot jelent. Jézus erre
az útra hív meg bennünket!

Így kerek a világ!

A tojásfestő maratont már kilencedik éve szervezi a Fehérvári
Kézművesek Egyesülete. Több korosztály közös programja ez,
de inkább a hölgyek érdeklődnek a tojásfestés iránt.

Fotók: Simon Erika

Zsúfolásig telt múlt hétvégén a Fehérvári Kézművesek Háza: jöttek egészen kis gyerekek, szülők, nagyszülők. Mind azért érkeztek, hogy húsvétra egyedi,
különböző technikákkal kivitelezett tojásokat készítsenek. Voltak, akik a modern megoldásokat, de akadtak, akik a népi, hagyományos díszítést választották.

Modern technikákkal is csodaszép tojásokat lehet készíteni

Tojások a kút felett
Lukácsy József

Fotó: Lugosi Balázs

Húsvét előtt

Az alapításának negyedszázados évfordulóját idén ünneplő Fehérvári Polgárok Egyesülete már hatodik alkalommal öltöztette ünnepi
díszbe a Liszt Ferenc utcában található Koronás kutat. A Felsővárosi
Óvoda növendékei műsorral készültek, és Varró János népzenész
tekerőlant-előadását is meghallgathatták a résztvevők.
L. B.

A húsvét legfontosabb vallási ünnepünk, misztikus életünk legtitokzatosabb
fejezete. Ezt megelőzően a nagyhét virágvasárnappal kezdődik. Annak idején
Jézus, a szabadító ekkor vonult be Jeruzsálembe. Az ünneplő tömeg pálmaágakkal, virágokkal és kendőkkel fogadta, de mikor megtudták, hogy Isten
országát nem az elnyomók elűzésével akarja létrehozni, elfordultak tőle.
Nagycsütörtök történelmi eseményeiről még ma is keveset beszélünk. Az
apostolok jelenlétében az utolsó vacsora volt az egyháztörténet első szentmiséje, amit maga Jézus Krisztus mutatott be, aki kezébe vette a kenyeret, a
borral töltött kelyhet és azt mondta: „Ez az én testem, ez az én vérem.” De az
első papi rend is ezen a napon alakult – „Ezt cselekedjétek az emlékezetem-

A tojásfestés nagyon összetett feladat: a kéz tartására, a
viasz csöppenésére egyszerre kell odafigyelni!
re!” – és ez volt az első püspökszentelés. Ezért tartják mindig ezen a napon a
krizmaszentelést.
Az utolsó vacsorán, a halálig tartó szolgáló szeretet nevében Jézus kendőt
köt derekára és megmossa tanítványai lábát. De a sötétség hatalma az igazak
elárulásával már ezekben a korai történelmi időkben is megmutatkozott. Júdás
már birtokolta a harminc ezüstpénzt, Péter – fogadkozásai ellenére – a csütörtökről péntekre virradó éjszaka háromszor tagadta meg Jézust, mondván:
„Nem ismerem ezt az embert.”
A vacsora után következett a cserbenhagyás éjszakája, majd a nagypénteki
halálos szenvedés és a tömeg által követelt megfeszíttetés, de úgy, hogy János
kivételével Jézust minden tanítványa magára hagyta. Vagyis a hazugság, az
erkölcstelenség és árulás ősi időktől jelen van az emberi közösségekben. Ezért
találunk nehezen etikailag kifogástalan példázatokat. Bár a húsvét hajnali feltámadás az üres sír szimbólumával együtt a narratíva reménykeltő végkifejlete.
Az ünnepek alatt hallgassuk figyelemmel egyházi elöljáróink interpretációit,
akik reményeink szerint mindnyájunkat segíteni fognak abban, hogy megőrizzük kultúránk értékeit és hagyományait ezekben a válságos időkben. Hiszen a
húsvét eseményei keresztény kultúránk ősforrását jelentik.

FEHÉRVÁR

Kultúra

Bemutatkozások, találkozások, inspirációk
Látrányi Viktória
Második alkalommal várták Székesfehérvárra a Művészeti
Egyetemek Találkozójára, azaz a MET-re a fiatalokat. Szikora János szerint a fesztivál színhelye a találkozásnak, a
bemutatkozásnak és az inspirációnak is.

Fotó: Simon Erika

A kőszínház mellett a Pelikán Kamaraszínház adott otthont a workshopoknak. A
rendezvény kiállításmegnyitóval kezdődött
pénteken, és vasárnap gálával zárult. A
Színház- és Filmművészeti Egyetem, a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a MOME,
a Magyar Táncművészeti Egyetem, a
Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kara,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem,
a Metropolitan Egyetem és a Kaposvári
Egyetem Rippl-Rónai Művészeti Kara
hallgatóit Brájer Éva alpolgármester és
Szikora János színházigazgató köszöntötte.
„A művész számára a találkozás olyan, mint az
embereknek az oxigén: inspiráció nélkül nem

tud működni!” – fogalmazott a rendezvény
ötletgazdája, Szikora János a megnyitón.
A három nap alatt közel harminc program
várta az érdeklődőket. A pályaválasztás
előtt álló fiataloknak is érdemes volt
kilátogatniuk a MET-re: ízelítőt kaphattak
a különböző képzésekből. A Művészeti
Egyetemek Találkozójának gálaműsora
a fiatal művészek két nap alatt készült
munkáiból nyújtott ízelítőt, kiegészülve
már korábban született izgalmas produkciókkal.
A vasárnapi gálán Östör Annamária
önkormányzati képviselő és Szikora
János színházigazgató adták át a város
által alapított Pelikán díjat. Az elismerést
ezúttal nem egy alkotó, hanem a Színházés Filmművészeti Egyetem másodéves
drámainstruktor osztálya vehette át. A díj
nem más, mint tíz hónapon keresztül havi
százezer forint támogatás Székesfehérvár
önkormányzatának felajánlásaként.

Filmvetítés, koncertek, bemutatók és interaktív drámajáték is várta a látogatókat

2019.04.18.

A Hermann nyerte a fesztiváldíjat

A HETILAP

Bácskai Gergely
Április tizennegyedikén, vasárnap gálaműsorral
fejeződött be az idei Fejér Megyei Diáknapok
háromnapos rendezvénysorozata, melyen
tizenkét kategóriában versenyezhettek a megye
legtehetségesebb fiataljai. Fehérvár nagydíját
a Tóparti, a Fesztiváldíjat a Hermann nyerte.

2019-ben újra Székesfehérvár adott
otthont a Fejér Megyei Diáknapok programjainak, ahol a három
nap alatt közel ötszáz produkciót
értékelt a zsűri. A hat évtizedes
hagyománnyal rendelkező megyei
középiskolai seregszemlére ezúttal
is tizenkét kategóriában nevezhettek a diákok. Ahogy minden évben,
így most is telt házas gálaműsorral
zárult az esemény. A Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház
színháztermében tizenhárom plusz
egy produkció kapott lehetőséget,
hogy újra bemutatkozzon. Fellépett
többek között a The Crowd és a Vasvári Diákszínpad. Könnyűzenei kategóriában Balla Benedek és Matern
Vanda álltak mikrofon elé. A gálát a
Sótájm kategóriában indult Halasi
Dávid tánca után egy ráadásprodukció zárta. A Vasvári Diákszínpad
Gesztus csoportja Dés László Mi
vagyunk a Grund című számával
lépett színpadra nem mindennapi
formában, ugyanis a produkció alatt
a csapat jelnyelven is előadta a dalt,
melynek utolsó versszakához a gála
összes fellépője csatlakozott.

Fotó: Simon Erika
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A gálán igen látványos produkciókat láthattunk!

A gálán a diáknapok résztvevőit
Mészáros Attila alpolgármester
köszöntötte, aki elmondta: mindig
nagy öröm, amikor Székesfehérvár
adhat otthont a nagy népszerűségnek örvendő kulturális diákrendezvénynek. Idén is sikeres napokon
vannak túl, ahol közel ezer tehetséges diák mutathatta meg magát.
Gazdára talált Viola, a Fejér Megyei
Diáknapok kabalaállata, akit a The
Crowd lányai vihettek haza. A Fejér
Megyei Önkormányzat Nagydíját a
kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály
Általános Iskola és Gimnázium
nyerte. Dunaújváros nagydíja a
Széchenyi István Gimnázium és
Kollégiumé, Székesfehérvár nagydíja pedig a Tóparti Gimnáziumé
lett. A fesztiváldíjat a Hermann
László Zeneművészeti Szakgimnázium nyerte, akik a Tópartival
együtt egy-egy Diáknapok-logóval
ellátott kanapéval is gazdagodtak.

A Fehérvár Televízió műsora április 20-tól 26-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2019. 4. 20. SZOMBAT

2019. 4. 21. VASárnAp

2019. 4. 22. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:10 Képes hírek – benne minden
egész órakor a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Borka
Gyula, az országos CNCverseny döntőse
10:35 Bajnokok városa
magazin – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendégek: Góczán Gábor és
Huszár Ádám, a Soulwave
zenekar gitárosai
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász László,
téma: Székely Bál
12:00 Paletta magazin – ismétlés
12:30 Napi színes – ismétlés
12:40 Hírek – ismétlés
12:50 Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
Műsorvezető: László-Takács
Krisztina. Vendég: Spányi
Antal megyés püspök
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Radics Éva és
Major István, téma: az
Oratórium Kórus megalakulása
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Buda Gábor, az
Alma zenekar frontembere
15:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:20 IIHF U18 VB Divízió 1B
Magyarország–Olaszország
utánpótlás jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
18:20 Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
Műsorvezető: László-Takács
Krisztina. Vendég: Spányi
Antal megyés püspök
19:00 Híradó
19:20 Kvantum
19:50 DVSC – Alba Fehérvár
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Sudár Annamária – Arany
János-est 1. rész
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Borka
Gyula, az országos
CNC-verseny döntőse
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába
Henrietta. Vendégek: Góczán
Gábor és Huszár Ádám, a
Soulwave zenekar gitárosai
11:40 Csík 30 – 30 év boldogság
12:00 Napi színes – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Juhász László,
téma: Székely Bál
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendégek: Radics
Éva és Major István,
téma: az Oratórium
Kórus megalakulása
13:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:10 IIHF U18 VB Divízió 1B
Japán – Magyarország
jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezetők: Látrányi
Viktória és Mits Márton.
Vendég: Buda Gábor, az
Alma zenekar frontembere
16:35 Szent László nyomában
Erdélyben
17:50 Fehérvári beszélgetések
Extra – ismétlés
Műsorvezető: László-Takács
Krisztina. Vendég: Spányi
Antal megyés püspök
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Alba Fehérvár – Kaposvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Sudár Annamária – Arany
János-est 2. rész
22:10 A hét hírei – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
Extra
Műsorvezető: László-Takács
Krisztina. Vendég: Spányi
Antal megyés püspök
11:00 Hitünk és életünk
11:30 Kvantum – tudományos
magazin
12:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
16:20 Fehérvári beszélgetések
Extra
Műsorvezető: László-Takács
Krisztina. Vendég: Spányi
Antal megyés püspök
17:00 Kvantum – ismétlés
17:30 A Bakony szikláin –
hegymászás mindenkinek
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Róbert,
téma: hetvenéves az ARTE
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:05 ARAK AKTIV 2019
összefoglaló
19:30 Virtuózok és az Alba Regia
Szimfonikus Zenekar
Közreműködik Boros Misi
és a Virtuózok döntősei.
Vezényel: Dubóczky Gergely
21:10 Portrék a Királykúton 2017
Vendég: Tornyai
Gábor. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
22:10 Hírek – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

2019. 4.23. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
11:10

A Fehérvár Televízió
archívumából

11:40

Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Róbert,
téma: hetvenéves az ARTE
17:00 Bassology: Groupensax
és a Muck Éva Trió
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Kata
esküvői ceremóniamester
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 Parlami d’Amore –
olasz nyáresti koncert
a belvárosban
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 4. 24. SZerdA

2019. 4. 25. CSüTörTöK

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: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Kata
esküvői ceremóniamester
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Majorosné
Szabó Veronika, téma:
Hetvenéves az ARTE
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:15 Debrecen – MOL Vidi
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Majorosné
Szabó Veronika, téma:
hetvenéves az ARTE
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Bokorné Döme
Mária és Bokor Attila, téma:
hetvenéves az ARTE
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:15 Tim – ausztrál filmdráma (12)
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 4. 26. pénTeK
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: Vakler Lajos.
Vendégek: Bokorné Döme
Mária és Bokor Attila, téma:
hetvenéves az ARTE
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kovács
István jótékonysági futó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:35 VIII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor
– Misztrál-est
22:05 Híradó és Köztér – ismétlés
23:05 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 21. 19:50 Alba Fehérvár – Kaposvár kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

FEHÉRVÁR

Kultúra

Mercedes Benz – ősbemutató Fehérváron
A HETILAP

Vakler Lajos

Magyarországon először a Vörösmarty Színházban mutatták be Esterházy Péter Mercedes Benz
című drámáját. A történelmi revüben – Szikora
János rendezésében – az Esterházy család
évszázadokon átnyúló történetét ismerhetik
meg a színházbarátok.

Lódi-Tóni kiállítása
Vakler Lajos
A Köfém Művelődési Ház adott otthont Szakál
Antal karikatúra-kiállításának.

Az Úr és Lucifer játéka: a tét az Esterházy család sorsa

Az ismert és elismert festőművész
ezúttal játékos arcát mutatta meg a
képzőművészet barátainak, olyan
portrékat, köznapi történeteket figuráz ki, melyek mosolyt, jókedvet
varázsolnak a látogatók arcára. A
tárlat látogatói megtapasztalhatták: a sokat látott képzőművész
valósággal lubickol a karikatúra
műfajában. Könnyed tollvonásokkal, ecsetkezelésekkel kalauzol el
bennünket önmagunk és embertársaink hétköznapi pillanataiba – kicsit másként. Lódi-Tóni művészete
közelebb hoz bennünket játékosságával mindennapjainkhoz, s a
komoly énünket sutba dobva álmélkodunk és nevetünk a „velünk is
megtörténhet” igazságán.

szikus európai szellem, a szabad
polgár megtestesítőjét, egy nagy
kulturális tradíció és az egyszerre
jelenlévő modernitás képviselőjét.
A család nőtagjait édesanyaként és
hercegnőként Závodszky Noémi,
szolgáló mindenesként és szeretőként Pálya Pompónia, míg szeretőként és szolgálóként Varga Lili
képviseli.
Az évszázados családi krónika hol
tragikus, hol távolságtartóan ironi-

Lódi-Tóni mosolygós arccal tekint a világra

Fotó: Kiss László

Esterházy Péter utolsó darabját a
Szlovák Nemzeti Színház felkérésére írta. A Mercedes Benz című
történelmi revüt 2017 januárjában Pozsonyban mutatták be.
A magyarországi ősbemutatót
Székesfehérváron, a Vörösmarty
Színházban, Szikora János rendezésében láthatjuk. Az ember tragédiája keretjátékát megidézve az Úr
fogadást köt Luciferrel. A fogadás
tétje: elbukik-e a magyar történelem egyik legendás, évszázados
családja, az Esterházy család? Lucifer visszaforgatja az idő kerekét, és
végigkísérjük a család történetét a
tizenhetediktől a huszadik századig. Lucifer újra meg újra megkísérti az Esterházyakat, a két családfőt:
a herceget és a grófot.
Az Úr és Lucifer szerepében Sághy
Tamást és Seress Zoltánt köszönthetjük. Kuna Károly és Tűzkő
Sándor alakításában az előző generációk Esterházy hercege és grófja a
főszereplők. Az író Esterházy Péter
szerepében Andrássy Mátét láthatjuk, aki hitelesen ábrázolja a klas�-

2019.04.18.

kus története és legendás alakjai
elevenednek meg a különleges színpadi játékban, miközben újra és
újra felhangzik az Úr kedvenc, erőt
adó énekszáma, Janis Joplin híres
dala. „Hallottam Janis Joplin nevetését, a Mercedes Benz végéről.” –
írta Esterházy Péter – „Ezt volna jó
elérni, a rémületnek és az örömnek
ezt az együttállását, a szabadságét
és reménytelenségét, komolyságot
és komolytalanságot egyszerre!”

Kép: Pintér Norbert
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A Vörösmarty Rádió műsora április 20-tól 26-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 4. 20. szOMBat
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltán
10.10 Horgász – vadász
magazin Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
11.10 Művésztársalgó –
színházi magazin
Szerkesztő: Bóna Éva
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Szombaton 5-kor
ugyanott – Sasvári Csilla
műsora Vendég: Cristina
Porres Mormeneo,
Egerházi Attila
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

2019. 4. 21. Vasárnap
00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Húsvéti műsor
13.10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2019. 4. 22. Hétfő

2019. 4. 23. Kedd

2019. 4. 24. szerda

2019. 4. 25. CsütörtöK

2019. 4. 26. pénteK

01.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Húsvéti beszélgetés
Spányi Antal megyés
püspökkel Riporter:
László-Takács Krisztna
09.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Germán Márton Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
10.10 Természetes
gyógymódok a túlevés,
túlivás ellen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.40 Kiállítás nyílik a
Művészetek Házában
Vendég: Karóczkay Ottó
11.10 A család Vendég: Pap
Csilla, Tornyai Gábor
12.10 Húsvéti népszokások
Vendég: Dr.
Lukács László
13.00 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
Témák: aktualitások,
érdekességek
18.10 Egyházi műsor
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
19.10 Könyvespolc
irodalmi műsor
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
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
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:
Sasvári Csilla
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: Sasvári
Csilla és Kiss György
10.10 Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Lánglovagok –
katasztrófavédelmi
műsor
11.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
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: Ficsóri Erika
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: Ficsóri Erika

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
06.40 Beszélgetés a
Műemlékvédelmi
Világnap kapcsán
Vendég: Csutiné
Schleer Erzsébet, Igari
Antal, Bartus Tamás
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla, Kiss György
10.10 „107” magazin Vendég:
Sipos Mónika
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
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

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 Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György 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.
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Zádori Gábor / Wilhelm Ottó

Saitos Lajos

A léggömb

Mézbe esett légy
Éhes szemmel, szomjas aggyal,
félkómában ébredek,
a szám szikkadt, gyomrom bugyog,
de a rooter már ketyeg!
Habos kávé minden e-mail,
mikor rájuk klikkelek,
szürcsölöm a Google levét
s görgetem az egeret.
Nem kell pia és nem kell cucc,
ha a neten szörfözök;
bedeszkázom füleimet,
ha a facebookom pörög.
Király dolog, ha irigyel
és majmol a kíber nyáj,
ha lájkolják a blogomat:
lebegek, mint butterfly.
Ujjam tapad a telóhoz,
szünet nélkül csetelek,
fullon pörög az instagram,
hörögnek a net ebek.
Minden percem, minden órám
mint nikkeles csap ragyog –
nem értem, hogy miért mondják:
mézbe esett légy vagyok.
Prax Levente

Epikus, metrikus sci-fi szonett
Egykor elégett messze az űrben
Nagy vezetőnknek flottahajója.
Dús birodalmát nyelte e tűz el.
Kincsei vesztek, szertegurultak.
Hulltak a népek, törtek a rendek,
Elmenekültek mind a tudósok,
Harcosok, aggok, mindenek lelke
Napközi szélben semmibe foszlott
Én, aki voltam hű szabad ember
Messze futottam, és ez a kegyhely
Lett menedékem – biztos, erős vár.
Most eme zugban fájlalom egyre
Hogyha idézem, hogy mi veszett el
Lelki nyugalmat nem lelek immár.
Bartal Klári

Húsvét
„És harmadnapra föltámadott” –
Szól az Írás szent könyveinkben.
De ehhez előbb halni kellett,
Hisz’ e nélkül új élet nincsen.
Ez a halál s a föltámadás
Váltja meg bűnös, gyarló néped,
Uram. S vérednek hullásáért
Csak szívünk tisztaságát kéred.

Helyesbítés
A Vörösmarty Hágó legutóbbi összeállításában, 2019.
március 14-én a Tomi virágai c. írás szerzőjeként tévesen
jelent meg Nehrer György neve. A mű szerzője Kaszás
István. A szerzőtől és az olvasóktól elnézést kérünk!
Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Hosszúra nyúlt, kényszerű szabadidejével – több száz
vagy inkább ezer sorstársával együtt – nem igazán
tudott mit kezdeni Z., pedig tettrekészség feszült
örökké zsigereiben. De bármihez fogott is mostanában, balul ütött ki. Így aztán kedve hamar lelohadt,
hiszen a kísértet ott settenkedett körülötte: hátha nem
sikerül…?!
Szokásává vált ezidőtájt az ablakba állni s eltűnődni,
saját bezártságából így tekintett a nélküle zajló világba.
S megtanult látni is a sok mihaszna nézelődés közepette. Látni, mint ahogy egyesek képességévé válik a
sorok közti olvasás. Hasonlítgatta hát a dolgok színét
és fonákját. Megpróbált a kisebb gondok elkendőzése
helyett a nagyobb bajok mélyére nézni, és viszont. Mert
„tetézi, ki elfödi a bajt” – motoszkált agyában az Illyés-i
gondolat. Miközben folyton azon töprengett: ki vagyok
én?, miért jöttem a világra?, mit akar tőlem a világ?, s
mit akarok én? – filozofálgatott. – Holott volt idő, ami-

Lukácsy József

kor már bizonyíthatott. Csak hát a folytonosság valahol
megszakadt.
Mintha ezekről a kérdésekről beszéltek volna az imént a
pszichológusok is a rádióban, amit csak megszokásból,
„háttérként” működtetett szobájában. S ekkor pillantotta meg a keleti égbolton a léggömböt. Egy hőlégballont
vitt a légáramlat ott, fönn, a kosárban egy emberrel,
aki a vágyát kergeti egyre magasabbra!, s hallani vélte a
gázégő morajlását. Lám, annak az embernek ott, a kasban sikerült; vágya kiteljesedőben, ha éppen a repülés
volt valamikori álma. Hiszen aki még nem próbálta,
nem is tudhatja, milyen is a világ más perspektívából.
Ekkor világosodott meg Z. előtt az élet értelme; hogy
a csodát nem várni, a vágyakat nem kergetni kell,
hanem nap mint nap tenni értük. Hogy az ember
feljebb jusson, előbbre. S ahogy ezt kigondolta, az ablak
szegletében, a léggömb már el is tűnt látómezejéből. De
reményei megmaradtak.

Márai Sándor emlékezete

Ebben az évben emlékezünk
Márai Sándor halálának harmincadik évfordulójára, akinek az
európaiságot nemcsak a görögrómai kultúra, a kereszténység, a
felvilágosodás jelentette, hanem
műveltségalapú hitvallás és hivatástudat.
Nevét 1989 előtt hosszú évtizedeken
át szinte nem lehetett leírni, művészetéről irodalmi lapokban vagy
egyéb kulturális kiadványokban
publikációk alig jelenhettek meg.
A huszadik századi modern
magyar irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Különös, egyedi
sorsról van szó. A harmincas évek
Magyarországán polgári szabadelvű-konzervatizmusa miatt liberális baloldali ellenzékinek, később,
a szocialista realizmusnak
nevezett „irodalmi kényszermunka” első éveiben változatlan elvei
miatt „jobboldali csökevénynek”
tartották. De sem a régmúltban,
sem a jelenben senki nem vitatta
Márai csodálatos művészetét,
félelmetes műveltségét, gondolatgazdagságát és rendkívüli hatását
a mindenkori olvasók sokaságára.
Márai Sándor szepességi szász
(cipszer) család sarja, 1900-ban
született Kassán. A Grosschmied
família nemzedékeiből országos,
olykor világhírű jogtudósok kerültek ki, tudományos és közéleti
érdemeik miatt kapták I. Lipóttól
a magyar nemességet Márai előnévvel. Szülővárosáról, családjáról az Egy polgár vallomásai című
önéletrajzi regényében ír. Kassán
kezdte tanulmányait. Tizenhét
éves korában Pestre távozik, ahol
már tizennyolc évesen rendszeresen publikál a Budapesti Naplóban. Mentora az idősödő Török

Gyula, tehetségének felfedezője
Osvát Ernő. A Tanácsköztársaság
százharminchárom napja alatt
rendszeres újságírói tevékenységet folytat. Közéleti riportjaiból,
tárcáiból, irodalomkritikáiból
egyértelműen kiderül az eseményekkel való teljes azonosulása,
amit később a teljes kiábrándulás
követ.
Ezért 1919 októberében kénytelen elhagyni Magyarországot és
külföldön folytatni tanulmányait.
Emigrációjának első színhelye Németország. Itt hamarosan a Frankfurter Zeitung munkatársa lesz, a
Kassai Naplóhoz is küld írásokat.
Nagy figyelemmel kísérte az új
bölcseleti és történetfilozófiai
vélekedéseket, különös hatással
volt rá Spengler főműve, A nyugat
alkonya, mely a világtörténelmet a
kultúrák történeteként értelmezi.
Spengler szerint a világtörténelemnek és benne az embereknek
nincs semmiféle racionális célja,
jövőképe, amely egy előre elgondolt terv szerint megvalósulna.
A történelmi jövő évtizedeken
keresztül a felelőtlen ígérgetések
tárházát jelentette, a metafizikai
licit birodalmát, ahol a rábizonyíthatatlanság biztos tudatában
mindig rá lehetett ígérni a soha
meg nem valósult teóriákra.
1923 nyarán átköltözik Párizsba,
és innen küldi cikkeit előbb a
Kassai Naplónak, azután egyre
nagyobb rendszerességgel a pesti
liberális szellemiségű Újságnak.
Itt ismerkedik meg az európai
próza „új hullámának” képviselőivel. A legnagyobb hatást André
Gide 1926-ban megjelent Pénzhamisítók című regénye váltotta ki
belőle, mely az új európai regény

megszületését jelentette, az
értékvesztés, az elidegenedés, az
én és az önmagunkra reflektálás
tartalmi elemeivel együtt.
Márai Sándor minden irodalmi
műfajban maradandót alkotott.
A gyertyák csonkig égnek, mely
egy „különös” barátság története,
a Szindbád hazamegy, mely a
„pogány, ázsiai, fülledt” Krúdynak állít emléket vagy az élet
reménytelenségét megjelenítő
Eszter hagyatéka a legismertebb
regényei közé tartoznak. Emberi
hang című verseskötetét Szabó
Lőrinc méltatta a Nyugatban. A
Kassai polgárok című színművét a
rendszerváltás után több Kárpátmedencei magyar színházban
bemutatták.
Márai Leányfalun élte meg a
II. világháború végét, itt fejezte
be az 1943-1945 között rögzített
naplójegyzeteit. Így indult meg az
a naplósorozat, mely emigrációs
irodalmi tevékenységének legnagyobb írói teljesítménye. Utolsó
naplóbejegyzését 1989. január
15-én írta, ekkor már évtizedek
óta második emigrációjában élt
az Egyesült Államokban.
Csodálatos Füves könyvében –
melynek erkölcsi bölcsességei
gyógyírként hatnak lelkünk és
létünk sokszor megoldhatatlannak tűnő kérdéseire – az alábbiakat írja: „Az életnek értéket csak
az a szolgálat adhat, amellyel az
emberek ügye felé fordulunk….
Ha megkísérelsz – feltűnés és
hiú szerep nélkül – segíteni az
embereknek. Néha csak azzal,
hogy nem hallgatod el az egyszerű igazságokat. Néha csak azzal,
hogy nem mondod tovább, amit
mások hazudnak.”
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Legutóbbi rejtvényünk megfejtései a X. Székesfehérvári Versünnep eseményeihez kötődtek. Első feladványunkban arra voltunk kíváncsiak, ki
nyerte az idei versünnepet. A helyes válasz: Kneifel Nóra.
A második megfejtésből kiderült, hogy a győztes melyik fehérvári költő
versét adta elő: Gyóni Géza.
A harmadik megfejtés pedig nem más volt, mint az előadott vers címe:
Csak egy éjszakára.

E heti keresztrejtvényünk az 5. sz. választókerülethez kapcsolódik. Az
első megfejtésből kiderül, hogy a körzetben melyik városrész ünnepli idén
az ötvenedik születésnapját.
A második megoldás egy projektet rejt, melynek következtében Fehérvár
egy különleges kirándulóhelye újult meg.
A harmadik megoldás egy jövőbeni fejlesztést takar, mely a Sárkeresztúri
utat és a Seregélyesi utat köti össze egymással.
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A serfőzés története a XVIII. században – 4. rész
A HETILAP

Egy virtuális XVIII. századi serfőzde

Sorozatom nem lehet teljes anélkül, hogy
a szerző és olvasói első közös sörüket meg
ne főznék! Igaz, egy újság korlátai egyelőre csak a virtuális sörfőzést engedik,
de ki tudja, mit hoz a jövő! Meghívom hát
önöket egy serfőzésre a XVIII. századba!
A jövő hétre pedig készítsenek be pár
üveggel kedvenc sörükből a hűtőbe, hogy
legyen okuk visszatérni a jelenbe időutazásunk utolsó állomásáról, a fehérvári
sörfőzés hajdanvolt világából!

eresztővályúk, merítők, hordódézsák, komlófőző üst, komlószűrő kas és mindenféle hasznos tárgyak vannak. A bejárat
mellett áll a cefrézőkád, azaz a
nevelőbocska. A nevelőbocska
aljára szalmát, azaz szűrőréteget tesznek. A bocska alján

kép: irodalmijelen.hu

A fennmaradt leírásokból
összeállítottam egy virtuális
serfőzdét, amilyen valószínűleg
sohasem létezett, de bizonyosan nagyon hasonlít azokhoz
a főzdékhez, amelyek a XVIII.
században Magyarország területén működtek.

favályún az áztatóba vezetett
csatornán keresztül megkezdik a szemes élet, azaz az árpa
elárasztását, hogy a csírázáshoz szükséges vizet felvegye.
Miután jónak ítéli a mester,
a költőbocskából kiszedett,
megduzzadt szemes életet egy
kicsit ferdén elhelyezett nagy
deszkára hordják, amiről le
tud folyni a víz, de nem gurul
le az árpa. Ez a nedves költés:
falapátokkal forgatják és csíráztatják. Nyáron – ha világos,
azaz fehér sört akarnak főzni
– a nedves költést szabadban,
árnyékos helyen terítik ki. Ha
a levélcsíra eléri a szem 2/33/4-ed részét, a szaladot, azaz a
nedves árpát a szaladszárítóba
viszik. A megszárított szalad
a száraz költés. A szaladszá-

Kép: sorbuvar.blog.hu

Készül a virics

Egy XVII-XVIII. századi sernevelő

Az épület kőfundamentumra
épült, téglából és kőből habarcsolt, vegyes falazatú, zsindel�lyel fedett, téglával padlózott,
famennyezetű. Több helyiségből áll, melyek közül néhány
egymásba nyílik, de kívülről is
be lehet menni oda. Egyik-másik ajtó mellett üvegezett
ablakok is vannak. Az épület
végében pince, mögötte ólak és
istállók. Az udvaron kocsiszín
és kút.
Maga az épület két fő részből
áll: a szaladházból és a sernevelőházból. A szaladház
egyik helyisége az árpa-előkészítő szoba. Itt van az áztatókád, azaz költőbocska, ami egy
nagy fakád. A serfőzőmester int
a legénynek, aki a segédekkel
közösen beleönti a bocskába az
odakészített, korábban megtisztított árpát, majd a kúttól egy

rítóban búbos kemence van,
amit az egyik segéd jól felfűt.
A megszárított szaladot egy
emelvényen – ahová létrán
lehet felmenni – aszalják, miközben szaladszárító lapátokkal forgatják, vagy ha nem így,
akkor füstön fonnyasztják. Ha
színezni akarják a sört, néhány
fakád árpát megpörkölnek, s a
cefrézéshez előkészítik. Az elkészült szaladot megrostálják.
A mai nevén malátát nevezték
aszúszaladnak. Az eltávolított
csírát a malacoknak adják.
Az aszúszaladot a megdarálása előtti este a serfőzőmester
felesége vízzel belocsolja, hogy
a héj megpuhuljon, majd reggel
átviszik a segédek a vízimalomba és megdaráltatják.
A sernevelőház tágas helyiségében egy serfőzőkemence áll
rézüsttel, továbbá hevítőteknők,

szik főzni a komlófőző üstbe.
Főzik, majd kavarás közben
forralják, s a végén a komlószűrő kason keresztül leszűrik.
A szűrőkast vagy szűrőkosarat
fűzfavesszőből fonják, s maga a
szűrő a kasba rakott szalma vagy
pedig vászon. A leszűrt komlólét sörös merítőkkel az üstbe
szedik, és a viriccsel együtt
összeforralják. A sörlevet, azaz a
viricset az eresztővályún keresztül a sörhűtő kádba folyatják,
ahol az egyik segéd óvatosan
kavarva hűti a lét. Ő a léhűtő.
Általában a komlóskertek nem
fedezték a szükséges komlómennyiséget, így Morva- és
Csehországból vagy a komáromi kikötő melletti piacon
szerezték be, de tettek a sörbe
vadkomlót is bőven.
Miután lehűlt és levegőzött a
serlé, a mester beleteszi az új
seprűt, azaz a kelesztőt vagy
élesztőt, amit az előző erjesztéskor vett el a kád aljáról, s
hagyja, hogy napokig végezze a
munkáját. Mikor a serfőzőmester úgy ítéli meg, hogy befejeződött a főerjedés, a megerjedt
serlét szűrőkason keresztül újra
leszűrik és hordókba töltik.
A hordókat utóerjedésre és
érésre az állandó hőmérsékletű
pincékbe gurítják és ászokgerendákon ászokolják.
Nincsen recept, nincsenek
pontosan kidekázott mértékek,
minden a serfőzőmester fejében
van. Ha jó az arányérzéke és a
szeme, s nem egy főzeten akar
meggazdagodni, bizonyosan jó
sör kerül ki a kezéből!

van a leeresztő csap. A csap alá
helyezett eresztővályún fogják
fel és viszik tovább a sörlét.
Miután a segédek visszatértek
a malomból a megdarált szaladdal, a megfelelő mennyiséget
a nevelőbocskába
öntik, hideg vízzel
összekeverik, majd
a katlanból forró
vizet vesznek és
azzal is felöntik,
majd egyenletesen
elkeverik és pihenni hagyják. A pihenő után a nevelést,
azaz a cefrét vagy a
csapon engedik le,
vagy ha nem ilyen
a bocska, akkor
a viricsmerítőn,
azaz szűrőkason
keresztül átszűrik
a főzőüstbe. A
nevelőbocskában
maradt részt újra
felöntik vízzel és
kiáztatják, majd ezt
a második nevelést,
azaz a máslást is
átszűrik az üstbe,
ahol tisztára főzik.
A máslást a serfőzőSerfőzőmester és műve
mester utasítására
szükség szerint
Az idei történelmi tárgyú cikkek sotöbbször is megismétlik. A
rában tervezem bemutatni a székeskeletkezett édes lé a virics, mai
fehérvári serfőzés korábbi emlékeit,
nevén sörlé. A nevelőbocskában
s néhány érdekességgel szolgálva
maradt rész a törköly, amit szinszeretnék további kedvet ébreszteni a
tén az állatokkal etetnek fel.
serfőzés megismeréséhez és a finom
Mindeközben az előző nap sós
sörök fogyasztásához.
vízzel meglocsolt komlót felte-

kép: irodalmijelen.hu

Asztalos Tamás
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A legendák visszatértek
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a kép, a korabeli ellenfelek is megérkeztek egy gálacsapattal. Persze ez a
meccs ellenük most a legkevésbé sem
ment vérre, és ha zsákolásokat már
nem is láttunk, az Alba mezét ismét
felöltő öregfiúk minden megmozdulása hatalmas tetszést váltott ki.
Ráadásul nemcsak a Farkas Sándor
vezette, bajnoki címeket halmozó garnitúrából jöttek el a legendás figurák,
hanem a korábban éveken át óriási
kedvencnek számító „orosz páros”,
Dimitrij Trusin és Valerij Szizov is a
meglepetés része volt. Könnyes-nevetős, fergeteges emlékidézés zajlott a
parketten, és hogy összeérjen múlt és
jövő, arról a DKKA mai kis kosarasai
gondoskodtak, akik szintén megmutatták tudásukat.

Somos Zoltán
1998 és 2000 között három bajnoki címet és két
kupagyőzelmet szerzett az Albacomp kosárcsapata.
A két évtizedes jubileum egybeesett a Dávid Kornél
Kosárlabda-akadémia megalapításának húszéves
évfordulójával, lett is a dupla ünnepből egy nagyszerű gálameccs!

Hogy milyen elképesztően népszerűek
voltak a múlt évszázad végén a bajnoki
címet először Fehérvárra hozó kosarasok, azt jól mutatja, hogy az akkori
szurkolók közül húsz évvel idősebben is rengetegen eljöttek a VOK-ba,
hogy ismét tapsolhassanak a korábbi
kedvenceknek. Nagy találkozásokban
így nem volt hiány, s hogy teljes legyen

„Csata” a palánk alatt. Azért húsz éve ez keményebb lett volna Boldizsár, Góbi és Krivacsevics között!

2019.04.18.

Fotók: Simon Erika
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Matus, Dávid, Trusin, Szizov – az összhang semmit nem változott évtizedek alatt

Farkas Sándor – elmondása szerint – a meccs
előtt most sem pálinkázott, néhány játékosa
igen...

Lance Blanks és Halm Rolland talán tapasztalataikat cserélték ki, hiszen játékospályafutásuk után mindketten vezetőként dolgoztak itthon illetve az NBA-ben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!

Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A Gazdasági Szakbizottság a 338/2019. (IV.11.) GSzB számú határozatával az
alábbi – az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő – lakások bérbeadására nyílt pályázatot ír ki a város területén közfeladatot ellátó személyek
részére:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Cím

Bérleti díj
(Ft/hó)

Jókai Mór u. 5. fsz. 3.

44 m2

2

komfortos

33.000,-

Jókai Mór u. 6. fsz. 7.

64 m

2

2

komfortos

40.000,-

Jókai Mór u. 8. fsz. 3.

34 m2

1

komfortos

18.700,-

Jókai Mór u. 8. fsz. 5.

32 m2

1

komfortos

24.000,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon:
22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által
előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a
22/511-328 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban,
a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át,
vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázatok benyújtásának határideje:
2019. május 2. (csütörtök) 14.00 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás
lehetőségét nem biztosítja!
A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat
a város honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent
részletes pályázati felhívás tartalmazza.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. május 14-én
ügyfélszolgálatunk zárva tart.

FEHÉRVÁR
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Debrecenbe mennek
A papírformának megfelelően győzött Budaörsön az
Alba Fehérvár KC, pénteken azonban a jóval erősebb
Debrecen otthonában lép pályára Deli Rita csapata.

Fehérvár – ha nem is olyan könnyen,
mint a piros-fehérek – három góllal
nyert Budaörsön. Így huszonegy
forduló után egy pont a különbség a
Debrecen és a Fehérvár között. Egy
esetleges fehérvári győzelemmel helyet cserélne egymással a két csapat,
és Temes Bernadették fellépnének a
hatodik pozícióba.
Nem vár azonban könnyű mérkőzés
a Fehérvárra pénteken: a Debrecen
legutóbbi három meccsét magabiztosan hozta, igaz, az Eger, az MTK és
a Mosonmagyaróvár mind alsóházi
gárda. A lehetséges győzelem titka a
Budaörsön is látott jó védekezés illetve
kapusteljesítmény lehet!

Fotó: Kiss László archív

Fehérvári napokat tartanak Debrecenben, hiszen húsvéthétfőn a
MÁV Előre röplabdacsapata játszik a
hajdúsági megyeszékhelyen, a Vidit a
labdarúgó Magyar Kupában fogadja
a Loki kedden, míg pénteken az Alba
Fehérvár KC látogat a cívisvárosba.
Mindkét kézilabdagárda győzelemmel
hangolt a középházi rangadóra: a
DVSC Mosonmagyaróváron győzött
simán, hét góllal 29-22-re, míg az Alba

Extra teljesítmény!

Nascimento Budaörsön is vezér volt, tizenegy gólig jutott

Egy népszerű sorozat
Somos Zoltán
A bajnokságban az Újpestet, a kupában a
Debrecent győzte le a Vidi, folytatva nem mindennapi sikersorozatát. Tizenhárom mérkőzés
óta nem kaptak ki a piros-kékek, mi több, ebből
tizenkettőt megnyertek!

Marko Nikolics csapatának
mentális erejéről minden ellenfél
edzője megemlékezik. Szombaton
az újpesti Nebojsa Vignyevics
füstölgött, amiért játékosaiban
nem tudatosult: a Vidi ellen lehet
jól játszani, csak az még kevés a
győzelemhez. A lilák ellen (2-1)
Futács lőtte a győztes gólt, majd
kedden szintén az ő találata döntötte el a Debrecen elleni kupaelődöntőt (1-0). Igaz, közben azért
fogy a Vidi, sérülések, eltiltások
sújtják, így a jó széria folytatásához nagyot kell harcolniuk a
játékosoknak.
Szombaton a Fradi elleni idegenbeli csúcsrangadó jön, itt eldőlhet,
lesz-e még esély az utolsó négy
fordulóban a bajnoki cím megvédésére.

Négy nap alatt újabb két győzelmet ünnepelhetett a csapat és közönsége

Lesöpörte ellenfelét a MÁV Előre SC a férfi
röplabda NB I elődöntőjében. A fehérváriak
jövő héten már az Extraliga ötödik helyéért
szállnak harcba.

A SZESE Győr együttesét rendelte
a sors a fehérváriak útjába az NB I
elődöntőjében, és a kisalföldiek meg is lepték Horváth Ödön
együttesét az első mérkőzésen.
Azonban a MÁV Előre megrázta
magát, és nemcsak az első, hanem
a további három derbin is diadalt
aratott, azaz egyrészt megnyerte az
NB I küzdelmeit, másfelől söpréssel jutott a legmagasabb osztály, az
Extraliga helyosztójához.
Húsvéthétfőn már a Debrecen
elleni párharc kezdődik, amit ha a
csapat „behúz”, megvalósítja idei
tervét.
„A Debrecen rendkívül kellemetlen
ellenfél, mivel jó játékosállománnyal
rendelkezik.” – latolgatta az esélyeket Guzmics Richárd, a MÁV Előre
feladója. – „Minden mérkőzésre más
kerettel érkeznek, ezért nehéz felkészülni belőlük. A legerősebb összeállításukkal számolunk, hogy ne érjenek
minket meglepetések!”
A hétfői debreceni összecsapás
után szerda este fél héttől már
Fehérváron, a Jáky középiskola
csarnokában folytatódik a párharc,
mely az egyik csapat három nyert
mérkőzéséig tart.

Az Extraliga ötödik helyéért száll harcba a
MÁV Előre

Megvillantották a karmaikat

Fotó: molvidi.hu

Február kilencedikén az azóta is
masszív kiesőjelölt DVTK győzni
tudott Fehérváron, azóta azonban
gyakorlatilag képtelen hibázni a
Vidi. A tizenhármas veretlenségi
sorozatban persze nem a Taksony
legyőzése a nagy szám, hanem amit
az utóbbi hetekben elértek Juhászék: a Ferencvárost és a Debrecent
kétszer, az Újpestet, Honvédot
egyszer-egyszer verték, vagyis a legnagyobb rangadókat kivétel nélkül
hozták.

Németh Krisztián

Németh Krisztián
Igaz, ez szerda este kevés volt a győzelemhez. A Székesfehérváron zajló U18-as
Divízió I/B jégkorong-világbajnokságon
vert helyzetből állt fel a magyar válogatott
Nagy-Britannia ellen, de az ellenfél jobban
bírta a végjátékot. Továbbra is várat magára
a magyar csapat első győzelme.

Előzetesen a feljutást tűzte ki célul a szakvezetés az öt fehérvári
akadémistát (Horváth Dominik,
Dobmayer Dominik, Horváth
Milán, Ambrus Gergő, Rétfalvi
Kristóf) soraiban tudó magyar
együttes számára. A nyitányon
3-1-re kikaptunk az osztrákoktól,

majd a szlovének ellen túlórában
maradtunk alul.
Szerda este a pont nélkül álló britek ellen mínusz kettőről felállt a
csapat – többek között a fehérvári Ambrus góljának köszönhetően – és a harmadik játékrész
közepén már 4-4-et mutatott az
eredményjelző! De a szigetországi gárda a meccs hajrájában
megint betalált, és mindhárom
pontot elorozta.
A magyar válogatott a tabella
utolsó helyére szorult. A pénteki,
olaszok elleni kiesési rangadón
kötelező a győzelem. Az utolsó
körben az éllovas japánokkal
játszunk.

Fotó: jegkorongszovetseg.hu

Kaiser Tamás
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A HETILAP

Fotó: Kiss László archív

Közéleti hetilap

A fehérvári fiatalok duplán hazai jégen bizonyíthatnak az Ifjabb Ocskay Gábor Jégcsarnokban

FEHÉRVÁR
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