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Választókerületi
programok
Lakossági fórum Búrtelepen
Április 29-én, hétfőn 17 órától
a Vörösmarty Művelődési
Házba (Mártírok útja 2.) várják a Búrtelepen és környékén
élőket. A lakossági fórumon
jelen lesz Dienesné Fluck
Györgyi, a terület önkormányzati képviselője, Cser-Palkovics András polgármester,
Bozai István városgondnok,
Kovács Zsolt városi rendőrkapitány, Steigerwald Tibor,
a Depónia Nonprofit Kft.
ügyvezetője és Nagy Zsolt, a
Közlekedési Iroda vezetője.

Tűzvédelmi próba Sóstón
Április 29-én, hétfőn reggel fél nyolc és
kilenc óra között a MOL Aréna Sóstó területén az üzemeltető a létesítmény tűzvédelmi
rendszereinek üzempróbáját végzi. Az
üzempróba alatt a létesítmény szirénái valamint egyéb hő- és füstelvezető rendszerei
ellenőrzött körülmények között működésbe
lépnek, az üzempróbát a létesítmény
környezetében erős hanghatás kíséri majd.
Az üzempróba a jogszabályi előírásokon
túl a létesítmény környezetében élők és az
idelátogató vendégek biztonságát szolgálja,
melynek időtartamára kérik a környéken
élők megértését és türelmét.

Közélet

Vargha Tamás az Európa Klubban

Szabó Petra

Gyermekkoráról, mindennapjairól és a
politikai életben betöltött szerepéről mesélt
Székesfehérvár országgyűlési képviselője a
Tarsoly Egyesület legutóbbi rendezvényének
vendégeként.

Vargha Tamás tősgyökeres fehérvári, nem véletlen tehát, hogy a
Tarsoly Egyesület Politikai pártok
arcai Székesfehérváron című
beszélgetéssorozatának legutóbbi
vendége volt. A képviselő örömmel idézte fel legkedvesebb gyerekkori emlékeit, például amikor
bádogosmester nagyapjával több
székesfehérvári épület titkait felfedezhette, vagy annak a belvárosi
lakásnak a hangulatát, melyben
felnőtt: „Most a közlekedési iroda
van a lakásunkban. Amikor fölmegyek, megállok az ablak előtt. Volt,
hogy mondtam, milyen sokat nézegettem itt a teret, erre megkérdezték,
hogy a képviselő úr is itt dolgozott?
Annyit válaszoltam, hogy nem, én itt
laktam.”
A politikus ideje nagy részét a Parlamentben tölti. Édesanyja mindig
megkérdezi tőle: „Kisfiam, minden
nap csak úgy elsétálsz a korona
mellett?” Vargha Tamás szerint a
korona előtt mindig meg kell állni,
legalább egy pillanatra, hiszen
mégiscsak az ország egyik legfontosabb pontja.

Sztoriban a politikus

Mint megtudtuk, idejét leginkább
az Árpád-ház-program köti le:
„Rengeteg feladat áll még előttünk
az Árpád-ház-program kapcsán. Bár

Tizenegy szervezet indul az uniós választáson
Hagyánek Andrea
Lejárt a határidő, az európai parlamenti
választáson induló szervezeteknek kedden le
kellett adniuk összegyűjtött ajánlásaikat. Az a
párt állíthat listát, melynek legalább húszezer
érvényes ajánlása van.

állampolgároknak regisztrálniuk,
hogy bekerülhessenek a központi
névjegyzékbe. Pápai Erzsébet, a
Helyi Választási Iroda vezetőhelyettese elmondta: „Azok a választópolgárok, akik magyarországi
lakcímmel nem rendelkeznek, kérhetik,
hogy regisztrálásra kerüljenek a névjegyzékbe, és levélben szavazhassanak.
Esetükben május 2-án 16 óráig be kell
érkeznie ennek a kérelemnek.”
Tájékozódni legegyszerűbben
a valasztas.hu oldalon lehet, itt
megtalálható a kérelem kitöltési
útmutatója illetve egy részletes tájékoztató a választás menetéről.
Pápai Erzsébet felhívta a figyelmet az űrlap pontos kitöltésére. A
szakember szerint a legegyszerűbb
az ügyfélkapus megoldás, hiszen
ott a belépés után az összes adatot
automatikusan betölti a rendszer,
és nem lesz benne hiba.

A helyi választási iroda felkészült a szavazás lebonyolítására

évek óta dolgozunk rajta, reményeink
szerint júniusban az előterjesztésekkel
kerül majd igazán lendületbe, és akkor
látható változások lesznek.”

Jönnek az okospadok?
Szabó Petra
Egyelőre tesztelésre helyeztek ki a Rózsaligetbe egy okospadot. Nemsokára a város
egy másik pontján is lehet vele találkozni. A
későbbiekben pedig, ha igény mutatkozik rá,
tartósan is használatba vehetik a fehérváriak
a nem csak ülőalkalmatosságként szolgáló
utcabútort.

Vezetékes és vezeték nélküli töltési
pontként is funkcionál az okospad.
Az ülőfelület alatt napkollektorok
vannak, így folyamatosan tölti
magát a szerkezet. Az ülőalkalmatosság ingyenes wifit is ad, sőt a

beépített szenzorai az időjárást is
figyelik: ha esik a hó, akkor is le
lehet rá ülni, ugyanis leolvasztja
magát.
A padot egyelőre tesztelésre helyezték ki. A Rózsaligetből hamarosan
valószínűleg a Haleszba szállítják,
ezután dől el, hogy marad vagy
sem. A statisztikai adatok azt
mutatják, hogy népszerű a többfunkciós ülőalkalmatosság, néhány
nap alatt közel kétszázan használták a wifit, a töltési lehetőséggel is
többen éltek már, így lehet, hogy a
későbbiekben a város több pontján
is lehet majd találkozni vele.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Kép: Zsiday Ádám archív

A Nemzeti Választási Iroda
tizenegy listát vett nyilvántartásba: a Jobbik Magyarországért
Mozgalomét, a Fidesz-KDNP-ét,
a Momentum Mozgalomét, a Mi
Hazánk Mozgalomét, az MSZPPárbeszédét, az LMP-ét, a DK-ét,
az Egységes Magyar Nemzeti Néppártét, a Tea Párt Magyarországét, a
Momentumét és a Magyar Kétfarkú
Kutya Pártét.
A következő fontos határidő
a választások kapcsán május
másodika. Eddig kell a magyarországi lakcímmel nem rendelkező
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Kép: Pintér Norbert
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Kormánydöntés a nyolcvanegyes út bővítéséről
A HETILAP

Szabó Petra

A kormány háromezer elektromos
busz beszerzését támogatja illetve
finanszírozza ebben a ciklusban.
Ennek célja, hogy a lehető legtöbb
buszt hazai gyártásból lehessen biztosítani, valamint hogy a tömegközlekedés átállhasson az elektromos
buszok használatára. Székesfehérvár
polgármestere hangsúlyozta, hogy a
város indulni fog ezeken a pályázatokon: „A töltési lehetőségek adottak
lehetnének, pont az iparnak köszönhetően. Van gyártóbázis, van egy nagyvárosi közlekedés, ami a hátterét tudja ennek
megteremteni, nem elfelejtve, hogy
egy modern buszpark az utasszámot is
növelné, hiszen új buszokra szívesebben
felszállnak az emberek!”
Közútfejlesztés terén az M7-es
autópálya bővítéséről is szó esett.
A sztrádáról egy új, ipari lehajtó
épülne Székesfehérvár és Szabadbattyán között, ami a 81-est kötné
össze az autópályával: „Tehermentesítené az Auchan melletti és az

Kép: Megyeri Zoltán

Ismét kormányinfót tarott Gulyás Gergely
Miniszterelnökséget vezető miniszter, ezúttal
Hollik István kormányszóvivővel. A múlt
csütörtöki eseményen Székesfehérvárt érintő
kérdésekről is szó esett, melyekre CserPalkovics András, a város polgármestere
reagált.

A 81-es út négysávossá bővítéséről eddig csak ígéretek hangzottak el, most döntés született

Új Csóri úti körforgalmat is. Biztos
vagyok benne, hogy mindkettő szükségességével mindenki egyetért. De
belső közlekedési problémákat is tudna
kezelni.” – mondta a polgármester,
kiemelve, hogy a kormány döntött
a 81-es út négysávossá bővítéséről
is. Ebben az ügyben kormánydöntés még soha sem született.
A Modern Városok Programja

nyitott kérdéseiben is folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A
polgármester arról tájékoztatott,
hogy a kórház fejlesztése szükséges, ehhez a jövőben rendelkezésre
állnak majd a források: „A műszaki
paraméterekről zajlik az egyeztetés. Mi
azt szeretnénk, hogy tömbszerű megvalósítás történhessen. Tehát azokat
az osztályokat, melyek ma elavult épü-

letekben vannak elhelyezve, modern,
huszonegyedik századi épületbe és
eszközpark közé költözhessenek.”
Cser Palkovics András hozzátette:
a városvezetés javaslatot tett arra,
hogy a beruházás bizonyos elemeit
elindítja, ilyen például a kiviteli
tervezés folytatása vagy a külső
parkoló kivitelezése, hiszen a pénzügyi keret erre rendelkezésre áll.

Megújuló járdák és utak
Kovács Szilvia, Neüchel Balázs
Újabb utak és járdák újulnak meg a városban,
ezúttal a Vízvárosban és a vezér utcák környékén számíthatunk változásokra.

Fotó: Molnár Artúr

Nagy szükség volt már a Sarló
utca 4., 10/B. és 12. előtti bekötőjárdák megújítására, mert nagyon
rossz állapotban voltak. A városrész önkormányzati képviselője
azt mondja, a korábbi töredezett
burkolat már botlásveszélyes volt,

a lakók kérésére most elvégezték a
munkákat.
„Ez egy hétmilliós beruházás, amely
része egy nagy, ötvenkilencmilliós
projektnek. Ehhez kapcsolódik a
Király sori járdák felújítása illetve a
támfal megerősítése, ami nagyon rossz
állapotban volt.” – mondta Horváth
Miklósné vízivárosi önkormányzati
képviselő.
A munkálatok március közepén
kezdődtek. A Vízivárosi óvoda
előtti járda is új burkolatot kapott.

Kép: Burján Zsigmond

A Kadocsa úttól a Karinthy térig újul meg a Zsolt utca burkolata

A veszélyessé vált járda új burkolatot kapott a Sarló utcában

Májusban a Király soron folytatódhat az út- és parkolófelújítás, és az
iskola udvarát is átalakítják. Idén
összesen százhatvanmillió forintból
szépülhet tovább Víziváros.

Burkolatfelújítás a Zsolt utcában
Egy héten belül elkezdődhet a Zsolt
utca felső szakaszának útburkolati
felújítása. A Kadocsa utca és a
Karinthy Frigyes utca által határolt
szakaszon az út renoválásán felül

az útpadkák, járdák is megújulnak,
de parkolóhelyek kialakítására is
sor kerül. A kivitelezés várhatóan
negyvenöt napot vesz igénybe, addig forgalomkorlátozásra kell számítaniuk az arra közlekedőknek.
„Nagyon sok utca van a városrészben,
most a Zsolt utcára került sor, de szépen
sorban elkezdjük felújítani mindegyiket.
A mostani kivitelezés közel negyvenötmillió forintba kerül.” – tudtuk meg
Deák Lajosnétől, a városrész önkormányzati képviselőjétől.
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Fókuszban a választókerületek – 6. 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!

A 6. sz. választókerület – Maroshegy
Kurucz Tünde

idén kerül tervezőasztalra a rendelőhöz kapcsolódó parkoló kialakítása,
összefüggésben a Budapest-Balaton itt
elhaladó kerékpárút tervezésével.” –
tudtuk meg Brájer Évától.

A 6. számú választókerület, Maroshegy területét
és lakosságszámát tekintve is Székesfehérvár
legnagyobb városrésze, mely a Balatoni úti felüljáróval kapcsolódik a városmaghoz. Átszeli két
vasúti sínpálya. Jellegzetesen hosszú, keskeny,
családi házas utcái mellett számos újonnan épült
lakónegyed és két lakótelep is a részét képezi.

Fejlesztések utcáról utcára
A városrész felzárkózásához
elengedhetetlen volt a járda-, út- és
parkolófejlesztések elkezdése, ami
2006 óta folyamatosan zajlik. Mindig az az utca újul meg, amelyik
a legrosszabb állapotban van és
nagy a terheltsége. Most a Temesvári és a Gyimesi utca van soron.

Fotó: Simon Erika

Brájer Éva 2006-ban kezdte képviselői munkáját Maroshegyen. Több
olyan visszafordíthatatlan döntést
örökölt, melyek meglátása szerint
nem voltak hosszú távon – többek
között az utak jogi rendezettsége,
óvodai férőhelyek vagy a zöld környezet szempontjából – felelősséggel végiggondoltak: „Nem akartam
továbbterhelni a terület beépítettségét,
sőt ahol lehetett, a zöldfelületek növelését céloztam meg. Ebben az egész
város szempontjából jelentős lépés
az úgynevezett Alsóvárosi-rét állami
forrásból való megvétele volt, amelyen
egy ökológiai fejlesztés mellett a szabadidő eltöltésére és sportolásra alkalmas
terület létrehozásának tervei már részben készülnek. De ezt a célt szolgálják a
kisebb parkosítási beruházások is.”

Megújul a Gárdonyi

Brájer Éva 2006-ban kezdte képviselői munkáját Maroshegyen

Megszépül a Szilvamag is, mert
ez az egyik központi része Maroshegynek. A teljes felújítás során
jelentős mennyiségű, az útra merőleges parkoló mellett egy olyan
kis parkot alakítanak ki intenzív
növénytelepítéssel, ami enyhíti a
városrész központjában a Balatoni
út forgalmának hatását.
Tavaly elkészült a Rádió úti lakótelep melletti új térköves járda a
régi töredezett aszfalt helyett. A
mintegy százhetven méter hosszú
és két méter széles járdát a már
Maroshegyre jellemző sárga és

szürke térkövekből rakták ki. A
közeljövőben tervezik a játszóteret is bővíteni, mert egyre több a
kisgyerek a környéken.
„Az óvodánkban azon túl, hogy kiváló
pedagógiai munka folyik, mindig
történik valami, ami fizikai értelemben
is a színvonalat emeli. Legjelentősebb
a két csoportszobás bővítés volt, ami
nem egyszerű területi bővítés, de építészetileg és belső hangulatát tekintve

Maroshegy „szellemi központja” a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár valamint az ezt körülvevő
tér. Állami forrásból készülnek a ház
és környezetének felújítási tervei. A
képviselő szerint ez azért is lényeges,
mert ezzel a változással a Repülőtéri
út környezete is fejlődhet, ami már
most elkezdődik a Vásárhelyi út
Rádió út- Logisztikai központig tartó
szakaszának rendbetételével: „Egy növekvő lakosságú városrésznek szüksége
van olyan közösségi térre, ahol megtarthatja hagyományos rendezvényeit, gondoljunk csak a Böndörödőre! Szeretném
újragondolni ezt a rendezvényt, de ehhez
kiérleltebb technikai háttér szükséges.
Ha már szolgáltatás: nagy lépés volt,
hogy sikerült hosszas tárgyalásokkal és
a város anyagi támogatásával elérni a
postahivatal átköltözését.”

Nagyon sok az autó
„Szinte egyik pillanatról a másikra
hirtelen megugrott a személygépkocsik
száma. Ez örvendetes, ugyanakkor
nehézséget is jelent, hiszen utcáink
sajátos szerkezete nehezen bírja el

Egyre több a gyerek

Fotó: Horváth Renáta

„Az új részben két csoportszoba és
egy tornaszoba kapott helyet, de
ide helyeztük át a sószobát is. Az
udvar felújítása tavaly kezdődött,

és nemrég fejeződött be. Kaptunk új
játékokat is. Igaz, még hivatalosan
nem lettek átadva. Nyáron pedig a
régi épületben is kicserélik az ablakokat.” – emelte ki az igazgató,
majd hozzátette: Harmatosvölgyben a földből gombamód
nőnek ki a családi házak, emiatt
a közeljövőben még tovább kéne
növelni az óvodai férőhelyek
számát.

Folyamatosan fejlődik a városrész

Fotó: Horváth Renáta

Békésiné Kimiti Ágnes, a Maroshegyi
Óvoda igazgatója elmondta, hogy 2015-ben
az eredetileg nyolccsoportos ovit egy új
épületszárnnyal bővítette a város, mert az
utóbbi években rengeteg kisgyerekes család
költözött Maroshegyre.

is kiváló tervezői munka eredménye.
Most az udvar játszólehetőségeinek
megújításán dolgozunk. A gyermekek
mellett az idősekről is gondoskodtunk,
mikor annak idején megépítettük az
idősek házát, ahova ma is sokan járnak
be közösségi együttlétre. Központi
helyünk még az orvosi rendelő és környezete, itt is új lett a játszótér, szép
járda került az iskola elé, most a rendelő teljes felújítása van folyamatban. Az

ezt a forgalmat, így a közlekedőktől
türelmet igényelnek. Ez is azt mutatja,
hogy döntéseinket érdemes a hosszú
távú következmények mérlegelésével
meghozni.”
A képviselő megjegyezte, hogy
az utóbbi években a lakossági kapcsolattartás átalakult. A
hagyományos fórumok, személyes
találkozók mellett egyre többen
e-mailen vagy közösségi oldalakon
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Fotó: Horváth Renáta

Hiller Lőrinc 1978 óta él Maroshegyen. Először a Rádió úton
lakott, utána költözött a Nagybányai utcába: „Annak idején a
Rádió úti lakótelepen meglehetősen
kezdetleges körülmények voltak. Nem
volt járda. A házak között betontömbökön jártunk. Csak úgy zötyögött
rajtuk az autó! A nyolcvanas években
a Nagybányai utcában is kőporos
úton közlekedtünk. Azóta, főleg az
utóbbi néhány évben, rengeteget
fejlődött a városrész. Ha csak a
Szilvamagot vesszük, akkor mindenki
láthatta, hogy az ott lévő vállalkozók
meglehetősen mostoha körülmények
között dolgoztak. A vásárlók nagyon
nehezen tudták őket megközelíteni.
Szerencsére a mostani felújítás után
ez a probléma megoldódik. Az utcák
közül mindig az újul meg, amelyik a
legrosszabb állapotban van. Most a

Fotó: Horváth Renáta

Mindig a legrosszabb állapotban lévő utca újul meg

A Gárdonyi Géza Művelődési Házban május tizenegyedikén, szombaton családi mesenapot
tartanak, ahol többek között interaktív koncertekkel, népmesés társasjátékkal és mesés
táncházzal várják az érdeklődőket

miénk következik. Az úttestnek nem
tett jót, hogy a környékbeli építkezésekhez és a Brassói út felújításához
erre jártak a teherautók.”

jelzik feléje a megoldandó feladatokat: „Ez egy nagyon hasznos dolog,
hiszen adott esetben meggyorsíthatja
az ügyek elintézését. Szeretném min-

denkinek megköszönni, aki érdeklődik
vagy kulturált hangnemben jelez
feladatokat, mert ezzel is sokat tesz a
közösségért!”

Léghajótöltés az egykori szőlőhegyen

Idősek és fiatalok is élvezik a megszépült közösségi tereket

Ahol a közösségek szerveződnek

Fotó: Horváth Renáta

Iszkádi Erika, a Gárdonyi Géza
Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója lapunknak elmondta, hogy
nagyon örültek, amikor megnyerték
a Széchenyi 2020 pályázatát, és az
intézményben egy Népmesepontot
alakíthattak ki: „Korábban is számos
olyan kezdeményezésünk volt – köztük
a Tündérszó vagy a Tollpihe meseíró
pályázat vagy az Óperenciás mesemondó verseny – mellyel a gyerekekhez, fiatalokhoz közelebb akartuk
hozni a mesék világát. Minden programunk ingyenes. A Népmesepontban
tíz iskolával dolgozunk együtt, nekik
különböző foglalkozásokat szervezünk.
Rajtuk kívül előzetes bejelentkezés
alapján érkeznek hozzánk iskolás és

óvodás csoportok, de családok is.”
2018-ban a Gárdonyi bekerült a
Digitális Jólét Programba is, ezért
a könyvtár több informatikai eszközzel is bővült: „Ha betér hozzánk
valaki és segítségre szorul akár egy
önéletrajz megírásában, az állami
támogatású gépcsereprogrammal
vagy a nyugdíjasoknak szóló üdülési
pályázat kitöltésével – vagy csak
egyszerűen nem igazodik ki az internet
és a számítógépek világában – kollégáim készséggel állnak a rendelkezésére.
2010 óta ingyenes számítógépes
oktatást tartunk nyugdíjasoknak, amire
még most is folyamatos a túljelentkezés. Az olvasóklubjaink is népszerűek,
és szerencsére a könyvtárba is sokan
jönnek! Sok az új könyv, ezen kívül
lehet társasjátékot, dvd-t, diafilmet,
diavetítőt kölcsönözni.” – mondja
Iszkádi Erika.
Az épületben rengeteg kis közösség, többek között nyugdíjasklub,
kerámiaműhely, szövőszakkör,
baba-mama csoport, az Ikarus
Néptáncegyüttes és a Fehérvári
Hagyományőrző Íjászegyesület is
működik, melyek összefogják a
környéken élőket.
A közeljövőben az intézmény
önkormányzati segítséggel új
székeket, asztalokat, bútorokat
szerez be. Ennél jóval nagyobb
volumenű lesz a művelődési ház és
az előtte lévő tér felújítása. Az ezzel
kapcsolatos elsődleges tervek már
elkészültek, és egy lakossági fórum
keretein belül be is mutatták őket.

„Ha megnézzük a térképet, látjuk,
hogy a Sóstó egy süllyedék terület
Fehérváron. Ide vezették már a
19. század legelején a város alól
a vizeket. Itt összegyűlt a víz, az
út másik fele szárazra került. A
homokpadok folyamatosan növekedtek, amelyeket hegynek neveztek
el. A Mezőföld felől nézve annak is
tűnnek. Ezek közé tartozott az Őrhalom, a Demkó-hegy és Maroshegy
is. Mindegyikre szőlőt telepítettek.” – mesélte Demeter Zsófia
várostörténész, majd hozzátette:
ez különösen azért volt fontos,
mert a nagy filoxérajárványban
elpusztultak az öreghegyi tőkék.
A kiesett termést többek között
innen pótolták, ami idevonzotta a
szőlőmunkásokat is.
1882-ben, a harmadik katonai
felmérés idején már látszott,
hogy a mostani Maroshegyen volt
„településre alkalmas szárazulat”, amely köré lehetett telkeket
kimérni. A Kölcsönös Népsegélyező Egylet többször is indított
kislakásépítő akciókat a huszadik század első évtizedeiben.
A harmincas évektől kezdve az
ONCSA-program keretében pedig a nagycsaládosokat juttatták
sorházhoz, amiket ma is látni a
Batthyány utcában.
A várostörténész érdekességként megjegyezte, hogy az 1929es utcanévadási határozatban
rögzítették: Fehérváron az újonnan belterületbe vont utcákat az
elcsatolt országrészek városairól nevezik el. Maroshegy az
erdélyi és a partiumi városokat
kapta.
A lakosság növekedésével
párhuzamosan a városrésznek
egyre több középülete is lett.
1928-ban megépült a népiskola. A katolikusok 1894-ben a
Brassói utcában megépítették a
Szent István-kápolnát. 1940-41-re
pedig a Szent István-templom is

Fotó: Székesfehérvár Anno 3.

Fotó: Horváth Renáta

Maroshegy, mint a Dunántúl közvetlen
kapuja, az elhelyezkedése miatt fontos
szerepet töltött be Fehérvár történetében.

Töltés a sóstói léghajótelepen 1917 körül

elkészült, ahol önálló plébánia
és ezzel együtt anyakönyvezési
helyszín is létesült. A reformátusok először a reptéren béreltek
helyet, később pedig a MÁV-tól
vásárolták meg mostani kápolnájuk helyét, ami az ötvenes évek
elejére fel is épült.
Demeter Zsófia kiemelte: a városrész az elhelyezkedése miatt már
az első világháborúban fontos
szerepet töltött be. Itt töltötték a
léghajókat. Ehhez kapcsolódva
felépült a gázgyár, aztán a repülőgép- és léghajójavító, a reptér és
az ehhez kacsolódó barakkok,
ahol a legénységet el tudták
szállásolni. 1917 őszére minden
elkészült. Ebből lett a későbbi
légi bázis, amihez kapcsolódva
repülőgépekkel kapcsolatos ipart
is telepítettek. Ez lett az Ikarus
elődje.
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Gladiátorviadal és ókori hétpróba
A HETILAP

Megkezdődik az Egyházmegyei Múzeum átalakítása

Dávid Renáta

László-Takács Krisztina

Két napot tölthetünk az ókori Rómában: idén is
megrendezik a Floraliát Tácon. Az időutazás április
27-én és 28-án várja a látogatókat. Az ókori Róma
egyik leglátványosabb eseménye, a Flora istennő
tiszteletére rendezett pompás ünnepségek hagyományát őrzi és eleveníti meg hosszú évtizedek óta
a Floralia a Gorsium Régészeti Parkban.
Fotók: Kiss László archív

Megelevenednek az ókori birodalomban zajló események, megérkezik Septimius Severus császár, testközelből
nézhetjük végig a gladiátorok harcát
Tácon. A tavaszköszöntő rendezvény
szombaton és vasárnap várja az időutazókat. A Floralia a Szent István Király
Múzeum egyik legnagyobb rendezvénye, évről évre látogatók ezreit vonzza.

Ideiglenesen bezár a városban néhány egyházi intézmény. Erre azért van szükség, mert elkezdődnek annak
a projektnek a kivitelezési munkálatai, melynek során
székesfehérvári központtal létrejön A magyar szent
család nyomában nevű tematikus zarándokút.

A Floralia leglátványosabb eseménye ebben az évben is a császár bevonulása lesz, mely Septimius Severus kétszázkettedik évi gorsiumi látogatását idézi meg

A fesztivál kicsiket és nagyokat egyaránt vár a gyönyörű természeti környezetbe

Vakler Lajos

Az ünnepségen tárlatvezetések és
múzeumpedagógiai foglalkozások is
lesznek, így utazhatunk az időben az
ókori római település, Gorsium maradványait őrző régészeti parkban.
A tavasz egyik legizgalmasabb
fesztiváljának hagyományos programja a színház is. Matuz János,
a Fehérvári Programszervező Kft.
művészeti intendánsa a legjelentősebb ókori komédiaszerző, Plautus
Szamárvásár című művét alkalmazta a gorsiumi színpadra. A darab a
Vörösmarty Színház és a Szabad
Színház művészei mellett tehetséges
diákszínjátszók és zenészek közreműködésével készül.

Megkezdődik a Városház tér 4. szám alatti
egykori ferences rendház felújítása. A munkálatok a Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeumot, a Barátok Boltját és az egyházmegye fenntartásában működő központi
konyhát érintik. A múzeum április 18-tól
a kivitelezés befejezéséig, várhatóan 2020
júniusáig zárva tart. A Barátok Boltja április
23-tól a Liszt Ferenc u. 1-ben folytatja
működését. A konyhán készült ételek pedig
a Mátyás király körút 1. szám alatti Szent
Gellért Sörözőben fogyaszthatók a felújítás
ideje alatt.
Az építési munkálatok keretében sor kerül
a homlokzat rekonstrukciójára, a nyílászárók cseréjére, új portálok beépítésére. A
múzeum fogadóterének bővítése mellett egy
kávézót is kialakítanak az épületben. Továbbá sor kerül az épület belső udvarának
burkolására és zarándokudvarrá alakítására. A kivitelezés során megvalósul az épület
akadálymentesítése, ami magába foglalja
a lift építését, az akadálymentes mosdó
kialakítását, továbbá sor kerül a konyhai
rész technológiai fejlesztésére is. Az építési
munkákon kívül interaktív élményeket adó
eszközöket és a konyha felszereléséhez
szükséges eszközöket is beszereznek.

Álmok a vásznon

A kiállítást Pálfalvi András, az
intézmény címzetes igazgatója
nyitotta meg, aki köszöntőjében méltatta a nagy elődök,
Áron Nagy Lajos, Ballagó Imre,
Bujdosó Dénes és Szentes
Ottokár munkáját, akik értékteremtő munkájukkal segítették
a festészet iránt érdeklődőket
elmélyülni a művészetben. A
művésztanárok pedagógiai
munkájának két fő célja volt:
segíteni, felkészíteni a főiskolán
továbbtanulni szándékozókat, és
beavatni a grafika és a festészet
titkaiba azokat, akik csak saját
maguk és szűkebb környezetük
örömére kívántak alkotni. Mindezek mellett megteremtődött
egy harmadik érték is: egy olyan
közösség, melynek jó részese
lenni, ahol élvezet és öröm a
tanulás. Ezek az alapelvek a mai
napig meghatározzák a kör életét
és munkáját.
„Ballagó Imre korától gondoztam
a Megyei Művelődési Központ igazgatójaként a Derkovits Kör munkáját.
Már több mint tíz éve nyugdíjba
mentem, de jó visszajönni és látni,

Fotó: Simon Erika

A fenti címmel a Derkovits Képzőművészeti
Kör tagjainak legszebb alkotásaiból rendezett
kiállítást a Fejér Megyei Művelődési Központ.
Az olajképeket, akvarelleket, grafikákat
egyaránt felvonultató tárlatot a Művészetek
Háza kiállítótermében tekinthetik meg a
képzőművészet barátai.

Idén is színvonalas alkotásokkal mutatkoztak be a kör tagjai

hogy a megye legrégebben működő
képzőművészeti köre ma is komoly
értéket hordoz. A kör munkája an�nyiban módosult, hogy annak idején
a képzőművészek továbbtanulását
is segítette, számtalan Fehérváron
dolgozó került ki ebből a társaságból, míg most inkább az önkifejezés
sajátos, érdekes és fontos eszköze és

rendszere ez a társaság.” – mondta
Pálfalvi András.
Az elmúlt két esztendőben Kapusiné Wollein Mária gondozta a
szakkör munkáját, aki orvosként
maga is a képzőművészet avatott
művelője: „Amatőr festőként vagyok
tíz esztendeje a Derkovits Kör tagja.
Szentes Ottokár segítségével tanultam

a festészetet különböző alkotótáborokban. Számomra kikapcsolódást jelentett, ma pedig leginkább egy művészetterápiás foglalkozás. Tizenhat tagból
áll a társaság, hárman aktív dolgozók,
a többiek nyugdíjasok. Van olyan társunk, aki már negyedszázada tartozik
közénk, számára a festőkör jelenti azt a
közösséget, ami otthont nyújt neki.”
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Közéleti hetilap

Kevesebb a kátyú
A télen kevesebb kátyú keletkezett az enyhe
időjárásnak köszönhetően, így a javítások nagy
részét már elvégezte a Magyar Közút Nonprofit
Kft. a megye útjain.

rel.” – mondta el lapunknak Molnár
István, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. Fejér megyei igazgatója.
Ez közel százmillió forintos beruházást jelent. A cég a megyében
több mint ezerháromszáz kilométer utat kezel. A kátyúk megszüntetése folyamatos küzdelmet
jelent, mert azok az elöregedett
utakon folyamatosan keletkeznek.
Ha valakit közlekedése során kár
ér, célszerű azt bejelenteni egy a
Közút honlapjáról letölthető űrlap
kitöltésével.

Kép: Körtvélyes Tivadar

A száraz, hideg tél kevésbé volt
ártalmas a burkolatoknak, mint az
előző. „A tavalyi évvel összehasonlítva mintegy fele annyi kátyú keletkezett. Az idei évben a fő- és mellékúthálózaton mintegy százötven tonna
aszfaltot dolgoztunk be kézi módszer-

Tisztújítás és jubileum

Panasz esetén érdemes a közútkezelőt felkeresni, kellő dokumentációval minden indokolt
esetben megtérítik a kárt

Dienes Petra
Megtartották a Honvédség és Társadalom Baráti Kör
Székesfehérvári Szervezetének éves közgyűlését.
Az eseményen beszámoltak a szervezet fennállásának huszonötödik évét ünneplő jubileumi év
programjáról, és megválasztották a következő négy
év vezetőit is. A HTBK elnöke továbbra is Karsai Béla
lesz, munkáját alelnökként Görög István segíti.

Az éves közgyűlésen a HTBK jubileumi évének programjáról beszélt
Karsai Béla, a szervezet elnöke. Kitért
azon kezdeményezésekre is, amiket

az elmúlt évben indítottak el, mint a
Hazafiság Iskolája program, amit a
fiatalok hazaszeretetének erősítésére
hoztak létre, és amiről az elnök szerint bátran kijelenthető, hogy országos
hírű lett.
Az eseményen részt vett Cser-Palkovics András polgármester is, aki
hangsúlyozta, hogy a Honvédség
és Társadalom Baráti Kör legfőbb
feladata a katonaság és a társadalom
közötti kapocs megtalálása, ami a
következő években még inkább fel fog
értékelődni.

Fotó: Simon Erika
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A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezetének elnöki tisztét ismét Karsai Béla töltheti be, munkáját Görög István alelnök segíti. Az elnökségben Bukli Ádám, Balassa
István, László Tibor, Silye Sándor és Sorosy Tamás kapott helyet.

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2
hullámhosszon főként azokat
a közérdekű információkat
szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a rádió adáskörzetébe tartozó települések
mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint
nap azon dolgoznak, hogy a
hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek a
vételkörzet politikai, közéleti,
gazdasági, oktatási, kulturális,
sport és egészségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár
hetilapban igyekszünk közelebbről is bemutatni a rádió
különböző műsorsávjait, az ott
dolgozó munkatársakat és a
hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat. A hetilap e heti
számában a vallási és hitéleti
állandó műsorokat ajánljuk
olvasóink figyelmébe!

Tornyai Gábor plébános:
Fontosnak tartom, hogy
a templom falain kívül is
megtaláljam a lehetőséget
arra, hogy a kereszténységem kincseit megosszam
másokkal. A Civilközpontban tartott Lélek iskolája

Agyagási István és Bokányi Zsolt hitépítő műsora vasárnap reggelente jelentkezik a Vörösmarty Rádióban

című előadás-sorozatban
filozofálásra, vagyis gondolkodásra hívom az érdeklődőket, hogy merjenek kérdéseket feltenni önmaguknak,
és keresni a válaszokat. Én
a saját megközelítésemet

osztom meg a hallgatóimmal, és biztatom őket, folytassák tovább az utat. Erre
a szellemi munkára szeretném meghívni a Vörösmarty
Rádió közönségét is, amikor
az előadások hangfelvételeit

a figyelmükbe ajánlom. Ne
legyen számunkra természetes, ami van! Még Isten
se! Merjünk gondolkodva,
hívő emberként élni! Tartsanak velem!
Bokányi Zsolt: Áldás, békesség! című református
hitépítő magazinunk minden
vasárnap reggel hét órától
jelentkezik. Agyagási István
lelkipásztorral beszélgetek
az ige fényében. Ahogy a
Bibliában is olvashatjuk, a
hit hallásból van, a hallás
pedig Isten igéje, ebben a
lelkületben és reménységben készülnek ezek a műsorok. De mit jelent hinni?
A válasz egyszerű. Hinni
azt jelenti: megértettem, mi
Isten akarata, és azt annyira komolyan veszem, hogy
elkezdem cselekedni. Minden vasárnap reggel egyegy igeszakaszt kibontva és
megbeszélve, református
zenei dallamokkal kísérve
próbálunk választ adni a keresőknek, és támaszul lenni
a hívő rádióhallgatóknak.
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Virágültetéssel az esélyegyenlőségért
Dienes Petra
Idén is sok gyermek szépítette közösen az
Esélyegyenlőség kertjét. A 8. Esélyegyenlőségi
Tematikus Programsorozat keretein belül virágokat ültettek és padokat festettek a fiatalok,
hogy ezzel is felhívják a figyelmet a társadalmi
beilleszkedés fontosságára.

támogatása és népszerűsítése.
Horváth-Tancsa Ágnes családügyi
tanácsnok kiemelte, hogy a program elsődleges célja az, hogy azok
a fiatalok, akik valamilyen akadál�lyal vagy hátránnyal küzdenek az
életükben, megmutathassák, hogy
ők is értékteremtő munkát tudnak
végezni, és a társadalomban olyan
hasznos szerepet tudnak betölteni,
mint bárki más.
2019-től kezdődően a Műhelyvilág
Alapítvány a rendezvény fővédnöke, mely az esélyegyenlőségi tematikus programok mellett a szakképzésben is támogatja a fiatalokat.

Szabó Petra
Ha május elseje, akkor mozgás – legalábbis Székesfehérváron, ahol a hagyományos Sportmajálison
ebben az évben is számtalan sportággal, sportolóval találkozhatnak az érdeklődők. Lesz felvonulás,
streetballbajnokság, de Rubint Réka, Szentgyörgyi
Rómeó és Czanik Balázs is tart edzést.

Székesfehérvár már évek óta sporttal
ünnepel május elsején. A megszokott
hangulat idén is garantált, de ezúttal
új helyszínen, Sóstón várják a mozogni vágyókat.
A hagyományos felvonulás idén is
a Petőfi-szobortól indul, végighalad

Idén az Árpád Szakképző Iskola és a Vörösmarty Általános Iskola tanulói vettek részt az eseményen, így a sajátos nevelési igénnyel élő gyerekek más társaikkal együtt mutathatták meg
kreativitásukat

Együtt mozogni jó!

Ünnepeljük a bölcsődepedagógusokat!
Hagyánek Andrea
Magyarországon 1852-ben Budapesten, a
Kalap utcában nyílt az első bölcsőde. Azóta
európai szinten is kiemelkedő a magyarországi intézményrendszer. Ezt a fejlődést és a
bölcsődepedagógusokat ünnepelték szerdán,
a bölcsődék napján.

Fotó: Simon Erika

Türelem, gondosság, szeretet
– ezek jutnak eszünkbe, ha a
bölcsődepedagógusokra gondolunk. Évente egyszer meg is
ünnepeljük őket, Magyarországon
április 21-én tartják a bölcsődék
napját. Szerdán délután ennek
alkalmából gyűltek össze a szak-

mabeliek és az önkormányzat
képviselői a Hiemer-ház Házasságkötő termében.
„Mi a gyermekekért és ezen keresztül
a családokért vagyunk, és a családok
részéről jövő elismerés a legnagyobb
számunkra, de azért társadalmi
szinten is, önkormányzati szinten
is nagyon örülünk, hogy megemlékeznek a munkánkról!” – mondta
Rusznyák Lászlóné, a Nyitnikék
Bölcsőde vezetője.
A város részéről Cser-Palkovics
András polgármester köszöntötte a jelenlévőket. Egy kötetlen
beszélgetéssel és fogadással zárult
az idei bölcsődék napja.

Bölcsődepedagógusnak lenni hivatás – az ő munkájukat köszönték meg az ünnepen

a Palotai úton, a Széchenyi úton,
majd a Csíkvári úton megérkezik
a stadionhoz. Itt a megnyitó után
átadják a Székesfehérvár Sportjáért
díjat, majd műrepülő-bemutató
lesz. Három színpadon, a stadion
parkolójában és Sóstón is zajlanak
majd a programok. Sportegyesületek bemutatói, streetball,
gyereksziget, szűrősátor vásár és
streetfoodsarok is lesz. A legaktívabbak között ajándékokat
sorsolnak ki, de lesz dedikálás is. A
részletes program helyszínekkel és
időpontokkal a fehervariprogram.
hu oldalon érhető el.

Fotó: Kiss László archív

Kép: Tar Károly

Ismét gyermekektől volt hangos az
Esélyegyenlőség kertje. Nyolcadik
alkalommal rendezték meg az éves
virágültetést és padfestést, melynek
célja a speciális nevelést igénylő
embertársaink társadalmi beilleszkedésének és esélyegyenlőségének

2019.04.25.

Sportmajális új helyszínen

A HETILAP

Kovács Szilvia

Negyvenévesen – születésnapomra
Az igazi élet számomra
harmincnál kezdődött. Akkor
született egy különleges gyermek, akivel sokáig nem tudtam,
hogy kell bánni. Ma is tanulom, egy életen át tanulom. De
van, tanít és szeret – ez az, ami
igazán fontos. Harminckettőnél
kaptam a Jóistentől egy újabb
ajándékot: a második gyermeket. Isten mindannyisszor
adott, ahányszor csak fohászkodtam hozzá. Nehéz évek
következtek, de igazán kemény
harminchatnál lett az élet. Azt
mondták: rák. Végigcsináltam.
Gyötrelmesen, könnyezve,
értük. Hiába sodorta a bajt
elém az élet, mindvégig arra
tanított, hogy ne adjam fel!
A harminchetedik születésnapomon kemoterápiás kezelést kaptam. Aztán ünnepeltem. A harminckilencedik

egy újabb válságot hozott, de
újra talpra álltam. Ma pedig, a
negyvenedik születésnapomon
hálát adhatok a Teremtőnek,
hogy végig fogta a kezemet,
akármit is gurított elém az élet.
És hálával tartozom Neked, aki
világra hozott, óvott, nevelt.
Neked, aki testvéri szeretetével
mellettem állt mindig, bármi
történt. Neked, aki gyermekekkel ajándékozott meg, még
akkor is, ha szétváltak útjaink:
hiszem, hogy nekünk meg
kellett teremtenünk ezeket az
emberpalántákat, hogy általuk
is gazdagabb lehessen a világ!
Neked, aki barát vagy jóban,
rosszban. Neked, aki társ vagy,
vigyázol minden lépésemre,
és minden szeretetet megadsz.
Akivel önmagam lehetek,
akinek jót tehetek. Neked, aki
elolvasod, megnézed, amit a
hétköznapokon alkotni próbálok. Jusson eszetekbe minden
nap: rá kell csodálkozni az
alapvető, minket körülvevő
dolgokra! Süt a nap, a madarak
énekelnek, élvezhetem a tavaszt, a szépet, a jót. Kell ennél
több? Ja, igen: a világbéke...
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Kétszáznyolcvanmilliós fejlesztés a kórházban
A HETILAP

Dávid Renáta

A kórház szülészeti és koraszülöttosztályára betérve most is modern
környezet fogadja a kismamákat, de e
két helyszínen ebben az évben újabb
fejlesztések valósulnak meg: a kormány mintegy nyolcmilliárd forintból
újítja meg a kórházak osztályait, ápolási eszközeit. A fő célok közé tartozik
a pozitív szülésélmény biztosítása, a
családbarát szemlélet erősítése. Szinte
minden az otthon kényelmét idézi
majd a szülést megelőzően és utána is.
Korszerű fürdőszobákat alakítanak ki,
a négy szülőszoba egy újabbal bővül,
de lesznek új CTG-gépek is.
A gyermekágyas osztályokon, ahol
jelenleg két-, három- és négyágyas
szobák vannak, szintén átalakítás
lesz, két és lehetőség szerint egyágyas
szobákat is terveznek. Cél, hogy az
ellátás szállodai szintű lehessen, a
kórtermekben televíziót, de igény
szerint fotelágyat is biztosítanak
majd. A szülészeti és a koraszülöttosztályon egy kétszázmilliós és egy
nyolcvanmillió forintos infrastrukturális eszközparkot javító fejlesztés
valósul meg.

Kép: Zsiday Ádám

Eszközparkfejlesztés, pozitív szülésélmény, modernebb környezet – mintegy kétszáznyolcvanmillió
forintból újabb fejlesztések valósulnak meg a Szent
György Kórház szülészeti és koraszülöttosztályán.

A Szent György Kórház szülészeti és koraszülöttosztálya nemrég a Családháló díjat is elnyerte

A GYŐRI KEKSZ
KOLLÉGÁKAT
GYŐRI KEKSZ
AA
GYŐRI
KEKSZ
KOLLÉGÁKAT KERES
KOLLÉGÁKAT
KERES
KERES

AMIT KÍNÁLUNK:
• GÉPKEZELŐ
(220 000
– 245 000 Ft bruó
alapbér)
• átlagon felüli
műszakpótlék
• jelenlétösztönző
•
negyedéves bónusz • cafeteria • bónusz belső dolgo-

• ELEKTROMOS
ÉS MECHANIKUS KARBANTARTÓ
zói ajánlás esetén • dolgozói ötletek jutalmazása •
(280 000 – 300 000 Ft bruó alapbér)

ingyenes helyi és vidéki buszjáratok • élet- és baleset-

AMIT
KÍNÁLUNK:
biztosítás
• ingyenes sportolási lehetőség • stabil
AMIT
KÍNÁLUNK:

• átlagon
felüli
műszakpótlék
• jelenlétösztönző
• negyedéves
• átlagon
felüli
műszakpótlék
• jelenlétösztönző
• negyedéves
bónusz •
munkahely
egy multinacionális
vállalatnál
• hosszú
bónusz
•
cafeteria
•
bónusz
belső
dolgozói
ajánlás
esetén
cafeteriatávú
• bónusz
belső dolgozói
ajánlás esetén
• szerződéssel
dolgozói• dolötletek
munkalehetőség
határozatlan
idejű
gozói ötletek
ingyenes
helyi és vidéki
buszjáratok
jutalmazása
• jutalmazása
ingyenes helyi• és
vidéki buszjáratok
• életés baleset• családias, jó munkahelyi légkör
biztosítás
sportolási lehetőség
• stabilsportolási
munkahelylehetőség
egy multina• élet-• ingyenes
és balesetbiztosítás
• ingyenes
cionális
vállalatnál
•
hosszú
távú
munkalehetőség
határozatlan
idejű
• stabil munkahely egy multinacionális vállalatnál • hosszú távú
szerződéssel
•
családias,
jó
munkahelyi
légkör
munkalehetőség határozatlan idejű szerződéssel • családias, jó

allasfehervar@mdlz.com

Látrányi Viktória
Szeptembertől a kötelező védőoltások közé
kerül a bárányhimlő elleni oltás – jelentette
be kedden Horváth Ildikó egészségügyért
felelős államtitkár. Müller Cecília megbízott
országos tisztifőorvos pedig elmondta, hogy
tizenhárom és tizenhat hónapos korban
kapják meg a gyermekek a védőoltást, amire
mintegy 1,3 milliárd forint költségvetési
forrás jut. A teljes védettséghez két oltásra
van szükség.

A bárányhimlő elleni védőoltással
tizenkettőre bővült az életkorhoz kötött kötelező védőoltások
száma. Az egészségügyért felelős
államtitkár úgy fogalmazott, hogy
a huszadik században indult hazai
immunizációs programnak köszönhetően Magyarország „biztonságos
szigetté” vált Európában.

A magyar védőoltási rend példaértékű: a különböző fertőző betegségek elleni úgynevezett átoltottság
nagyon jó, mintegy kilencvennyolc
százalékos, ennek köszönhetően pedig
azok is védve vannak, akik valamilyen
egészségügyi ok miatt nem olthatók.
A tájékoztatón elhangzott az is, hogy
a bárányhimlő a bejelentett fertőző
megbetegedések felét adja. A bárányhimlő egyes esetekben maradványtünetekkel gyógyulhat. A betegséget
komolyan kell venni. A szeptembertől kötelező bárányhimlő elleni
védőoltást a 2018. július 31. után
született gyerekek kapják meg két
sorozatban, tizenhárom és tizenhat
hónapos korukban. Müller Cecília
hozzátette: a védőoltással megelőzhető fertőző betegségek mára szinte
eltűntek, évente néhány, jellemzően
behurcolt esetet jelentenek csak.

allasfehervar@mdlz.com

Süssük ki
Süssük ki együ együ
a jövőt!
a
jövőt!

Fotó: Simon Erika

munkahelyi légkör

Kötelező lesz a bárányhimlő elleni védőoltás

A teljes védettséghez két oltásra van szükség
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Szombaton újra Székely Bál
Vakler Lajos
Április huszonhetedikén a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Ház ad otthont a hagyományos Székely Bálnak. A bál bevételéből
idén egy székelyföldi iskolát, egy kárpátaljai
gyermekotthont és a város középiskolásainak
a Trianon Múzeumba tervezett látogatását
segítik.

kapcsolatok erősítése révén támogassák, fejlesszék a magyar-magyar
kapcsolatokat.
Juhász László főszervező elmondta:
a bál bevételéből idén Székelyföldön a Csíkpálfalvai Általános
Iskolát, Kárpátalján a ráti Szent
Mihály Gyermekotthon felújítását
támogatják, és lehetőséget nyújtanak székesfehérvári középiskolásoknak, hogy meglátogassák a
várpalotai Trianon Múzeumot.
Az április 27-i bálra több kategóriában
és korlátozott számban még válthatók
belépők, illetve szintén több árban
támogatójegyeket is lehet vásárolni a
Prohászka út 67. szám alatt.

Vakler Lajos
Földes László, azaz Hobo estjével immár
hivatalosan is megnyílt a Székesfehérvári
Hobo Klub. A blues hazai ikonja az Öreghegyi
Közösségi Házban az öntörvényű orosz zseni,
Viszockij megzenésített verseivel köszöntötte
rajongóit.

A zene szült engem s nemzedékem, a zene az utolsó menedékem
– üzeni Hobo a székesfehérvári
rajongótáborának, s üzen Viszockijjal is, akiről ezen a világon
egyedül ő beszélhet úgy, mint társról, barátról. Ő, aki mint mondja:

sosem látta őt, nem hallgathatta
Viszockij dalait.
Székesfehérváron a rögzült hagyományokat sutba dobva keltette
életre a legendát, aki belehalt a
szocializmusba. Hobo Viszockij
verseivel – melyeket ő maga fordított – egy olyan világba kalauzol el
bennünket, mely lefedi mindkettejük sajátos, rendhagyó, ugyanakkor
örök érvényű zenei és emberi útját.
Hobo a koncerten visszaadta azt
a Viszockijt, aki nem eljátszotta
szerepeit és dalait, hanem megtestesítette és megélte, saját húsát és
vérét adta ezekhez.

A bálon barátságok is köttetnek

Kép: Zsiday Ádám

Fotó: Kiss László archív

Negyedik alkalommal rendezik
meg a Kárpát-medencei magyarság
ünnepét, a Székely Bált. Deák Lajosné, a határon túli magyarokkal
kapcsolatos feladatok tanácsnoka
a városvezetés nevében elmondta:
fontosnak tartják, hogy a kulturális

2019.04.25.

Hobo Klub Fehérváron

A HETILAP

Hobo az Öreghegyen

A Fehérvár Televízió műsora április 27-től május 3-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2019. 4. 27. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Róbert,
téma: hetvenéves az ARTE
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Kata
esküvői ceremóniamester
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Majorosné
Szabó Veronika, téma:
hetvenéves az ARTE
12:40 Híradó – ismétlés
13:05 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Bokorné Döme
Mária és Bokor Attila, téma:
hetvenéves az ARTE
14:10 Honvéd7 – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács István
jótékonysági futókövet
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Farsangi operaparádé 2019
17:00 Mits Jazz Band
17:40 ARAK AKTIV 2019
összefoglaló – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Janó dzsesszzongorista,
Ghymes együttes
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:50 XXVI. Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud? – gála a Vörösmarty
Színházban 1. rész
21:20 Mese habbal – portréfilm
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 4. 28. VASárnAp
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Janó dzsesszzongorista,
Ghymes együttes
10:45 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Majoros Róbert,
téma: hetvenéves az ARTE
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Dávid Renáta.
Vendég: Kovács Kata
esküvői ceremóniamester
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:30 MOL Vidi – Puskás Akadémia
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Majorosné
Szabó Veronika, téma:
hetvenéves az ARTE
16:35 Napi színes – ismétlés
16:45 Diákszínpad: Makrancos Kata
A Teleki Blanka Gimnázium
színjátszó társulatának
a Helikon Fesztiválon
díjat nyert előadása
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kiss Diána
Magdolna színművész,
Vörösmarty Színház
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 XXVI. Kor-Társ Nyugdíjas Ki
mit tud? – gála a Vörösmarty
Színházban 2. rész
21:20 Alba Fehérvár KC –
Dunaújváros kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről
22:40 A hét hírei – ismétlés
23:00 Képes hírek

2019. 4. 29. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kiss Diána
Magdolna színművész
16:40 A szomszéd vár – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Pinczinger
Katalin és Szalóki Éva,
téma: hetvenéves az ARTE
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:15 Aqvital FC Csákvár –
Soroksár labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 4.30. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Pinczinger
Katalin és Szalóki Éva,
téma: hetvenéves az ARTE
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ferenczy Noémi
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:15 VI. Csíki Versünnep
– összefoglaló
21:15 Kalotaszegtől Moldváig
– huszonöt éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 1. SZerdA

2019. 5. 2. 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
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Ferenczy Noémi
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Lascsik
Mátyás és Varga Bence
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Sportmajális 2019
19:50 Kaposvár – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:20 Csík 30 – harminc év
boldogság – a Csík zenekar
jubileumi koncertje
21:40 A Határon Túli Magyar
Irodalom Napjai 2018
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
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó – ismétlés
10:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek: Lascsik
Mátyás és Varga Bence
17:00 Sportmajális 2019 – ismétlés
17:30 A Bakony szikláin –
hegymászás mindenkinek
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Ujfalusi Zsaklin
Zsófia és Mácsár Lilla
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 ARTE 70
Az Alba Regia Táncegyüttes
jubileumi gálaműsora a
tánc világnapja alkalmából
– közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

2019. 5. 3. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 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: Ujfalusi Zsaklin
Zsófia és Mácsár Lilla
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendégek:
Venekei Márk és Takács
Balázs őrmesterek
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Halálra rémülve – angol-újzélandi-ausztrál filmdráma
22:20 Híradó és Köztér – ismétlés
23:25 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 28. 21:20 Alba Fehérvár KC – Dunaújváros kézilabda-mérkőzés közvetítése felvételről

Közéleti hetilap

bulvár

Kirajzottak a szabadba!

FEHÉRVÁR

A HETILAP

Dávid Renáta
Felbőgtek szombat délután a motorok: több mint száz motoros gyűlt össze az Aranybullaemlékműnél, hogy együtt guruljanak, üdvözölve a tavaszt, a megújulást, a húsvét ünnepét. A túrát
hagyományteremtő szándékkal hívták életre négy évvel ezelőtt, hogy népszerűsítsék a motorozást
és közösséget kovácsolhassanak a megyében a motorkedvelők körében.

Gyülekező az Aranybullánál: soha nem voltak még ilyen sokan ezen a túrán

Egy ilyen találkozón nemcsak a motorosok, de a szebbnél szebb motorok is középpontba
kerülnek

Fotók: Horváth Renáta

Barátság, bajtársiasság

A kétkerekűek szerelmesei egy száz kilométeres húsvéti élménymotorozásra indultak

A különleges túra Székesfehérvárról indult, majd Lovasberényen, Alcsúton, Felcsúton, Csákváron valamint Gánton át
Szabadbattyánig gurultak a járgányokkal

Sokan vallják, hogy a motor egyet jelent a szabadsággal
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A HETILAP

SZÉPHŐ – hetven éve a város szolgálatában – 1. rész
Előhang

A gazdaság jelentős növekedése
valamint a nagy munkaerőigény
elindított egy lakásépítési hullámot. Egyre többen tűzték ki célul,
hogy családjukkal itt telepedjenek
le. A második világháború okozta
pusztítást követően országszerte
sok volt a lakhatatlan épület. Az
újjáépítést a rendelkezésre álló szegényes feltételek mellett többnyire
maga a lakosság végezte. A szükséges karbantartási és állagmegóvási
munkák az eszközök és a megfelelő alapanyagok hiányában elmaradtak, így a szűkös keretekből újra
felhúzott épületek szerkezete további romlásra volt ítélve. Számos
ingatlan tulajdonosa a háború alatt
életét vesztette vagy elvándorolt, és
többé nem tért vissza.

A SZÉPHŐ Zrt. elődjének
életre hívása
A közületi ingatlanok száma az
államosítások, a romok helyreállítása illetve a lakásépítések
következtében megnövekedett.
Az állami lakások kezelésével
hivatásszerűen foglalkozó első
szerv Fehérvár területén a Kerületi
Ingatlan Központ Székesfehérvári
Kirendeltsége volt, mely 1949.
április 15-én alakult budapesti
székhellyel.
Fehérvár közgyűlése 1949. szeptember 8-án a kirendeltséget ala-

pítólevéllel látta el, ezt követően
1949. október 20-tól községi vállalatként működött Székesfehérvári
Ingatlankezelő Községi Vállalat
néven. Feladata a közületi ingatlanok kezelése és a lakóházak
építtetése volt. Az alapításkor a
cég kezelésébe került kilencvenhat
épület, bennük ötszáznegyvenhat
bérlemény. A kezdetek kezdetén a
Jókai utca 2-ben, a Törökudvarban
található cégközpont mindössze
három helyiségből állt. A dolgozók létszáma: öt alkalmazott és
harminchat házfelügyelő. 1951ben Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalat – röviden IKV –
lett a cég neve.

azonnal a helyszínre vonultak. Egy
példa a számos feladatuk közül:
ebben az időben a heves esőzések idején a szuterénlakásokat
elöntötte a csapadékvíz. Ilyenkor
az IKV dolgozói költöztették el
a bajba jutott családokat az erre
a célra fenntartott átvonulási
lakásokba. A hatvanas években
közel nyolcvan átmeneti otthonnal
rendelkezett a cég.

A hőszolgáltatás hajnala
Már a villanygyár 1922-es
bővítésekor számításba vették
a hulladékhő hasznosításának
lehetőségét hőszolgáltatás for-

amit a szovjet hadsereg tábornoki
lakások céljára használt. Ennek
egy koksztüzelésű kazánháza volt,
amelyet idővel az IKV vett át üzemeltetésre, a tüzelőanyag beszerzése azonban önköltséges volt.
A szénbeszerző jelezte a szovjet
parancsnokságon, hogy fogytán
van a koksz, ekkor küldtek néhány kocsival. A nyolcvanas évek
végén ezt az épületet is átállították
gáztüzelésűre.

Kihívások az építőiparban
A hatvanas években a lakások
igen jelentős hányadából még
hiányzott a komfort: nem volt

Növekvő bérleményszám
A kezelésben lévő bérlemények
száma folyamatosan emelkedett: 1953-ban hétszáznyolcvan
épületben több mint négyezerháromszáz bérlemény volt. Az
egyes épületek állami tulajdonba
vételekor a vállalat csak a minimális követelményeket tudta kielégíteni, ami a lakbérek beszedésében
és a lakóházak tisztán tartásában
merült ki. A rendelkezésre álló
anyagi eszközök mellett a karbantartási feladatokat megbízás
alapján többnyire magánkisiparosok végezték el. Elmondásokból
tudjuk, hogy az első évtizedekben a házkezelőségek irodái
városszerte öt helyen fogadták az
ügyfeleket, és közel százötven főt
foglalkoztattak. Hozzájuk futottak
be a műszaki hibák bejelentései,
de ide tartozott a lakbér megállapítása is. Kapcsolatban voltak
a vállalat gyorsjavító részlegével
– a „gyorsszolgálattal” – akik, ha
valahol műszaki hiba lépett fel,

Fotók: SZÉPHŐ archívum

A két világháború között Székesfehérvár
lakossága majdnem a duplájára nőtt. Az
1900-as évek elején alig több mint harmincezer fős település 1945-ben közel hatvanezer
lakost számlált, és az addig mezőgazdasági
városban egyre erőteljesebben fejlődött az
ipar. A nagyobb vállalatok, mint a KÖFÉM, a
Videoton vagy az Ikarus ekkortájt alapozták
meg működésüket.

májában. A feljegyzések szerint
1943-ban kezdték el a fáradt
gőz és a kondenzvíz melegének
felhasználására szolgáló távvezeték tervezését, és ezzel az
országban elsőként Székesfehérváron indult el az új üzletág. A
gőztávvezeték már a háború előtt
elkészült, kiásott árkai katonai
célokat is szolgáltak. A fehérvári
távhőszolgáltatás ténylegesen
1948-ban indult meg, amikor a
Király soron működő villanytelep
gőzt szolgáltatott fűtési céllal –
kezdetben az Árpád Fürdőnek és
a tanácsházának, később pedig a
Pamuttextilművek Székesfehérvári Gyárának, technológiai
célra. A gőztermeléshez három
Steinmüller és két Láng-Borsig
típusú széntüzelésű kazánt
használtak. A II. világháború
előtt, a harmincas években épült
ingatlanok közül néhányban már
központi fűtést alkalmaztak.
Ilyen volt az 1937-ben épült Ányos
Pál u. 1. szám alatt álló ház is,

bennük fürdő, WC, központi
fűtés, vízellátás. A jelentkező építési-szerelési szükségletek a felújítandó lakóépületek számában
voltak érzékelhetők. A vállalat
igyekezett megfelelni az elvárásoknak, amelyek új kihívások elé
állították: ahhoz, hogy lépést tudjon tartani a rohamosan növekvő
igényekkel, további fejlesztésekre
volt szükség. A hetvenes évek közepére a lakásállomány negyvenhárom százaléka összkomfortos,
harmincnyolc százaléka pedig
komfortos lett, és csak négy és
fél százalék maradt félkomfortos,
tizennégy és fél százalék pedig
komfort nélküli.

Kedves Olvasóink! Érdemes követni
a SZÉPHŐ történetét hétről hétre,
mivel az utolsó, 2019. május 30-i
megjelenéskor kvízjátékot teszünk
közzé, melynek fődíja egy vacsora
négy személyre. További információ játékunkról a www.szepho.hu
oldalon!
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Mire figyeljünk az autóklíma használatakor?
A HETILAP

Pál Loránd

Nyakunkon a nyár, így lassan eljön
az a pillanat, amikor a gondosan
behűtött sör mellett a lehűtött
autó – lehetőleg külön-külön –
lesz az egyetlen menedékünk a
forróság elől. Persze ezt az ajándékot sem mindig azonnal kapjuk a
nyakunkba, ugyanis – mivel egy
fémdobozról beszélünk – a napon
felejtett járművünkben akár ötven
fok fölötti hőmérséklet is lehet.
Ilyenkor tanácsos kiszellőztetni a
szaunával versengő utasteret, ám
még így is jó pár hosszú percnek
kell eltelnie ahhoz, hogy a klíma
teljesen lehűtse a négykerekűt. És
akkor még nem is beszéltünk a
légkondi hátrányairól!
Persze sokan egyáltalán nem foglalkoznak vele, de a klímaberendezések indokolatlan használata kön�nyedén lefaraghat néhány lóerőt

KÉZI AUTÓMOSÓ
GUMISZERVÍZ

Szfvár., Zrínyi u. 1.
Tel.: 70/333-0885, 22/310-938
www.sikamikaautomoso.hu

Fotó: Pál Loránd

Bár még áprilist írunk, az időjárásban ez cseppet sem mutatkozik meg, hiszen napközben a
húsz fok fölötti hőmérséklet azt az érzést kelti,
mintha már júniusban lennénk. És ha egyszer
besokallunk a napsütéstől, akkor hajlamosak
vagyunk az árnyékokat hajkurászni, légkondicionált szobákba vagy autókba menekülni.
Hogy járművünk klímája kedvező hőfokot
varázsoljon, nem árt, ha pár szabályt szem előtt
tartunk! Mutatjuk a legfontosabbakat.

Ne fújassuk magunkra a hideg levegőt!

a motor teljesítményéből, nem
beszélve a többletfogyasztásról.
Manapság már létezik olyan klímaberendezés, amit többféle üzemmóddal láttak el, így kíméli mind
a járművet, mind az utasokat. Ám
ekkor is fontos hűtőberendezésünk rendszeres karbantartása!
Az első és legfontosabb szabály: a
külső hőmérsékletnél maximum
öt-hat fokkal állítsuk hidegebbre a
légkondit, ugyanis a nagyobb hőmérsékletbeli eltérés megviselheti
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

30

Tavaszra hívogató árak!
2019-es tavaszi árainkból
abroncs
méret

155/70 R13
165/70 R14
175/65 R14
195/65 R15
205/55 R16
225/45 R17

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

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

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

JSI Auto Kft 8000 Székesfehérvár, Újcsóri u. 15-23. • 06-22/511-200 • jsi@jsi.hu

szervezetünket, és a hosszú utazások után komolyabb betegségekre
is számíthatunk. Figyeljünk arra is,
hogy a légbefúvók közvetlenül ne
az arcunkba fújják a hideg levegőt,
hanem több irányba!
Ezeken az egyszerű alapműveleteken kívül azt is érdemes megjegyezni, hogy időközönként a klímarendszer is igényel karbantartást.
Például a melegebb időszakon kívül
is kapcsoljuk be a légkondicionálót,
így a kompresszorban megjárató-

dik a kenőanyag, nem beszélve a
rendszerben maradó vízről, amire
használaton kívül azonnal lecsapnak a penészgombák.
A végére tartogattam a legfontosabb tanácsot: minden nyári szezon
kezdete előtt tisztíttassuk ki a
rendszert, így a levegő nemcsak hűs,
hanem egészséges is lesz! Olyan is
előfordulhat, hogy klímánk már nem
fúj hideg levegőt, ilyenkor szintén
a szervizbe vezessen az utunk, ne
kezdjünk el otthon barkácsolni!
Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001
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Horváth Gábor a hatvanas úton
A HETILAP

Vakler Lajos

A sóstói stadion a második otthon

1979. június 16-án, Dunaújvárosban debütáltam, az utolsó fordulóban. 3:2-re nyertünk. Lantos
Mihály volt akkor a vezetőedző.
Utána csak sérülés miatt maradtam ki a csapatból. Összesen
háromszáztizenhét első osztályú
és több mint százötven nemzetközi meccsen játszottam.
Technikailag és futómennyiségben
is kiemelkedtél a védőtársaid közül.
Nagyon szerettem kispályázni, ez
is segített abban, hogy jó barátságba kerülhessek a labdával.
Azt pedig elfogadtam, hogy a
hosszútávú futás fontos része a
felkészülésnek. Többen voltunk

így, és ebből sokat profitált a
csapat is.
Aztán beérett egy korosztály és
fantasztikus sikereket aratott...
Mindig azzal példálózom, hogy
nagyon összetartó és kiválóan
felkészített volt az a gárda. Olyan
versenyző típusú futballisták kerültek egy helyre, Kovács Ferenc
keze alá, akik nagyon stabil, szellemben és közösségben is erős
csapatot alkottak, ami elvezetett
a sikerekig. Ideális volt, hogy az
itthoni bajnokság is erős volt, így
nagyon sok tapasztalatot tudtunk
szerezni a nemzetközi mérkőzésekre.

Fotó: vidi.hu

Kislángon születtél. Aki Fehérvártól
ilyen messze nő fel, az nagyon sokat
megtanul a világból.
Kisláng a szívem csücske!
Négyen voltunk testvérek, és
hozzájuk hasonlóan én is a nagyszobában láttam meg a napvilágot. Mély nyomokat hagyott
bennem az otthon töltött időszak, hiszen egymást segítő,
szerető közösségben, a nyugalom
szigetén nőhettem fel.
Fehérvárra kerülve a Vasvári
Pál Gimnázium első testnevelés
tagozatos osztályának diákjaként,
elismert tehetségként egy pillanatig
sem volt kétséges, hogy a Videotonban fogsz játszani. Ez egy legendás
időszak volt, hiszen Albert József
igazgatónak, Lakos Imre tanár
úrnak és Csiszár Guszti bácsinak, a
tehetségek felkutatásában jeleskedő
szakembernek köszönhetően a Vasvári volt a gyűjtőhelye a kimagasló
sporttehetségeknek.
Úgy kerültem a Vasváriba, hogy
az egyik kislángi szomszédom
ajánlott Lakos Imrének: van
itt egy gyerek, elég tehetséges,
próbálják ki! Megfeleltem, vasváris lettem. Példaértékű volt
a kiválasztás és a gondoskodás
is, ami körülvett bennünket középiskolás éveinkben, köszönhetően olyan pedagógusoknak,
mint Albert József, Lakos Imre,
Román Károly, Sobor Antal,
Vermes Imre és Schermann
László.
Ez előrevetítette a sikereket, hiszen
osztálytársad volt Nagy Tibi, Porogi
Lajos, Fésüs Irén, Monostori Zsuzsa, Friesenhahn Misi, sportáguk
és korosztályuk klasszisai. Az alap
azonban a futball volt. Töretlen volt
a fejlődésed a klubban is: 1976-ban
ifi bajnokságot nyertél, egy évvel
később pedig már kirobbanthatatlan
voltál a Szőke Miklós által edzett
tartalékcsapatból.
Szőke Miki bácsi kiváló utánpótlásedző volt, aki egy olyan
generációt nevelt fel, ami azóta
is páratlan. Vele nyertünk ifi
bajnokságot, jószerivel az egész
keret ifi válogatott, majd NB I-es
futballista lett. Kemény volt, de
soha nem igazságtalan. Ezt a gárdát Szabó Karcsi építette tovább,
akinek szintén nagyon sokat
köszönhetünk.
Kevesen tudják, hogy miként lettél
balhátvéd, hiszen középső középpályást játszottál hosszú ideig, fantasztikus cselezőkészséggel.
Érdekes volt, ahogy kitalálták
az edzőim ezt a posztot. Először
egy kicsit furcsa volt, de aztán
megszoktam, és az élet úgy hozta, hogy megszerettem. Tizenkét
éven át játszottam az első osztályban balhátvédként.
Negyven éve, 1979-ben mutatkoztál
be az első osztályban...

Fotó: Horváth Gábor

Akinek piros-kék a színe és a szíve, egyben
futballrajongó, az ünnepel a napokban:
Horváth Gábort, azaz Perást, a Videoton
labdarúgó-együttesének legendáját hatvanadik születésnapján köszöntjük.

Végigjátszottad a UEFA-kupamenetelés valamennyi mérkőzését.
Mi volt az elvárás a sorozat előtt?
Mindig a következő mérkőzésre
készültünk. Éreztük magunkban
az erőt, és az volt a legfontosabb, hogy itthon csak az ötödik
meccsen kaptunk először gólt.
Ez volt az alap. A szerencse is
velünk volt, de megdolgoztunk
érte.
Ha ma valakinek azt mondom, hogy
legyőztük a Paris Saint-Germaint, a
Manchestert, a Realt, azt gondolnák,
hogy öreg fejjel elment az eszem.
Mindegyik adott valamit. A
párizsi egy euforikus hangulatú örömfutballt, de nekem a
manchesteri meccs volt a csúcs:
olyan érzéseket szabadított fel,
ami csak egyszer élhető át. A
madridi kupadöntő kilencvenhatezer nézője máig megborzongat,
az eredmény önmagáért beszél,
Májer Lali gólja pedig maga volt
a csoda!
Kevés népszerűbb ember volt akkoriban Fehérváron a futballistáknál!
Úgy engedtek el Kislángról,
hogy a szüleim azt mondták:
ember légy, fiam! Így éltem meg
a sikereket, és így élek ma is. A
barátság szent számomra. Mi
nem szálltunk el a győzelmektől. Azt kívánom minden mai
futballistának, hogy élje meg azt
a megbecsülést, amit mi kaptunk
és kapunk ma is a szurkolóktól!
Csapatkapitányként búcsúztál el a
zöld gyeptől, és azóta is a piros-kék
színeket szolgálod.
Sikerült kivívnom a megbecsülést, amihez felelősség is társult
különböző posztokon. Az elmúlt
időszakban a női felnőtt csapatot
vittem, most pedig azt a feladatot
kaptam, hogy az új Vidi-múzeumot segítsem, irányítsam Tauser
Zoli barátommal. Negyvenhat éve
tartozom szeretett klubomhoz,
és most olyan tárgyak, emlékek
vesznek körül, melyek meghatározták az egész életemet.

Az UEFA-menetelés legendái – az alsó sorban a jobb oldalon Horváth Gábor
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Közélet

Közéleti hetilap

Fontosnak lenni, szórakozni, segíteni
Szabó Petra
Székesfehérvár önkormányzata több tucat,
egészen pontosan harmincöt nyugdíjasklubot
látogatott meg az elmúlt hónapokban. A cél az
volt, hogy az idősek kéréseit, igényeit felmérjék, a célokat együtt, közösen valósítsák meg.

Közel ezer nyugdíjas mondhatta
el véleményét. Kiderült, hogy
szeretnének fontosak lenni, tudásukat átadni, élményt gyűjteni
és minőségi életet élni. Céljaik
között szerepel a szórakozás, a
beszélgetés, az ismerkedés, a kikapcsolódás. Konkrét ötletekkel is
előálltak: például a táncos mulatságok szervezése, nyugdíjas tájékoztató fórumok több témában (jog,
egészségügy), vetélkedők, de nagy

igény mutatkozott kirándulásokra
is, amik valószínűleg a jövőben
meg is valósulnak. Sokan megtanulnák a számítógép használatát
is. Megnéznék a megújult Sóstót,
a Polgármesteri Hivatalt és az Alba
Innovárban is szívesen eltöltenének egy napot. Örömmel találkoznának a kulturális és egészségügyi
intézmények vezetőivel, a sajtó
képviselőivel.
Április végén folytatódik az egyeztetés, az önkormányzat akkor a
klubvezetőkkel találkozik, ahol
már konkrét javaslatokról születik döntés. Amennyiben ezeket a
klubok elfogadják, el is indulhatnak a programok, hiszen úgy néz
ki, nincs akadálya annak, hogy a
vágyak valóra váljanak!
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A HETILAP

A székesfehérvári székhelyű, tehergépkocsik
javításával foglalkozó Continus Nova Kft.
Elvárás:

AUTÓSZERELŐT keres.

• Szakirányú középfokú végzettség
• Szakmában eltöltött idő min 5-10 év
• 7,5 t feletti tehergépkocsi szerelésben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Előny:

• Hidraulika rendszerek javításában szerzett tapasztalat
• Ív-lánghegesztő végzettség
• Targoncavezetői érvényes engedély
• Hulladékszállító járművek javításában szerzett gyakorlat
• C kategóriás jogosítvány

Amit ajánlunk:

• Versenyképes jövedelem
• Mozgóbér
• Cafetéria
• Egy műszakos munkarend
• Stabil hosszú távú munkavégzés lehetősége
• Vidékről történő munkába járás támogatása
• Képzett jó kollektíva

Szakmai önéletrajzokat a
munkaugy@continusnova.hu e-mail címre várjuk.
Érdeklődni hétfőtől - csütörtökig 8.00 - 15.00 óráig, pénteken
8.00 - 13.00 óráig a 06-22/504-413-as telefonszámon lehetséges.

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

ÉRTÉKEK, HELYBEN.

„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött
személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz
szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi
betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

A Vörösmarty Rádió műsora április 27-től május 3-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 4. 27. szOMBat

2019. 4. 28. Vasárnap

2019. 4. 29. Hétfő

2019. 4. 30. Kedd

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika 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 Hétéves az Alba
Regia Táncegyüttes –
Sasvári Csilla műsora
Vendég: Majoros
Róbert, Molnár Gábor
18.10 Könyvespolc irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Húsvéti műsor
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthon lakóinak
Vendég: Krepsz Gyöngyi
11.10 Barkács műsor Vendég:
Veres István Boni
11:40 Nyílt napok a
Székesfehérvári Balett
Színháznál Vendég:
Egerházi Attila, Cristina
Porres Mormeneo
12:10 Kovács Jenő, az
órás mester Vendég:
Kovács András
13.10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég:
Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna
Éva Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
11.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsoly Júlia
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
15.00 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
16:10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila
18.10 Nyelvstúdió Vendég:
Makói-Tóth Annamária
19.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
20.00 Sikertérkép
21.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Mits Mártonnal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Szöllősi Attila

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
11.10 Párbaj Vendég:
Rivnyák Roland
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Ingatlan magazin
Vendég: Bedő Gyula
15.10 Kézműves műsor
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.10 Vörösmarty
Kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő:
Germán Márton
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

2019. 5. 1. szerda
00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Germán Márton Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
és tudósítások a
Sport Majálisról
13.00 Műsorvezető: Bóna Éva
Témák: aktualitások,
érdekességek
18.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
20.10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
21.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

2019. 5. 2. CsütörtöK

2019. 5. 3. pénteK

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég:
dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán, Kiss György
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Bóna Éva
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:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Gemeiner
Lajos és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
10.10 Korzó – városrészek
története
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt. A látványstúdió
kitelepül Agárdra,
a XII. Velencei-tavi
Hal, Vad-, Bor és
Pálinkafesztiválra.
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.

FEHÉRVÁR

16

programajánló

Pacák és maszatok

A HETILAP

Látogatható kiállítások
A bagoly és a könyv
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Kiállítás F. Dőry Magdolna gyűjteményéből. A kiállítás megtekinthető április 27-ig.
Tomorrow
Szent István Király Múzeum
Nemes Márton festőművész kiállítása.
Megtekinthető április 28-ig.
Fejér Megyei Tárlat
Csók István Képtár
A kiállításon a megyei vagy a megyéhez
kötődő képző- és iparművészek utóbbi két
évben készült alkotásait tekintheti meg a
közönség. A tárlat május 5-ig látogatható.

Programok április 25-től május 5-ig

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

A Derkovits Képzőművészeti Kör kiállítása
Művészetek Háza
A tárlat megtekinthető május 7-ig, vasárnap kivételével naponta 10-től 18 óráig.

Április 26.
Midlife krízis
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai
Szakkönyvtár
Áldás vagy átok? Előadó Ulicza Henriette pszichológus.

Lódi-Tóni
Köfém Művelődési Ház
Szakál Antal karikatúra-kiállítása. Megtekinthető május 7-ig.

Évszázados utazás
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Az arisztokrácia egykor és ma.

Szöszölők, molyolók
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kiállítás a kézimunkaszakkör munkáiból.
Megtekinthető május 11-ig.

Gárdonyi Kultúrdiszkó
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Hó végén újra Kultúrdiszkó, fergeteges hangulattal, beszélgetéssel, tánccal, falatozással. Klubvezető: Sohonyai Edit.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett állandó kiállítás. Megtekinthető szeptember
22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.
Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a babapatika, amely egy nagymúltú vajdahunyadi
gyógyszertár modelljeként készülhetett
a 19–20. század fordulóján, és amelyet a
múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye
számára. Ez a játék, ahogyan a kuriózumnak számító eredeti patikaberendezés is,
arról vall a mai kor emberének, milyen
is volt a régi idők patikája. A kiállítás
megtekinthető szeptember 31-ig, keddtől
vasárnapig 10-től 18 óráig.

2019.04.25.

Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar kamarazenei
sorozata
19 óra, Hermann László Zeneiskola – díszterem
Műsor: Rahmanyinov: Trio Elegiaque (No.1.),
Fekete Gyula: zongorás trió, Mendelssohn: 1.
zongorás trió. Közreműködik: Selmeczi Gábor –
hegedű, ifj. Major István – gordonka, Báll Dávid
– zongora.
B52
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
A Vörösmarty Rádió közönségtalálkozója
20 óra, Ikon Club
Az érdeklődők megismerhetik a Vörösmarty
Rádió műsorvezetőit, hírszerkesztőit, állandó
vendégeit, szakértőit és a külső szerkesztőket is. Az eseményen néhány dal erejéig
Zsigmond Lala, Mits Marci, Orsovai Reni és
az MZ/X is fellép, majd az est zárásaként Kiss
György, Tunyogi Gábor és Szigeti Tibor retró
diszkóval fokozza a hangulatot. A Vörösmarty Rádió közönségtalálkozójára a belépés
díjtalan, de regisztrációhoz kötött. Telefon:
30 179 5703, e-mail: kozonsegtalalkozo@
vorosmartyradio.hu.

Április 27.
Születés hete
9 óra, A Szabadművelődés Háza
Várjuk a babát tervező, váró, nevelő szülőket, családokat. Előadások, hordozós vásár és hordozási
tanácsadás.
Tavaszi Ringató foglalkozások
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Jó hangulatú közös éneklés és játék.

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

Recycling
18 óra, Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága
csoportos kiállítása. Megnyitja: Győr Attila.
A kiállítók: Büki Zsuzsanna, Deák Balázs,
Haraszti Zsolt, Jónás Attila, Kiss László,
Koppány Attila, Miklós János, Paczona Márta,
Pálné Hencz Teréz, Pinke Miklós, Revák
István, Szegedi Csaba, Szentes Ottokár,
Szolnoki Szabolcs, Szűts Angéla, Ujházi
Péter, Varga Gábor Farkas, Végvári Beatrix.
Megtekinthető május 24-ig, keddtől péntekig
10-től 18 óráig.
Kiállítás az Öreghegyi Közösségi Ház archív
fotóiból
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Köszöntőt mond Östör Annamária önkormányzati képviselő, a kiállítást Varga László, az intézmény volt munkatársa nyitja meg. A tárlat május
17-ig látogatható.

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
Közönségtalálkozó az Ikon Klubban
2019. április 26-án (pénteken)
20 órai kezdettel!
Ismerjék meg a Vörösmarty Rádió műsorvezetőit, hírszerkesztőit,
állandó vendégeit, szakértőit és a külső szerkesztőket is!
Az eseményen néhány dal erejéig Zsigmond Lala, Mits Marci, Orsovai
Reni és az MZ/X is fellép, majd az est zárásaként Kiss György, Tunyogi
Gábor és Szigeti Tibor retró diszkóval fokozza a hangulatot.
A Vörösmarty Rádió közönségtalálkozójára a belépés díjtalan,
de telefonos regisztrációhoz kötött. Tel.: 06 30 179 57 03
Helyszín: Székesfehérvár, Fürdő sor 1. Kapunyitás: 20 óra!

Horoszkóp
április 25. – május 1.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nem veszi észre, de elkezdett a kedvese idegeire
menni. Mostanában túl sok elvárást támaszt vele
szemben, és mindenért csak panaszkodik. Ezzel a
magatartással csak elüldözi vagy egy komolyabb
vitát fog kirobbantani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Megfontoltabbnak, következetesebbnek kellene lennie
a kapcsolatában. Egyik nap még beleegyezik valamibe
és azt mondja, rendben van, míg a másik nap már
ellenzi. Nem tud kedvese magán kiigazodni, azt meg
pláne nem tolerálja, hogy mindenért rajta veri el a port.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A kompromisszumot keresse, és ne annak a lehetőségét, hogy az igazát hangoztassa! Rosszul hiszi, hogy
mindenben Önnek van igaza. Emellett néha hirtelen
elöntheti a düh és az indulat, olyankor igyekezzen
nem kiereszteni a másik félre a haragját.

Egyik ismerőse egy kivételes lehetőséggel áll elő, amit
érdemes lenne megfontolnia. Ám jó esély van arra, hogy az
a munka külföldön, esetleg másik városban van, de már az
is gondot okoz Önnek, hogy eleve munkát kellene váltania.
Ne utasítsa vissza egyből, hanem gondolja át a dolgot!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ne mondjon le az elképzeléseiről azért, mert nem
hisznek benne. Pont, hogy ki kellene mellettük
tartania és küzdenie értük! Ugyanakkor legyen
résen, mert kisebb galibába keveredhet a munkahelyén!

Valakinek szüksége lenne a segítségére, de valószínűleg
nem mer Önhöz fordulni. Segítse ki azzal, hogy megkön�nyíti a helyzetét, és felajánlja segítségét. Mostanában kissé
elhanyagolta rokonait, érdemes lenne felfrissítenie a velük
való kapcsolatát, mert sok új dolgot tudhatna meg!

FEHÉRVÁR
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Közéleti hetilap
Amiről a mesék szólnak
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
A kézműves foglalkozáson manók és sárkányok
készülnek.
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. A házigazda Vox
Mirabilis Kamarakórus több ősbemutatót is tart.
Taverna görög táncház
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Koncert és táncház.
Lóci Játszik / Zaporozsec
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék
Április 28.
A csodaszarvas meséje
11 óra, Igéző
A Holdfű színház előadása.

Április 29.
Közéleti és Kulturális Szalon
18 óra, Krisztus Király plébánia közösségi háza
Könyvbemutatóval és kiállítással egybekötött
beszélgetés. Meghívott vendégek: Simon
András grafikusművész és lánya, Smohayné
Simon Gyöngyös festő, rendezvényszervező
és közösségfejlesztő. Beszélgetőtárs: Zemlényi
János.
Petőfi Mozi
18.30, Petőfi Kultúrtanszék
Az érdeklődők a Ted című filmet tekinthetik meg.
Bousfield, a harsonaművész
19 óra, Vörösmarty Színház
Közreműködik Ian Bousfield harsonaművész,
a berni Hochschule der Künste professzora és
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar. Műsor:
Copland: Tavasz az Appalache-hegységben, Rota:
C-dúr harsonaverseny, Brahms: 1. Szimfónia.
Vezényel: Halász Péter.
Bágyi Balázs New Quartet feat. Li Xiaochuan
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Dzsesszkoncert.

Az Alba Regia Táncegyüttes gálaműsora
15 és 19 óra, Vörösmarty Színház
2019-ben hetvenéves az Alba Regia Táncegyüttes.
Generációk együtt állnak színpadra.

Április 30.
A születés kultúrtörténete Magyarországon
16.30, Hetedhét Játékmúzeum, Réber-terem
Előadó: Deáky Zita etnográfus.

Bütykölde
16.30, Aranybulla Könyvtár Alapítvány rendezvényterme
Anyák napi meglepetések készülnek Tóth Eszter
vezetésével.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Rajnai Miklós, a Magyar Műveltség Kincsestára Szabadegyetem szervezője A Kárpátmedence magyarságának jelene és jövője című
előadása.
Öreghegyi disputa
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Burján Zsigmond televíziós operatőr-rendező lesz
Bobory Zoltán vendége.
A magzati élmények hatása sorsunkra
18 óra, Fejér Megyei Művelődési Központ
Orosz Katalin előadása.
Május 2.
Hangulatok, alkotások
11 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
Szövegjártó Ágnes kiállítása. Megtekinthető
május 31-ig.
Pacák és maszatok
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár, Olvasóterem

Kisprumik Anita író, költő, festő irodalmi esttel
egybekötött kiállításmegnyitója.
Recoded messages
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Tunyogi Gábor fotókiállítása. A tárlat május 2-ig
tekinthető meg.
Május 3.
XII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinkafesztivál
16 óra, Agárd
Előadások, koncertek és finomságok három napon keresztül a Velencei-tó partján. Szombaton és
vasárnap délelőtt 10 órától indulnak a programok.
St. Martin-koncert
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
Május 4.
Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, gyermekjátszó és táncház.
Muzsikál a Galiba zenekar.
Május 5.
Aranyhajú királylány – Majoros Ági Bábszínháza
11 óra, Igéző
Egyszemélyes bábelőadás kicsiknek és nagyoknak.

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. május 14-én
ügyfélszolgálatunk zárva tart.

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Nem áll harmóniában az, amit mond illetve tesz azzal, amit
gondol. Emiatt több kellemetlenség is érheti a napokban.
Sokszor nagyon is tudja, mit kellene tennie, és mégsem azt
teszi. Ha valamiben tévedne, legyen magával kicsit elnézőbb,
hiszen Ön is csak ember, előfordulhat, hogy hibázik!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nehéz napokat él át, de kedvese segíteni fog abban,
hogy otthon kikapcsolódjon és elengedje magát. Éppen ezért ne vesszen vele össze, hanem engedje, hogy
elvarázsolja, ellazítsa! Ő lesz a napokban a legfőbb
támasza.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Bízzon az ösztöneiben a napokban, mert általuk
elkerülheti, hogy kellemetlenség érje. Bármi is
történjék, igyekezzen nem túlreagálni, hanem vegye
lazán, könnyedén a dolgot! Sokat segítene hangulatán és lelki jólétén, ha több időt szánna pihenésre és
szórakozásra.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Kedvesének szüksége lehet a támogatására. Érdemes
lenne meghallgatnia és megnyílnia felé. Ne ítélkezzen felette, és nem is kell mindjárt bölcs tanácsokkal
elhalmoznia, éppen elég az, ha meghallgatja!

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nem elég álmodozni, itt az ideje, hogy a tettek mezejére
lépjen! Ha elégedetlen a jelenlegi helyzetével, akkor változtasson, ne csak arról álmodozzon, hogy majd jobb lesz.
Célszerű lehet a barátaival megosztania szándékát, mert
még az is lehet, hogy valamelyikük a segítségére lesz.

Halak 2. 19. – 3. 20.
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A HETILAP

Mostanában hajlamos illúziókba ringatni magát.
Megpróbál szépíteni ott, ahol inkább szembe kellene
néznie a valósággal, ami nem annyira pozitív, mint
amilyennek hinni próbálja. Így, hogy a szőnyeg alá
söpri a gondjait, csak nehezíti a helyzetét!

FEHÉRVÁR
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rejtvény

2019.04.25.

A HETILAP

Múlt heti keresztrejtvényünk az 5. sz. választókerülethez kapcsolódott.
Az első megfejtésből kiderült, hogy a körzetben melyik városrész ünnepli
idén az ötvenedik születésnapját: Tóváros.
A második megoldás egy projektet rejtett, melynek következtében
Fehérvár egy különleges kirándulóhelye újult meg: Sóstói Rehabilitációs
Program.
A harmadik megfejtés egy jövőbeni fejlesztést takart, mely a Sárkeresztúri utat és a Seregélyesi utat köti össze egymással: déli összekötő út.

Mostani rejtvényünk első két megfejtése a fehérvári sörfőzés történetéhez
kapcsolódik, melyről Asztalos Tamás ír Történelem rovatunkban. Először
arra vagyunk kíváncsiak, melyik történelmi korra nyúlik vissza a fehérvári sörfőzés hagyománya?
Második feladványunkban arra keressük a választ, hogy melyik közterületünk őrzi a város sörös múltját?
Harmadik feladványunk a Fehérvár Televízió Híradójához kapcsolódik,
mely minden hétköznap 13 órakor illetve 19 órakor látható. Mi a neve a
hírműsor férfi műsorvezetőjének?

Közéleti hetilap

FEHÉRVÁR

Történelem
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Mozaikok a székesfehérvári serfőzés XVIII. századi történetéből
A HETILAP

Asztalos Tamás

az 1739-es fehérvári pestisjárványig, amikor is a
sörházat és a malmot bezárták, Fischer Sebestyén
volt, akinek a járvány ideje alatt csökkentették a
bérleti díját. Fischer egészen 1745-ben bekövetkezett haláláig főzte a sört. Özvegy felesége azonban
nem rettent meg a feladattól, s 1752-ig vezette a
serházat. Fischer Magda mellett dolgozott Hirlinger Konrád, a Német Birodalomból Székesfehérvárra került serfőzőmester, aki munkaadóját követően családjával huszonnyolc éven keresztül bérelte a serfőzőházat, egyben kocsmájukban ki is mérhették saját sörüket. Hirlinger
Konrád 1766-os halálakor özvegye, Teréz egy
éven keresztül még folytatta a munkát, amikor

köztük az egyik főzőmestert, Raberauer Fülöpöt
is. 1722-ben Engel György János volt a városi
serfőzőmester, aki munkájáért tizenkét forintot továbbá négy vödör szeszt kapott, illetve a
törkölyt föletethette saját állataival.
A XVIII. század első felében a városi bevételek
közel nyolcada a sör- és szeszfőzésből valamint
az italok kiméréséből származott. Székesfehérvár 1703 és 1708 között 2542, 1725-ben 1214,
1730-ban 1290, 1736-ban 900, 1755-ben 960
forint (összehasonlításképpen Buda 1713-ban
608, 1720-ban 1729, 1732-ben 3843 forint) bevételt jegyzett a sörfőzésből, sörmérésből. A városi
sörmérés jelentősége a század második felében
sem csökkent. A város az árpa, a komló, a tűzifa
és egyéb fenntartási költségek mellett a kibocsátás mennyiségét is precízen nyilvántartotta, így
tudjuk, hogy 1780-ban kilencvenhárom „vödör”
sört mértek ki, ami 1782-ben már háromszázharmincöt „vödörre” emelkedett.
1725-ben egy két évvel korábbi tanácsülési
határozat értelmében megkezdték az új sörház
építését a Budai külvárosban, a Gaja-patakon
forgó sörházi malom mellett, ami hamarosan
el is készült. Ekkor Khorherr Ferenc belső
tanácsos, majd kamarás bérelte a sörházat és
a sörházi malmot, egyben sört is mérhetett.
1729-ben újra Engel György lett a bérlő, aki ezt
a jogot 1732-1734 között ismét elnyerte. Utóda

is a sörház állapota olyan válságossá vált, hogy
a városi tanács elhatározta a felújítását, amire
az egyik gerendára vésett: „Renov. 1767” felirat
egészen a 2004-es átépítésig emlékeztetett,
amikor is a műemléki értéket hordozó gerenda a
felirattal együtt eltűnt. A renovált sörház bérleti
jogát 1769-ben, majd 1773-ban újra Hirlingerné
nyerte el, aki a vasárnapi istentiszteletek idejét
kivéve sert is mért egészen 1778-as haláláig. A
család még egy rövid ideig árendálta a főzdét,
de csődbe ment, így 1781-ben a palotai serfőző,
Schik János Nepomuk szerezte meg a bérletet.
Schik vélhetően a sörház 1792-es leégéséig főzte
a sört. Ezt követően a sörház és a sörházi malom
történetében egy új, jelentékeny korszaka következett, amiről majd későbbi lapszámunkban
olvashatnak.
Addig is mindenkit, aki Székesfehérvár múltja
iránt érdeklődik, arra biztatok, olvassa el a
Fehérvárott született egyetemi kandidátus,
címzetes docens, Honthy Katalin színesen
megírt tudományos munkáit, melyeket Székesfehérvár Megyei Jogú Város Levéltára adott ki.
E cikk megírásakor magam is Honty Katalin
A székesfehérvári Sörház és a Sörház-malom
története valamint Az utolsó fehérvári serfőző című 2013-ban illetve 2014-ben megjelent
köteteire, továbbá Kállay István munkáira
támaszkodtam.

Fotó: Honty Katalin: A székesfehérvári Sörház és Sörház-malom története

A székesfehérvári serfőzés történetének kezdetét jóval a
törökkor előtti korban kell keresnünk, s az is bizonyos, hogy a
serfőzés a törökök százötven éves magyarországi hódítása alatt
sem szakadt meg. A török helyőrség 1688. május 19-én vonult
ki a városból, így a törökök uralma Székesfehérvárott véget ért,
a bécsi udvar azonban a visszafoglalt országrészt új szerzeménynek tekintette, ahol saját belátása szerint rendezkedett
be. Az élet újraindítását az Újszerzeményi Bizottság irányította.
Közigazgatási, rendtartási előírásai mellett gazdasági téren is
intézkedett, így 1689 szeptemberében visszaadta a városnak a
regálékat, köztük a serfőzés és árusítás valamint a malomtartás
jogát.

a sermérés, mint városi kiváltság „ép és sérthetetlen maradjon”. Ennek értelmében a nem a városban főzött sert a város nem engedte be falai
közé. E rendelkezést Koch Mátyás tudta volna a
leghitelesebben igazolni, aki 1718-ban hat hordó
sört hozott be és kívánt kimérni Fehérvárott, de
a város elkobozta tőle, értékesítette, s a befolyó
összeget a kincstárba utalta.
Rákóczi szabadságharca idején a Budai külvárosban lévő serfőzőház állaga oly mértékben
leromlott, hogy a város újjáépítését határozta
el. A sernevelőbe állított braxátor 1712-ben már
főzte a sört. Két esztendővel később a város
serfőzését Niedermayer Mátyás felügyelte,

A sörház és a sörházi malom – városrajz 1730 körül

A serfőzés megindult, a város árendálta a
serfőzőházát, amiért 1691-ben 30 forint üzleti
díjat fizetett a bérlő. A város gondos gazdaként
1693 júliusában két szenátort küldött ki, hogy
vizsgálják meg a serfőzőház működését és a ser
minőségét. E sernevelőház helyét Honthy Katalin, a fehérvári serfőzés múltjának elkötelezett
kutatója az alsóvárosi sörházi malom közelébe
konkretizálja, ami feltevése szerint már a hódoltság előtti időkben is létezhetett. A leromlott
épület 1696-ra megújult, s a sert a várossal
kötött szerződése értelmében akónként egy
tallérért árulta. Ebben az évben alakult meg az
első magyarországi serfőző céh Komáromban. A
Duna-parti ikerváros több más árucikk mellett a
komló- és gabonakereskedelem jelentékeny központja volt, s a céh szerette volna rendtartásával
az egész ország serfőzését szabályozni, mint
főcéh. Ezen törekvést a pestiek akarata keresztülhúzta. Mindez azonban nem befolyásolta a
székesfehérvári iparosokat abban, hogy egyikük
sem akart a serfőzőkkel egy céhbe tömörülni.
A XVIII. század elején Zedrer Kristóf árendálta a várostól a serfőzőházat kilencszáz forint
éves bérért, de egy év után a város visszavette
és maga működtette. I. Lipót 1703-ban kiadott
privilégiumlevelével jogaiban megerősítette a
koronázóvárost, s újabbakkal ruházta fel. A kiváltságlevél intézkedett arról, hogy a serfőzés és
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Családi szenvedély a kertek szeretete
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Nagyon büszke arra, hogy a közterületek virágosítása, gondozása
nemcsak neki és munkatársainak,
hanem a város lakóinak is szívügye: szeretettel gondozzák a panelházak körüli apró kerteket, locsolják a lakótelepi kővázákban lévő
növényeket is. És arról is lelkesen
beszél, mennyi olyan hagyományos
környezetszépítő programot sikerült megteremteni Székesfehérváron, melyek idővel más városoknak
is mintául szolgáltak. Amit a városi
közgyűlés feladatul tűz ki, azt a Városgondnokság munkatársai közös
erővel valósítják meg. Spanyárné
Halász Szilvia városi főkertész,
városüzemeltetési igazgatóhelyettes azt mondja, ez az egyik, amit
nagyon szeret a munkájában: hogy
közösségben dolgozhat.

Spanyárné Halász Szilvia

zatából, hogy a második diplomám,
a környezetvédelem is hatással volt
rá – ezirányú tanulmányait ő már
külföldön folytathatta. Úgy tűnik,
hogy generációról generációra öröklődik a kertészeti szakma
szeretete.
Szerencsés vagyok, mert sok szép
szakterületét gyakorolhattam az
elmúlt évtizedek alatt. Egy nőnek
különösen hálás feladat virágokkal
foglalkozni. Az egyetem után Sió-

volt, nagy kihívás egy fiatal szakember számára, de az ott szerzett
tapasztalataimból nagyon sokat
tanultam. Tizenkét virágüzlet
kereskedelmét, napi ellátásának a
biztosítását is el kellett végeznem,
amit szintén nagyon szerettem.
Hogy kerültél Székesfehérvárra?
A férjem fehérvári, ő szeretett volna itt lakni. Így lett a Városgondnokság életem második munkahelye 1992-ben. Ma már kevesen

fokon éltünk, ott egy megyei cégnél
dolgoztam kertészeti ágazatvezetőként. Akkor üvegházi kultúrák
termesztésének az irányításával is
foglalkoztam, de majdnem egymillió egynyári virágot is előállítottunk. Emellett a Balaton-parti
üdülők (például a kormányüdülő)
egész éves fenntartásával, virágkiültetéseivel, növénytelepítéseivel
is foglalkoztunk. Nehéz feladat

mondhatják el magukról, hogy egy
munkahelyen több mint huszonöt
évet eltöltöttek. A szakmai kihívások változatosak voltak, sok időt
töltöttem a közterületekkel kapcsolatos feladatok megoldásával.
Úgy ismered Székesfehérvár parkjait,
zöldterületeit, ahogy mások nem. Van
kedvenc helyed?
A város különböző pontjain mindig
mások a kertészeti tennivalók.

Fotó: Kiss László

Miért választottad éppen ezt a szakmát?
Az indíttatás lehet, hogy a családból ered, mivel édesapám erdőmérnök volt. Rengeteget kirándultunk,
szerettük és ismertük a természetet. Sok mindenre megtanított, és

Fotó: Kiss László

Gyerekként édesapjával az erdőt járta, ma a
különféle környezetszépítési programok segítségével már az óvodás korosztálytól kezdve
igyekszik átadni a gyerekeknek a növények
szeretetét, környezetünk gondozásának
fontosságát.

Szépül a III. Béla király tér

nagyon örült annak, hogy ezt a
pályát választottam. Élete végéig
nagyon büszkén követte a mindennapi munkámat is.
A férjemet is a szakmámnak
köszönhetem: az egyetemen voltunk csoporttársak, azóta is sokat
beszélgetünk a szakmai kérdésekről, nagyon érdekel a véleménye.
A fiunk is kertészmérnök lett, és
később megtudtam az egyik pályá-

Nagyon szép feladat volt például a Petőfi park megtervezése
és kivitelezése, arra a mai napig
örömmel tekintek. Persze nem
minden városrészben lehet nagy
parkokban gondolkozni, de az apró
kis gyöngyszemek is ugyanolyan
örömet jelentenek, mint például
a Lehel úti kereszt környékének
átalakítása egy murvás parkolóból.
Mennyire van szabad kezetek abban,
hogy egy adott területen mit lehet
megvalósítani?
Egy közterület nem olyan, mintha az otthoni kertünket a saját
elképzeléseink szerint alakítanánk.
Kapunk egy felkérést a városvezetéstől, egyeztetünk a képviselőkkel,
az ott élő lakókkal az elképzeléseinkről. Mindig egy szakemberekből
álló kis közösségben gondolkodunk a munkánk során.
Egy park kialakításánál a fa- és
virágtelepítés, az utak kiépítése
során figyelembe kell venni a
terület adottságait. Egyeztetni kell
a közműtulajdonosokkal, hiszen
nem mindegy, hova kerül egy csobogó vagy egy lámpa. Sok esetben
a környéken élők nem is sejtik,
hogy egy-egy parkba miért nem
lehet annyi fát ültetni, amennyit ők
szeretnének. Egy rossz tervezéssel
kialakított járda azt eredményezheti, hogy kitapossák a növényeket az
arra járók. Szerencsés dolog, hogy
amit közösen megtervezünk, azt mi
is tartjuk fenn. Ha jó terv született
és a napi fenntartás is jól működik,
akkor a létrehozott park hosszabb
távon is megmaradhat. A közös célunk, hogy az ott élők is szeressék
az új parkot, jól érezzék magukat,
hiszen sok évre szóló, maradandó
értéket hozunk létre.
Tudsz úgy sétálni a városban, hogy ne
szakmai szemmel nézz körül?
Nem! De ezzel a legtöbb kollégám
így van, hiszen elkötelezettek vagyunk. Figyelünk és információkat
gyűjtünk. Sokszor fényképeket is
készítek, ha észreveszek valamit,
amin változtatni kellene a következő tervezésnél. Szeretek nyitott
szemmel járni, kritikus vagyok magammal szemben is, megjegyzem a
hibákat, feljegyzem, amit szeretnék
megváltoztatni a következő éves
tervezéskor.
Része a munkádnak az is, hogy az
óvodásoktól, iskolásoktól az egyetemistákig különféle programokat szerveztek
a fiataloknak.
Valóban sok programunk van.
Egyik ilyen a lassan tíz éve kezdődött Mert közös a világunk című
programunk, melynek bázisa
minden évben a Piac téri Esélyek
kertje, ahol iskolás csoportok,
fogyatékkal élő tanulók dolgoznak
együtt három napon keresztül
a kollégáimmal. De az év többi
részében is szívesen bevonjuk az
iskolásokat a kertészeti munkákba.
Mindenki megtalálja a helyét, aki
segíteni akar. Ez a program olyan
elismerést ért már el az országban, hogy a Virágos Magyarország
versenyben Fehérvár adhat díjat
azoknak a településeknek vagy
intézményeknek, melyek hasonló
elképzeléseket valósítanak meg.
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nem minden kertészeti feladatot
tud megoldani a Városgondnokság,
szükségünk van a lakók segítségére ahhoz, hogy szebb legyen a
környezetünk. Nemcsak a családi

házakban, hanem a lakótelepeken
élők is tudnak jellegzetes, egyedi
kiskerteket kialakítani az épület
előtti néhány négyzetméteren. Ezt a
programot minden évben a polgár-

Fotó: Bácskai Gergely

A másik programunk, amit szintén
átvett már nagyon sok önkormányzat, a Virágosabb, zöldebb
Székesfehérvár, amikor bevonjuk
az itt élőket, elismerve azt, hogy

A Petőfi park

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

mester úr indítja el, hívjuk a lakótelepen élőket, hogy csatlakozzanak.
Növényeket is kapnak, mi azt
kérjük, hogy ők gondozzák. A lakótelepi kővázákat is sokszor ápolják,
locsolják a lakók – ezekre nem
mindig jutna kapacitás a Város-

keresztül a kiskertjeiket, melyeket
május végétől pár hétig a Zichy
ligetben lehetett látni, aztán újra
beültethették a növényeket a saját
óvodájukba.
Otthon szeretsz saját kezűleg is kertészkedni?
A mostani kertünk nagyon nagy,
azt egyedül már nem tudnám
gondozni. Siófokon sok egynyári
palántát termesztettem, akkor rengeteget foglalkoztam saját kezűleg
is a növények nevelésével, minden
évben előállítottam ötvenezer
egynyári palántát. Abban az időben
sokféle egynyári növény is volt
a kertünkben. A mostani kertünk nagyobb, inkább változatos
cserjék, évelők, fák vannak benne.
Manapság szívesebben segítek
inkább másoknak a tervezésben, az
ötleteim megosztásával, a tapasztalataim átadásával. Tizenkét éve az
Európai Virágos Városok és Falvak
versenyén nemzetközi zsűritag is
vagyok, sok külföldi tapasztalatot
gyűjtöttem, amit szívesen adok át
az érdeklődőknek.
Van kedvenc virágod?
Nincs, inkább az a fontos, hogy ha
lehet, magyar nemesítő növényeit
használjam. Az egykori világhírű
tudós, Dr. Kováts Zoltán fajtáival
sok kiültetést tervezek már több
mint húsz éve. Ő olyan egynyári
fajtákat nemesített éveken keresztül szelektálva, amelyek bírják a hazai fényviszonyokat, az éghajlatot,
a sokszor száraz, meleg nyarakat.
A Petőfi parkban például nagy
mennyiségben vannak ezekből a
virágokból, de más területeken is a
városban.
Aki a virágot szereti… – az derűs személyiség is?
Remélem, hogy az vagyok, persze ezt inkább a körülöttem élők
tudják megmondani. Nagyon szép

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BERÉNYI ÚTI INFORMÁCIÓK
A Berényi úton a felújítási munkálatok a tervezett ütemben haladnak,
az időjárás 1-2 napos eltérést eredményezett csupán.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a kivitelezők munkatársai a területen lakók, illetve az arra közlekedők megértését, a kivitelezéssel szükségesen együtt járó forgalomkorlátozásokkal, porral, zajjal, hangártalommal
kapcsolatban pedig türelmüket kérik.
2019. április 24-én kezdődtek a bontási és marási munkálatok, valamint földmunkák, a Berényi út orvosi rendelő –
Vértanú utca közötti szakaszon, a városból kivezető oldalon pedig ágyazatkészítés, és járdaépítés folyik majd. A csatlakozó utcát (Nefelejcs u.) részlegesen vagy teljesen is lezárják a munkálatok elvégzéséig.
2019. április 29-től a Berényi út orvosi rendelő – Vértanú utca közötti szakaszon szegélyt és pályaszerkezeti (beton,
aszfalt) rétegeket építenek a városból kifelé vezető oldalon, emellett tovább folyik a járdaépítés.
2019. május 06-tól a Berényi út orvosi rendelő – Vértanú utca közötti szakaszon bontási munkák miatt a városba befelé
vezető oldalon a Csutora utcai csatlakozót zárják le részlegesen vagy teljesen.

Fotó: Bácskai Gergely

A 2019. május 13-tól kezdődő munkálatok pedig már a beruházás befejező szakaszát jelentik, és május 25-ig tartanak:
pályaszerkezeti munkák, szegély- és járdaépítés, a kopóréteg kiépítése a teljes szakaszon, majd végül a forgalomtechnikai és tereprendezési munkák zajlanak.
A Berényi út felújítással érintett szakasza a rekonstrukció teljes ideje alatt is – időleges forgalomkorlátozásokkal és
terelésekkel ugyan, de – folyamatosan használható, annak teljes lezárására várhatóan nem kerül sor.
A projektről bővebb információt a www.szekesfehervar.hu oldalon olvashat.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Lehetőleg magyar nemesítésű virágokkal dolgozik

gondnokság részéről, az emberek
pedig így magukénak érzik, jobban
is vigyáznak rá. Intézmények is
jelentkezhetnek erre a pályázatra,
sok óvoda, iskola, bölcsőde szépíti
így az udvarát, bevonva a gyerekeket, akár még a szülőket is.
A kicsiket célozza meg a Mesés
kiskertek program is, melyben
tavaly már huszonhárom óvodai
közösség, pedagógusok, szülők,
gyerekek tervezték hónapokon

a szakmám, minden év valami újat
hoz, folyamatosan képezhetem
magam, van lehetőség a megújulásra. Érdekes dolog figyelni azt, hogy
más szakemberek mit próbáltak ki,
mi az újdonság, mit érdemes a következő évben nekem is betervezni.
Viszont nagyon nagy fegyelmet is
igényel, mert közterületről van szó,
ahol májustól a fagyokig folyamatosan szépnek kell lenniük a virágágyaknak!
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Gyerekként kezdték, férfivá értek
A HETILAP

Németh Krisztián

A kiesés rémét a bronzérem édes ízére cserélte a
magyar jégkorong-válogatott a fehérvári U18as világbajnokságon. A csapat Olaszország és a
tornát megnyerő Japán ellen is megrázta magát,
amivel feljött a harmadik helyre.

lágbajnokság legnagyobb meglepetése a japánok szárnyalása volt: az
ázsiaiak az utolsó, magyarok elleni
mérkőzésük előtt bebiztosították
végső győzelmüket.
Ez persze korántsem jelentette azt,
hogy félvállról vették volna a mieink
elleni záróderbit, ezt a meccs tizenegyedik percében góllal is nyomatékosították.
Horváth Milán csapatkapitányhoz
méltóan egy parádés találattal hozta
vissza a meccsbe csapatát, végül egy
nagyon éles meccsen 5-3-ra nyert
Magyarország, kiharcolva ezzel a
bronzérmet!

Fotó: Soós Attila

Sajnos hamar kiderült, hogy az előzetesen célul kitűzött feljutás álom
marad, az osztrákok, a szlovének és
a britek elleni vereség után a sereghajtó szerepét töltötte be Svasznek
Bence együttese, ami különösen
kellemetlen volt hazai jégen, hiszen
az Ocskay Gábor Jégcsarnok

közönsége is többet várt a nemzeti
csapattól.
„Gyerekekként kezdtük, de a végén
sikerült férfiasan játszanunk!” – mutatott rá Horváth Milán, a válogatott
fehérvári csapatkapitánya a lényegre, nevezetesen arra, hogy három
vereség után két diadal következett.
Előbb a szintén gyengén kezdő olaszokat páholták el a srácok 7-3-ra,
úgy, hogy a középső harmadban zsinórban négyet vágtak! A mieinken
kívül csak a második helyen záró
osztrákok szereztek egy meccsen
hét gólt – igaz, a sógorok kétszer is.
A fehérvári U18-as Divízió I/B vi-

Öt fehérvári jégkorongozó ünnepelhetett vb-bronzot az U18-as válogatottban: Horváth Dominik, Horváth Milán, Dobmayer Dominik, Ambrus Gergő és Rétfalvi Kristóf

Somos Zoltán
A tét nélküli alsóházi meccsek közül elvileg a
legnehezebb a Kaposvár elleni két találkozó. Ezek közül a hazait megnyerte az Alba
Fehérvár.

közeli jövőben a mostaninál sikeresebb fehérvári kosárlabdaszezonokhoz. Ezzel nem tettünk
nagy terhet rájuk, mert ennél a mostaninál tényleg csak jobb jöhet…
Lényegesebb, hogy fejlődjenek és
hosszú távon örömet szerezzenek
a szurkolóknak játékukkal, kötődésükkel – segítsenek, hogy újra
magáénak érezhesse mindenki az
Alba Fehérvárt. A Kaposvár elleni
győztes meccs (79-68) nézőszáma
azt mutatta, lesz mit újjá- (vagy
újra-) építeni. Akkor legalább
annyi öröm legyen, hogy az ifjak
kiteszik a szívüket a pályára,
ha már a légiósok közül ez nem
mindenkiről volt minden esetben
elmondható ebben az idényben.

Keller Iván már rutinosnak számít, nagy szükség lesz rá a jövőben is

A Videoton történelmének legnagyobb sikere
egy nemzetközi kupadöntő, mégsem nevezhetjük kupaspecialistának a csapatot. Az 1985-ös
UEFA-kupa-varázslat előtt sem bajnoki címet
nem nyert soha, sem kupagyőztes nem volt. Sőt
a hazai kupasorozatban addig egyetlen egyszer
sikerült döntőig jutnia: 1982-ben Újpesti DózsaVideoton finálét rendeztek a Magyar Népköztársaság Kupában. Azóta sem a két csapatot, sem
a sorozatot nem így hívják, és valószínűleg a helyszín, Szekszárd sem lesz többé ilyen rangos meccs
színhelye. Sok minden változott, de az sokáig
nem, hogy a kupa nem a Vidi terepe: csaknem
húsz év után, 2001-ben játszhatott ismét a csapat
a serlegért. Az Üllői úton rendezett döntőben a
Debrecen ellen sima vereség lett a vége.
2006-ban aztán megünnepelhettük a történelmi,
első sikert, az akkor éppen Fehérvár FC-nek
hívott Vidi tizenegyesekkel legyőzte a Vasast, és
elhódította a kupát! Előbb sikerült, mint a bajnoki
cím. Utóbbiból a legújabb „aranykor” beköszöntével lett három is, de kupagyőzelem azóta sem:
legutóbb 2015-ben, megint a Fradi-pályán kapott
ki simán a döntőben a Vidi.
Most tehát jöhet az ötödik próbálkozás a második
sikerért! Nevezzük ironikusnak, hogy miközben
Székesfehérváron még sosem játszott döntőt a
csapat, a Ferencváros stadionjában negyedszer
fog. De ha nyer, ez fogja legkevésbé zavarni a
szurkolókat, akik az őszi Európa-liga-csoportkör
óta amúgy is szinte hazajárnak a Groupama
Arénába.

Kimagasló támadójáték Debrecenben
Kaiser Tamás
Harmincnyolc gólt lőtt a Loki otthonában
az Alba Fehérvár KC, ami nem mindennapi
teljesítmény, így a két pontot is elhozták a
cívisvárosból.

Az utóbbi időben hol a támadójáték, hol a védekezés ment jobban
Deli Rita együttesének. A Debrecen
elleni idegenbeli összecsapásra
végre mindkettő összeállt! Az Alba
Fehérvár a tizenötödik perctől kapcsolta be a rakétákat, a szünetben
pedig már 20-14-es előnyben volt.
És ezúttal nem Nascimentónak kel-

Fotó: Simon Erika

Takács Milán kezdő volt, huszonnégy percet játszott. Ikertestvérének, Takács Martinnak nyolc,
Lukács Norbertnek húsz, Peringer
Balázsnak tizenhat, Keller Ivánnak
huszonnégy perc jutott, és még
Sodiq Seyi is pályán tölthetett hat
percet. Vegyük még ebbe a névsorba az ezúttal nem játszó Filipovics
Márkót, és akkor meg is van, kik
azok a fiatalok, akik remélhetőleg
markánsan hozzájárulhatnak a

Kupaszezon

lett a hátán vinnie a gárdát, most
Temes Bernadett volt a nyerőember:
kilenc gólig jutott.
A csapat még azt is elviselte, hogy
a hajrá előtt elveszítette Claudine
Mendyt, aki egy szabálytalanságot
követően piros lapot kapott. A Fehérvár remek gólokat lőve 38-32-re
győzött, és az újabb két ponttal
meg is előzte a piros-fehéreket,
már hatodik a tabellán! Azonban
a Loki elleni győzelemnek akkor
lesz igazán értéke, ha szombaton,
a Köfém Sportcsarnokban sikerül megverni a megyei riválist, a
Dunaújvárost!

Fotó: Kiss László archív

Pályán a fiatalok

Somos Zoltán

Temes Bernadett vezette sikerre a csapatot

Közéleti hetilap
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Németh Krisztián

A rend kedvéért leírjuk: egészen
minimális sansz maradt a Vidinek
a bajnoki cím megszerzésére, ehhez
annak a lehetetlen helyzetnek kell
előállnia, hogy a Ferencváros egyetlen
pontot sem szerez a hátralévő négy
fordulóban, míg a címvédő száz százalékos teljesítményt nyújt.
Magyar futballszurkolóként csak
remélhetjük: a Fradi a vereségeket
nem a nemzetközi kupaszereplésre
tartogatja…
A szezonban még egyszer sem tudta
legyőzni a Ferencváros a Vidit, azonban a bajnokság huszonkilencedik
fordulójában sikerült, a 4-1-es vereség
révén pedig tizenegy pontra duzzadt a
címvédő fehérváriak hátránya.
Viszont a magyar labdarúgás másik
trófeájának megszerzése felé ismét
komoly lépést tett Marko Nikolics
együttese, amely a fehérvári egygólos
győzelem után kedd este hármat hintett a Debrecennek. Kovács Istvánék
állták a Loki rohamait, majd a második félidőben felőrölték ellenfelüket:

Fotó: molvidi.hu

Összesítésben 4–0-val jutott a Vidi a labdarúgó Magyar Kupa május 25-i budapesti fináléjába, miután
az elődöntő visszavágóján három góllal legyőzte a
Debrecent. Így komoly esély van arra, hogy idén
sem maradnak trófea nélkül a fehérváriak, akik a
bajnoki címre már nem esélyesek.

Juhász Roland eltiltása miatt Kovács István vezette győzelemre csapatkapitányként a Vidit Debrecenben

Futács ezúttal is betalált, Elek fejesből
volt eredményes, Huszti pedig büntetőből adta meg a kegyelemdöfést.
„Nagyon büszke vagyok a csapatra, hiszen
sorozatban jönnek a rangadók, ez már a
nyolcadik volt, és a szombatin kívül mindegyik után győztesen hagytuk el a pályát!”
– értékelt a találkozó után az eltiltása

miatt a tribünre száműzött Marko
Nikolics. – „Nagyon jó teljesítményt
nyújtottunk, és ennek az eredménye, hogy
ott lehetünk május végén a kupadöntőben,
és megnyerhetjük a Vidi történelmének
második Magyar Kupáját!”
Szerda este kiderült: a legjobb négy
között a Soroksárt búcsúztató Honvéd

Vonósnégyes és négyszáz futó
‚

A 14. Vérteskozma rock n’ roll futás idén is
rengeteg résztvevőt vonzott. Kaufer Tamás
ismét próbált újítani: a versenyközpontban a
fehérvári vonósnégyes, a Stringers biztosította
a jó hangulatot.

ző, Baranyai Máté például azt írta
ki közösségi oldalára a vérteskozmai futás után, hogy miért nincs
ilyen futóversenyből még több
hazánkban?
A főszervező mindig tesz is azért,
hogy jól érezzék magukat a futók:
ebben az esztendőben a Stringers
vonósnégyest hívta meg, így először
nem csak az esemény nevében volt
jelen a zene és annak szeretete.
A Stringers előadásában ismert
slágerek csendültek fel különleges hangszerelésben: volt Abba,
Queen, Beatles és még sok minden
más. No meg futás: a két rajthoz
közel négyszázan sorakoztak fel.

Somos Zoltán
Első hazai HFL-mérkőzésén a Kijev Capitals
ellen lépett pályára a Fehérvár Enthroners. A
23-7-es győzelem után továbbra is veretlen a
szezonban a Koronázók csapata.

A szombat déli időpont ellenére
szépszámú közönség látta a First
Fielden az Enthroners szezonbéli
hazai bemutatkozását a magyar
csúcsligában. A Kijev Capitals
vendégegyüttesként valamennyi
meccsét idegenben játssza a HFLben, ellene esélyesnek számított
Jim Ward csapata.
Kicsit lassan melegedtek be a
támadók, de az első negyed végén
egy elcsípett passzból megsze-

rezték első pontjaikat a hazaiak,
utána pedig a védő és a támadó
egység is megtette a magáét. Előbbi a hajráig lenullázta a kijevieket,
utóbbi pedig annyi pontot tett
hozzá a terméshez, hogy a 23-0-s
előny után már nem számított a
vendégek szépítése. A végeredmény 23-7 lett, vagyis a hazai és
az osztrák ligában is veretlen még
az Enthroners.
Persze lesznek még sokkal nehezebb feladatok is, bár vasárnap a
Weinviertel Spartans otthonában
szintén elvárható a győzelem. A
következő hazai meccs a HFL-ben,
a Budapest Wolves elleni május
tizenegyedikén viszont igazi értékmérőnek ígérkezik!

Fotó: Rácsai Bálint

Aki egyszer volt már Vérteskozmán
a Kaufer-féle futóversenyen, az
újra és újra vissza akar térni. Nem
véletlenül fogynak el pillanatok
alatt a rajtszámok a két távra. Így
az ember, ha ellátogat a helyszínre,
rengeteg ismerős arccal találkozik,
és persze azért akadnak újak is.
Egyikük, egy másik versenyszerve-

Remekelt a védelem

Fotó: Horváth Renáta

Kaiser Tamás

vár a fináléban a fehérváriakra.
A bajnokságban szombaton a Puskás
Akadémia látogat Sóstóra, május 4-én
Diósgyőrbe utazik a Vidi, 11-én, a
szezon utolsó hazai derbijén az MTK
lesz az ellenfél, majd 19-én idegenben
a Haladás ellen zárja az NB I küzdelmeit a Vidi.

Ezúttal is sokan választották Vérteskozmát

Elhárítás Enthroners-módra: földön a kijevi labdás támadó

FEHÉRVÁR

24

hirdetés

2019.04.25.

A HETILAP

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

Cím
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)
(Székesfehérvár)
(m2)
51.975,Havranek J. u. 10. 1/1.
2
komfortos
77 m2
36.850,József Attila u. 2/E 7.1.
3
összkomfortos
67 m2
20.350,Kelemen Béla u. 72. 4/2.
1
összkomfortos
37 m2
27.500,Sziget u. 23. 2/4.
2
összkomfortos
50 m2
Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

