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Hetven évnyi tánc Viszlát, diákévek!
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Tekintse meg weblapunkat: 
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KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!
Hotel Novotel • Székesfehérvár, Ady Endre u. 19.

május 8. 13-17 óráig  
TAVASZI FELVÁSÁRLÁS!

Zsolnay porcelánt 
300 000–3 000 000 Ft-ig!

Akár 100 000–300 000 Ft-ig!
Fazonarany: akár 

12 000–21 800 Ft/gr 

Forgalomból kivont 
valuták 

Régi lakástextíliák 
(horgolások, 

csipkék, 
hímzések)

PATEK PHILIPPE
Arany: akár 4 000 000 Ft
Acél: akár 2 000 000 Ft

Törtezüst: 
akár 120-200 Ft/gr
Fazonezüst: akár 
300–1200 Ft/gr

Kimagasló 
árat

fizetünk készpénzben!
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Indulhat a Vásárhelyi út felújítása

Több mint kétszázmillió forintból újul meg a Vásárhelyi út: néhány héten belül aláírják a 
szerződést és átadják a munkaterületet a kivitelezőnek

Gáspár péter

Választókerületi programok

Rendkívüli ülést tartott április 26-án, pénteken 
reggel Székesfehérvár önkormányzata. A kép-
viselők több fontos fejlesztésről is döntöttek. 
Kiírták a közbeszerzést a Fiskális út felújításá-
nak második ütemére, a Vásárhelyi út felújítása 
pedig heteken belül elkezdődhet a Rádió út és 
az iparvágány közötti szakaszon.

A rendkívüli közgyűlés után Szé-
kesfehérvár polgármestere elmond-
ta, hogy a Fiskális út burkolatának 
felújítására kiírták a közbeszer-
zést. A Vásárhelyi út felújítására 
pedig kiválasztották a kivitelezőt. 
Cser-Palkovics András szerint 
régen várt felújításokról van szó, az 
elmúlt években ezzel kapcsolatban 
érkezett hozzá a legtöbb kérdés a 
közmeghallgatások alkalmával, az 
online fogadóórákon és a lakossági 
fórumokon. 
Más fontos fejlesztésről is döntött 
a közgyűlés: a Corvinus Egyetem-
mel együttműködésben kosár- és 
kézilabdacsarnok épül az egyetem 
székesfehérvári campusa mellett. 
A polgármester kiemelte, hogy ez a 
beruházás nem helyettesíti a multi-
funkcionális csarnokot. A campus 
mellett épülő csarnok túl azon, 
hogy a kosárlabda és a kézilabda 
otthona lesz, tudományos-egyetemi 
műhelyként is szolgál, és laborok-
nak is helyet ad. A beruházáshoz az 
önerőt az önkormányzat biztosít-

Bevándorlásellenes többséget az Európai Parlamentbe!Több forrást az oktatásra, egészségügyre, munkahelyekre!

A fórumon Hölvényi György felidézte az elmúlt öt év eredményeit és a választás fontosságát hangsúlyozta
A Momentum folytatja az aláírásgyűjtést, hogy elérjék Magyarország csatlakozását az Európai 
Ügyészséghez

rába Henriettarába Henrietta

Hová mész Európa? – ezzel a címmel tartott 
előadást Hölvényi György, a Fidesz-KDNP 
európai parlamenti képviselője a lakosságnak 
szervezett választási fórumon. A politikus 
szerint a bevándorlás, a migráció kérdése a 
legfontosabb. 

Hölvényi György, a Fidesz-KDNP 
EP-képviselője a fórumon elmondta, 
hogy a választás előtt fontos felidéz-
ni, miket ért el eddig Magyarország. 
A politikus szerint a bevándorlás és 
a migráció olyan kérdések, melyek-

Az európai uniós forrásokat az oktatásra, az 
egészségügyre és a munkahelyekre fordítaná 
a Momentum – ezek a célok szerepelnek a párt 
programjában. Az európai parlamenti válasz-
tásokra készülve Donáth Anna, a Momentum 
alelnöke érkezett Székesfehérvárra.

A Momentum listáján második 
helyen szerepel a párt alelnöke, 
Donáth Anna. A politikus váro-
sunkba érkezett, hogy a Momen-
tum programját megossza a lakos-
sággal. Donáth Anna elmondta, 
hogy az európai uniós forrásokat, 
támogatásokat – ha bejutnak az 
Európai Parlamentbe – a megfelelő 
célra szeretnék fordítani: „Az elmúlt 
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Lezárják a Lakatos utcát

A Lakatos utcában zajló építkezésen daruzással 
kapcsolatos munkálatokat végeznek május 3-án, 
pénteken, így 7 órától 19 óráig lezárják az utcát 
a Vár körút és a Városház tér között. A szállító- 
járművek a Móri út – Dózsa György út – Vár 
körút – Lakatos utca útvonalon közlekednek. A 
Vár körútról történő bekanyarodást és a kihaj-
tást jelzőőrök segítik. Itt időszakos várakozásra 
számíthatnak a Vár körúton közlekedők. A Laka-
tos utca elejének forgalmát a Városház téren át a 
Juhász Gyula utca felé engedik ki ezen a napon. 
A Lakatos utcát a Bástya utcával összekötő közt 
is lezárják a gyalogosforgalom elől.

tizenöt év EU-s tagságának a mérlegét, 
ha nézzük, napi kétmilliárd forintot 
kaptunk az EU-tól, amely rengeteg 
pénz, ehhez képest a legtöbb megva-
lósult projektben elfolytak ezek az 
EU-s pénzek, úgyhogy a Momentum 
fő üzenete az az, hogy mi azt szeret-
nénk, hogy EU-s pénzt a jövőben csak 
iskolára, csak kórházra és csak munka- 
helyre lehetne költeni.” 
Barlabás András, a Momentum 
városi elnöke szerint az Európai 
Unió egy közös pont minden 
magyar embernél, a fehérváriak-
nál ugyanúgy. Az emberek döntő 
többsége látja és értékeli az uniós 
támogatásokat, és látják, hogy 
mennyi mindent kapnak ettől a 
közösségtől.

re választ kell keresni: „Mi tudjuk, 
mit szeretnénk: bevándorlásellenes 
többséget az Európai Parlamentben. 
Meggyőződésünk, hogy ez az európai 
és a magyar polgárok érdekeit egyaránt 
szolgálja.” 
Hölvényi György szerint a keresz-
tény Európa jövője, ami a szabad-
ságot, a biztonságot és az emberi 
méltóságot jelenti, nagyban múlik 
a május 26-i választáson. A poli-
tikus elmondta: az Európai Unió 
tagjaként a képviselők nemcsak a 
magyarságért, de egész Európáért is 
felelősek.

Felsőváros

Földi Zoltán

Felsőváros önkormányzati képvi-
selője, Földi Zoltán május 2-án, 
csütörtökön 17 órától 19 óráig tart 
fogadóórát a Királykút Emlékházban, 
ahová mindenkit szeretettel vár!  

Víziváros

Horváth Miklósné

Víziváros önkormányzati képviselője 
minden hétfőn 17 és 18 óra között 
tart fogadóórát a Budai út 94. szám 
alatt található Vízivárosi Közösségi 
Klubban. Legközelebb május 6-án 17 
órakor várja a városrészben élőket.

ja. A megépülő csarnok egyúttal 
tehermentesíti majd az Alba Regia 
Sportcsarnokot is. Hamarosan elin-
dulnak az előkészítő munkák, és a 
közbeszerzés lefolytatása után már 
a kivitelezésre kerülhet sor.
Egy közlekedéssel kapcsolatos 
pályázatról is döntés született, 

ami közel tizennégy kilomé-
ternyi kerékpárút fejlesztését 
teszi lehetővé uniós forrásából. 
Ehhez az önkormányzat más 
forrásokból ötszázmillió forintot 
átcsoportosított. A beruházás 
érinti Felsővárost, a belvárost és 
Alsóvárost is.
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Fejlesztések Búrtelepen Fehérvár legyen fecskebarát!

Megújult a járda

A Hosszú sétatér Horvát István út és a vasúti aluljáró közötti szakaszának teljes felújítását 
még 2018-ban terveztette meg a Városgondnokság. A felújítási munkák keretében a meglévő 
szegélyek cseréje, az alépítmény javítása és a járdaburkolat felújítása történt meg, a csatlako-
zásoknál a szegélyek akadálymentes átépítésével.                                                                              L. B.

Gáspár péter bácskai GerGely

Lakossági fórumot tartottak április 29-én, hétfőn 
kora este a 14. számú választókörzetben, azon 
belül a Búrtelepen élőknek a VOKE-ban. A fóru-
mon szó volt arról, hogy a déli elkerülő út nagyon 
sokat fog segíteni a városrész közlekedésén, 
ahogy az a felüljáró is, ami állami beruházásban 
a Mártírok útja és az Új Váralja sor között épül 
majd.

Dienesné Fluck Györgyi önkor-
mányzati képviselő elmondta, hogy 
tavaly kisebb javítások készültek el 
a Búrtelepen és környékén, melyek 
jórészt a vízelvezetéssel kapcsolat-
ban történtek. Elhangzott, hogy a 
Zrínyi utca Mártírok és Erzsébet 
utca közötti szakaszát már korábban 
felújították, és még az idén elkészül 
a Budai és az Erzsébet utca közötti 
rész tervezése. Az útpálya szélesebb 
lesz, az Erzsébet utcánál pedig egy 
körforgalom épül. Mindkét oldalon 
felújítják a járdát, a Corvinus épüle-
tei mellett pedig új járda épül. Az új 
Huszár utcai társasházak mellett a 
Lövölde úti kereszteződésnél szintén 
körforgalom épül majd. Dienesné 
Fluck Györgyi hangsúlyozta, hogy 
a déli elkerülő út nagyon sokat fog 
segíteni a búrtelepi közlekedésen. 
Beszélt arról a felüljáróról is, ami 
állami beruházásban a Mártírok útja 
és az Új Váralja sor közötti összeköt-
tetést teremti majd meg.
A fórumon részt vett Cser-Palkovics 
András polgármester, ott volt Bozai 

Május első hetében elkezdődik a kerámia fecskefészkek ki-
helyezése Székesfehérváron a Fecskebarát Fehérvár program 
keretében. Székesfehérvár polgármestere kezdeményezésére 
műfecskefészkekkel segítik az új költőhelyek kialakítását.

„Sajnos drasztikusan csökken a fecskék száma 
Magyarországon, és ha eltűnnek, eltűnik a 
legegészségesebb, legbiztonságosabb bio rovar-
védelmünk, ami megvéd a rovarok terjesztette 
betegségektől. Célunk az, hogy fecskebarát város 
legyen Székesfehérvár!” – mondta lapunknak 
Cser-Palkovics András, majd hozzátette: a 
város fontosnak tartja a természetközeli, 
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Hajléktalanokat is alkalmaz a Városgondnokság

Összesen százhétmillió forintnyi támogatást tudnak nyújtani a Pénzügyminisztérium által 
biztosított hazai forrásból a hajléktalanok munkába állásához

bácskai GerGely

A programot a Városgondnokság a Kríziskezelő 
Központtal és a kormányhivatallal közösen 
indította el. Része egy parkfenntartó-parkgon-
dozó képzés, melynek keretében kertfenntartást, 
növényismeretet és pénzügyi ismereteket is 
tanulnak a résztvevők. Az ingyenes oktatás végén 
szakmunkás bizonyítványt szerezhetnek.

A hajléktalanok munka világába tör-
ténő integrálódásának segítését tűzte 
ki célul a program, hogy a nagyon 
nehéz helyzetben lévő embereknek 
tudjanak segíteni. Nemcsak rövid 
távon, a vállalt kétéves időszakban 
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Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI 
VIZSGÁZTATÁS 

és eredetiség vizsgálat 
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti  javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!

István városgondnok, Kovács Zsolt  
városi rendőrkapitány, Steigerwald 
Tibor, a Depónia Nonprofit Kft. ügy-
vezetője és Nagy Zsolt, a Közlekedé-
si Iroda vezetője is.
Cser-Palkovics András a fórumon 
elmondta, hogy a korábban felsze-
dett sínek helye a kórház mellett 
állami terület, melynek átvételét 
már kezdeményezte az önkormány-
zat. Vizsgálták annak lehetőségét 
is, hogy az Aszalvölgyi-vízfolyást 
lefedjék, azonban ennek költsége 
irreálisan magas lenne. A kórház 
mellett azonban megvan négyszáz-
hetvennégy új parkolóhely terve és 
ennek fedezete is. Kezdeményezte az 
önkormányzat, hogy az új belgyó-
gyászati tömb építése előtt készüljön 
el minden olyan új parkolóhely, ami 
nincs közvetlen kapcsolatban az 
újonnan épülő tömbbel.
A lakossági fórumon szó volt arról 
is, hogy a csapadékcsatorna a Mártí-
rok útján a Madách és a Seregélyesi 
út között is kiépül, amivel a Ráchegy 
csapadékvíz-elvezetése oldódik meg. 
Ezzel együtt pedig a Mártírok útja 
felső szakasza is megújul.
Kérésként hangzott el, hogy a Kini-
zsi utca és az Erzsébet utca keresz-
teződésébe szeretnének a lakók egy 
tükröt a könnyebb kikanyarodás 
érdekében. Bozai István városgond-
nok válaszában elmondta, hogy 
május 19-én a szalagkorlát javításá-
val együtt helyezik majd ki a tükröt a 
kereszteződésbe.

gondolkodnak, hiszen aki megállja 
a helyét, annak a jövőben is állandó 
munkahelyet biztosít majd a Város-
gondnokság. 
„Miközben a szociális ellátórendszer 
biztosítja az alapvető minimumot a 
hajléktalanoknak, fontos, hogy olyan 
megoldással segítsük őket, amivel újra 
visszatérhetnek a munkaerőpiacra, és 
a saját lábukra állhatnak!” – emelte ki 
Cser-Palkovics András polgármester. 
A programban résztvevőknek van 
jövőjük a Városgondnokságon belül, 
hiszen rengeteg lehetőség van komo-
lyabb munkát kapni, ami komolyabb 

egzisztenciát is jelenthet. Fehérvár 
polgármestere arról is beszélt, hogy 
bérlőkijelölési joggal is tudja segíteni 
Székesfehérvár a munkába állt haj-
léktalanok lakhatását.
A kríziskezelőben tartott tájékozta-
tón is nagy volt már az érdeklődés, 
és sokan vettek részt az egészség-
ügyi, majd hivatali előszűrésen. 
Végül húsz ember kezdhette meg a 
tréninget, ahol felkészítették őket 
a munka világára. Április elsejével 
kezdték el a munkát, mindannyian 
teljes munkaidős munkavállalóként 
a Városgondnokság parkfenntartó 

csoportjaiban. Az első tapasztalatok 
kedvezőek, a résztvevők lelkesek, 
motiváltak, és egy-két problémától 
eltekintve zökkenőmentes volt a 
kezdet. A húsz főből tizennyolc még 
mindig dolgozik.
A programban nők és férfiak is részt 
vesznek, mindannyian nyolcórás 
munkavállalók, és bár szakképzett-
séget nem igénylő munkakörben dol-
goznak, a minimálbérnél magasabb a 
juttatásuk. Cafeteriához is hozzájut-
nak, igaz más formában: reggelente 
élelmiszercsomagot kapnak, amivel 
az aznapi étkezésüket biztosítják.
„Tavaly ősszel kezdődött a program, 
amikor a Városgondnokság megkeres-
te a kormányhivatalt, és az komoly 
támogatást biztosított a hajléktalanok 
foglalkoztatásához.” – mondta Bozai 
István városgondnok. – „Közel negy-
ven emberből választottunk ki húsz főt, 
akikkel a programot el tudtuk indítani. 
Korábban a közfoglalkoztatás keretében 
mintegy hatszáz ember fordult meg a 
Városgondnokságon, akik közül ma 
több mint százan főállású dolgozói a 
cégnek.”
Buday Attila, a Fejér Megyei Kor-
mányhivatal társadalombiztosítási 
és foglalkoztatási főosztályvezetője 
kiemelte, hogy korábban nagyon 
sikeres volt a Városgondnokságon 
a közfoglalkoztatás, sokan tértek 
ezáltal vissza a munkaerőpiacra. 
Fontosnak nevezte, hogy motiválttá 
tegyék a dolgozni akaró hajlékta-
lanokat, akiknek pszichológus és 
munkavállalási tanácsadó is segít. 

egészséges lakókörnyezet megtartását, megte-
remtését. A magyarországi fecskepopuláció fo-
gyásáról szóló aggasztó hírek hatására – saját 
rendelkezésű pénzügyi keretéből – elindítja a 
Fecskebarát Fehérvár mozgalmat.
Ennek első lépéseként a polgármester felkérte 
a városi természeti értékek megismerteté-
sében és védelmében komoly tapasztalattal 
bíró Völgy-Híd Természetvédelmi Alapít-
vány munkatársait, mérjék fel, hogy a város 
kezelésében lévő intézményeken, közösségi 
létesítményeken hol és hogyan helyezhetők 
el fecskecsalogató kerámia műfészkek, illetve 
hogy végezzék el ezek és a szennyezéstől védő 
„fecskepelenkák” szakszerű kihelyezését.
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Kilencvenéves a Felsővárosi iskola

Felavatták a Gorsium Művészeti Iskola épületét

Épületszentelő ünnepséget tartott a Gorsium Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium: az alapítvány 
középfokú iskolája gyönyörű környezetbe költözhetett Feketehegy-Szárazrétre. Az intézmény az évek 
során többször költözött bérleményből bérleménybe, majd a tavalyi évben sikerült megvásárolni az 
eredendően ipari épületet, mely korábban a Tatai Gimnáziumnak adott helyet.                                     K. T.

Vidám körtánccal és polkával kezdődött a Felsővárosi Általános Iskola kilencvenéves születés- 
napi gálája a Művészetek Házában, ahol az iskola diákjainak rendkívül színes műsorával 
ünnepelték a jeles évfordulót pénteken délután.                                                                                  B. G.

A feketehegy-szárazréti lakossági fórumra több százan érkeztek. Szigli István, a városrész 
önkormányzati képviselője hívta össze a találkozót, hogy a munkásszállót érintő legfontosabb 
kérdésekre választ kapjanak az ott élők. 
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Fórumon a feketehegy-szárazréti munkásszálló ügye
rába Henrietta

Újabb találkozóra készülnek, de már a vállalkozó jelenlé-
tében a Feketehegy-Szárazréten élők a Farkasvermi és a 
Bébic utca sarkán lévő, munkásszállónak tervezett épület 
ügyében. A pénteki lakossági fórumon Bóka Viktor jegyző 
és Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője 
válaszolt a környéken élők kérdéseire.

A tervezett munkásszálló még nem épült 
át, azt sem lehet tudni, hogy mi minden 
valósult meg eddig a belső terekben. A 
lakossági fórumra azért is érkezett Bóka 
Viktor, Székesfehérvár jegyzője, hogy a 
mostani helyzettel, a jogi körülményekkel 
megismertesse a városrészben élőket: „Ren-
geteg mendemonda terjengett az ingatlanról 
és még inkább a jogszabályi környezetről. Ezt 
szerettem volna tisztába tenni: hogy pontosan 
milyen feltételek mellett, milyen határidőkkel, 
milyen jogszabályoknak kell megfelelni ahhoz, 
hogy ez az ingatlan szabályszerűen működhes-
sen – vagy ne működhessen.” 
A jegyző arról is tájékoztatta a fórum 
résztvevőit, hogy az ingatlan belső átala-

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

2019. május 14-én
ügyfélszolgálatunk zárva tart.

A székesfehérvári székhelyű, tehergépkocsik 
javításával foglalkozó Continus Nova Kft.

AUTÓSZERELŐT keres.
Elvárás:

• 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.

 
„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 kap-
csolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft. honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

kításába az önkormányzat nem szólhat 
bele, hiszen a tulajdonos szabadon 
határozhat arról. Mint mondja, sem-
milyen eljárás nincs még folyamatban, 
a tulajdonos nem adott be a jelenleg 
asztalosműhelyként bejelentett ingatlan-
ra rendeltetésmódosítási kérelmet. Ha 
működési engedély iránti kérelmet nyújt 
be a vállalkozó, akkor hét szakhatóság 
vizsgálja majd az alkalmasságot.
A munkásszálló létesítésével kapcso-
latban a Feketehegy-Szárazréten élőket 
leginkább a tehetetlenség zavarja – a 
találkozót Szigli István önkormányza-
ti képviselő ezért hívta össze, hogy a 
lakosság elmondhassa véleményét. A 
fórumon végül egy következő időpont is 
szóba került: „Hatósági ügybe nem tudok 
beavatkozni, ezért javasoltuk azt, hogy 
kapcsolatot teremtünk a vállalkozó és az itt 
lakók között. Idehívjuk, és vele konzultál-
janak a témában!” – mondta a városrész 
képviselője.
Hamarosan tehát már a tulajdonosnak 
tehetik fel kérdéseiket a lakók.
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SZÉPHŐ – hetven éve a város szolgálatában – 2. rész
Fűtéskorszerűsítés

Az 1950-es években a villanygyárban mind az 
áramtermelés, mind a gőzértékesítés ugyanolyan 
hangsúlyt kapott. A hatvanas évek elejétől, egy 
ellennyomásos turbina beépítésének köszönhetően 
az ipari hőeladás jelentősen megnövekedett. A 
II. ötéves tervidőszak alatt nagyarányú állami 
lakásépítések kezdődtek. Ezzel egy időben felmerült 
az igény az épületek fűtésének korszerűsítésére 
is, melynek eredményeképpen számos új központi 
fűtési rendszer létesült. 

Az IKV kezelésében lévő, a hatvanas 
években épített kazánházak szilárd 
tüzelőanyagokkal dolgoztak, az ott 
előállításra került hőenergia távvezeté-
ken jutott el az új lakóépületekbe. Ezek 
közül 1962-ben a legnagyobb a Lövölde 
úti, barnaszén-tüzelésű kazánház 
volt. Még ebben az évben megépült és 
üzembe állt a József Attila utcai, egy 
évvel később a Prohászka Ottokár úti, 
1965-ben pedig a Horvát István úti 
fűtőmű. A távfűtés műszaki állománya 
kezdetben csak négy tömbfűtőműből 
állt, melyek a város területén közel 
ezerkétszáz lakást láttak el hőenergi-
ával.

A hetvenes évek közepén kezdett kiépülni a móri távhőszolgáltatás is. Ennek üzemeltetését 
1978-tól szintén a Székesfehérvári Ingatlankezelő Vállalat végezte.

A Dózsa György tér 15. 1974-ben
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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 informá-
ció játékunkról a www.szepho.hu 
weboldalon!

A Horvát István utca 19., 21. és 23. szá-
mú épületek közül a középsőben volt 
egy szenes kazánház, onnan történt a 
háztömbök ellátása. Ez már távhőnek 
minősült, mivel egy hőtermelő forrás 
távvezetéken keresztül három házat 
látott el. Ennek azért volt jelentősége, 
mert ezekre a rendszerekre járt az álla-
mi dotáció, ezáltal lényegesen olcsóbb-
nak számított, mint az önálló szenes 
vagy gázos fűtési módok. Ilyen három 
épületes távfűtés volt a Széchenyi u. 
1-3. alatt vagy az Erzsébet úti három 
szovjet lakóházban. 

IKV-nál a távfűtés

A nagypaneles építési technológia 
megjelenésével megkezdődött 

a forróvízalapú távfűtés fejlesz-
tése, amihez a hőenergiát – a 
gőztávhőellátáshoz hasonlóan – az 
1957-től az ÉDÁSZ-hoz tartozó 
Király sori fűtőerőmű biztosította. 
1964-ben megépült az ún. Északi 
távvezeték, mely az Ybl Miklós-la-
kótelepet látta el, biztosítva ezzel 
több mint ezer lakás fűtését. 1967. 
január elsejétől a Székesfehérvári 
Ingatlankezelő Vállalat vette át 
ezen hálózat üzemeltetését a Dél-
dunántúli Gázgyártó és Szolgál-
tató Vállalattól. A házak építése 
támasztotta igények miatt előbb 
1968-ban három tíz tonna/óra 
teljesítményű, olajtüzelésű 
gőzkazán került beüzemelésre a 
fűtőerőműben, majd a Székes- 
fehérvári Városi Tanács VB és az 
Észak-dunántúli Áramszolgáltató 
Vállalat között az erőműbővítésre 
vonatkozó fejlesztési keretszerző-
dések jöttek létre, melyek három 
ütemben, 1973 és 1979 között 
valósultak meg. A távfűtés, mint 
üzletág megjelenése komoly, a 

jövőre nézve igen meghatározó 
mérföldkő volt az IKV életében. 

Eszközfejlesztés

A 9/1969 sz. Kormányrendelet 
következtében a vállalat jelentős 
gépparkfejlesztést hajthatott végre, 
így az állóeszközvagyon 1968-tól 
1974-ig megsokszorozódott. Az 
épületek értéke is nőtt, ebben 
az időszakban majdnem megtíz-
szereződött a megelőző évekhez 
viszonyítva. Az ingatlankezelési 
feladatok ellátásának fedezetét 
egyrészt az ingatlanközvetítési dí-
jak, a hőszolgáltatásidíj-bevételek 
valamint a lakossági igények 
szerinti építőipari tevékenységből 

származó bevételek együttesen 
biztosították. A befolyt pénzössze-
gek nem fedezték az üzemeltetési 
és fenntartási szükségleteket, ezért 
a kormány a lakóházfenntartási 

tevékenység fedezetére álla-
mi támogatást biztosított. Az 
épületkarbantartás a kezdeti 
időszakban magánkisiparosok 
foglalkoztatásával valósult meg, 
azonban az egyre növekvő techni-
kai igények saját javító-karbantartó 
műhely létesítésére sarkallták a 
vezetőséget. 

Épületfelújítások

A tervgazdálkodásból kifolyó-
lag csak a kapott keretek között 
lehetett a forrásokkal számolni, így 
nem érvényesülhetett a szükség-
letek szerinti ingatlankezelés. A 
kivitelezés az éves terveket felölelő 
címjegyzék tanácsi oldalról történő 
jóváhagyása után kezdődhetett 
általában a legkritikusabb állapotú 
házak rendbetételével. A hatvanas 
években a felújításra szoruló ingat-
lanok között volt például a Sár utca 
1. és a Széchenyi út 6-8., ahol a fa 
födémeket vasbeton födémre cse-
rélték. A tennivalókat részben az 
IKV saját munkavállalói, részben 
pedig megbízási alapon alvállalko-
zók végezték el. Budapesti mintára 
úgynevezett „tömbtatarozások” is 
zajlottak, melyek lényege az épü-
letek egybenyitása, a belső terek 
újragondolása volt. 
Ez a fajta átalakítás érintette a 
Kossuth utcai ingatlanokat, „ki-
tisztítva” a tömbbelsőket, átjárha-
tóvá téve több házat a teljes vagy 

részleges felújításokkal. Ezeknél 
a feladatoknál időnként számítani 
lehetett a Műemléki Felügyelőség 
és a Fejér Megyei Tatarozó Vállalat 
(Későbbi FETÉV) munkájára, de 

a kivitelezést zömében az IKV 
végezte.

Lakásépítések

A lakótelepeket szinte kizárólag a 
FÁÉV (Fejér Megyei Állami Építőipari 
Vállalat), későbbi nevén az ARÉV 
(Alba Regia Építőipari Vállalat) 
építette. Az építkezések lebonyolítója 
a Fejér Megyei Beruházási Vállalat 
volt, mely megkötötte a vállalkozási 
szerződéseket, elvégezte a finan-
szírozással, műszaki ellenőrzéssel 
kapcsolatos feladatokat, végül a kész 
épületeket átadta a kijelölt üzemelte-
tőnek, állami bérlakások esetében az 
IKV-nak. Tulajdonviszonyoktól füg-
getlenül minden távhőszolgátatásba 
kapcsolt épület tervét az IKV – ha-
tósági jogkör nélkül – véleményezte. 
Indokolt észrevételeit többnyire 
elfogadták. Mivel a hőközpontokat 
távhőszolgáltatóként vette át, az átvé-
telkor viszonylag jó érdekérvényesítő 
képességgel rendelkezett. A szakmai- 
emberi kapcsolatok kifejezetten 
jók voltak a beruházó-kivitelező-
üzemeltető szervezetek között.
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Farkas László szerint parkokra éppen olyan nagy szükség van, mint parkolókra

Hófehérke és a hét törpe – panelkert, amit a lakók hoztak létre

lászló-takács krisztina

Palotavárosban két választókörzet talál-
ható, a városrész északi és déli részre 
van felosztva. A déli részt a Selyem 
utca határolja, onnan egészen a Bala-
toni útig tart, s a Tátra, Mátra, Fátra 
utcák kivételével panelházak sokaságá-
ból, terekből, parkokból áll. Több mint 
tízezer ember él itt, családok, fiatalok 
és nyugdíjasok. Az utóbbi években a 
lakók igényeit figyelembe véve rengeteg 
változás történt a területen, ennek kö-
szönhetően egyre népszerűbb a fehér-
váriak körében. Az általunk megkérde-
zettek szerint jó dolog Palotavárosban 
lakni, az emberek biztonságérzetén 
azonban még van javítani való.

Több mint egy park

„Együtt szerveztük a lakókkal a különböző 
fejlesztéseket, együtt éltük meg a környé-
ket érintő változásokat, azokat, amelyek 
Palotavárost azzá tették, amit ma jelent. Ez 
az egyik legszebb városrész Fehérváron! A 
Petőfi és a János vitéz parkra nagyon büszke 
vagyok, és polgármester úrnak is nagyon 
köszönöm, hogy támogatott, amikor ezeket a 
területeket parkká szerettük volna alakítani.” 
– mondja Farkas László, Palotaváros déli 
részének önkormányzati képviselője. 
Olyan parkokat, olyan közösségi 
tereket szerettek volna kialakítani, 
melyekre felkapják a fejüket az itt élők, 
de az ide látogatók is. A Tolnai utca és 
a Sziget utca által határolt belső park is 
ebből az igényből valósult meg, hiszen 
viszonylag zárt területről van szó, 
játszóterekkel: „Nem egyszerű itt parko-
sítani, hiszen amikor a paneleket építették, 
a földréteg alá vasbeton került, így először 
a földréteget kell alkalmassá tenni, termő-
földdel feltölteni, ahol szükséges.” 
Ezenkívül ott vannak a házak előtt 
kialakított kiskertek, melyeket az ott 
lakók maguk alakítottak ki, és maguk 
gondoznak. S bár közterületről van 
szó, fontos üzenete ezeknek a kertek-
nek, hogy otthonosságot kölcsönöz és 
egyedivé teszi a közvetlen környezetet. 
Ezért is segít a képviselő a Városgond-
noksággal együtt a különböző növény- 
beszerzési pályázatokkal, elkerítő 
vadászkerítéssel, földdel vagy amire 
éppen szükség van.
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Fókuszban a választókerületek – 7. rész
A 7. számú választókerület – Palotaváros-dél

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

A fejlesztés nem pártpolitikai 
kérdés

A panelprogram során minden ház 
szigetelve lett – egyetlen társasház 
kivételével. Az utóbbi éveket az utak, 
parkolók, járdák megújulása illetve a 
közterek, parkok létesítése és kor-
szerűsítése jellemezte. Fejlesztések a 
jövőben is lesznek, köszönhető ez a vá-
ros idei költségvetésének: „Ez lehetővé 
teszi, hogy a városban élőknek a fejlesz-
tések révén valamit vissza tudjunk adni 
abból a nagymennyiségű forrásból, amit 
ők termelnek meg a gyárakban. Hiszen a 
húszmilliárdos iparűzési adó abból kelet-
kezett, hogy az itt élő, a városban dolgozó 
emberek megtermelik ezeket az adóforinto-
kat.” – mondja a képviselő, aki szerint 
az utóbbi években a város gazdasági 
fejlődésén kívül az is pozitív változás, 
hogy a választókerületek fejlesztéseire 
szánt forrás nem pártpolitika kérdé-
se. Farkas László a rendszerváltozás 
utáni első szabad választásokon még 
SZDSZ-Fidesz színekben indult és 

nyert. Azóta nagy átalakuláson mentek 
végbe a pártok, a képviselő pedig ma 
már függetlenként, töretlenül élvezi 
Palotaváros-dél bizalmát.

„Nyolcvankettőben költöztünk a csa-
ládommal ide, a Tolnai utcába, előtte a 
Köfém-lakótelepen laktunk, és ez akkor 
nagy minőségi cserét jelentett. Igaz, 
akkor még máshogy nézett ki a környék, 
hiszen ezek a társasházak akkoriban 
épültek. A tereprendezés csak később 
történt meg, és persze azóta a fák is 
megnőttek, egyre több park létesült. A 
fiam ma is itt él a családjával.” – meséli 
Farkas László. – „Mindig kérdezik, 
mi a titka annak, hogy valaki ilyen 
hosszú időn át képviselő tud maradni. 
A legfontosabb a napi kapcsolattartás a 
lakókkal. Ismerni kell a terület minden 
szegletét, az itt lakók problémáit, és 
velük együttműködve megoldani, amit 
meg lehet. Néha olyan társasházat 
érintő kérdésekben is hozzám fordulnak, 
melyben nincsen hatásköröm intézkedni. 
Ezenkívül területfejlesztési kérdésekben 
vagy a közbiztonsággal kapcsolatban ha 
bármilyen probléma adódik, szívesen 
fordulnak a helyi képviselőhöz.”

A polgárőrség lehet a megoldás

„A statisztikák mindig jobbak, mint a szub-
jektív biztonságérzet. Ebben a városrészben 
is megjelennek a hajléktalanok illetve a 
fiatalok azon rétege, akik nem éppen azzal 
a szándékkal jönnek, hogy játsszanak, 
beszélgessenek...” – állapítja meg farkas 
László.

Albafi Alapítvány: a legkisebbekért jött létre
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Dorth Borbála több mint két évtizede 
tevékenykedik az alapítványnál

1992-re nyúlik vissza az alapítvány 
története: annak idején elsősorban 
az úgynevezett kulcsos gyerme-
kek nyári szabadidőprogramjá-
nak megszervezésére jött létre, 
székhelye és működési központja 
Palotavárosban található. A legna-
gyobb és legismertebb programjuk 
a Vakációsirató, mely évek óta az 
egyik leglátogatottabb nyarat lezá-
ró táncos-zenés buli a városban. 
Ez persze csak a jéghegy csúcsa, 
hiszen maga az alapítvány a hét-
köznapokban is fontos szerepet 
vállal a palotavárosi családok 
életében. 
Dorth Borbála 1999-ben lett az ala-
pítvány kuratóriumának elnöke, 
korábban munka mellett, most 
már nyugdíjasként mindenféle 
juttatás nélkül tevékenykedik: 
„Szeretem a gyerekeket, ezért éri 
meg csinálni. Olyan rossz sorsokat 
látok, tapasztalok, főként azt, hogy 
vannak családok, ahol a szülők nem 
tudnak időt szánni a gyermekre. 
Pályázatokból, adományokból tartjuk 
fenn magunkat, iskolaidőben délutáni 
programokat szervezünk a fiatalok-
nak, nyáron pedig öt héten keresztül 
honismereti táborban vehetnek részt. 
Számos olyan kezdeményezésünk 
van, mely nemcsak anyagilag, de 
lelkileg is hozzátesz a családok, főként 
a gyermekek mindennapjaihoz. Ilyen 
például a házhoz menő Mikulás, vagy 
csak az, hogy odafigyelünk, meghall-
gatjuk őket. Volt olyan, amikor egy 
kisgyerek amiatt panaszkodott, hogy a 

szülei elváltak: mindkét félnek lett új 
párja, mindenhol új testvér, és ő nem 
kap figyelmet otthon, csak feladatot. 
Az édesanyja nem fogja meg a kezét 
az utcán, pedig az olyan jó volna. Az 
ilyen történeteket nem lehet szó nél-
kül hagyni, az ember nem tehet mást, 
finoman jelez a szülőnek, hogy vegye 
észre, mennyire fontos a gyermeké-
nek az ő figyelme, szeretete.” 
A nagyobb rendezvényeken, mint 
például a Vakációsirató, szóró- 
lapokkal hívják fel a figyelmet az 
alapítvány által kínált lehetősé-
gekre, legyen az húsvéti kézműves 
foglalkozás, nyári tábor vagy kará-
csonyi ajándékgyűjtés. Jelentkező 
mindig van, az alapítvány pedig 
ahol tud, segít.
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Fehérvár látképe – előtérben a Palotai kapuval – az 1601-es török ostrom idején

A Petőfi parkban már sikerült visz-
szametszeni a bokrokat annyira, hogy 
a tilosban járók ne érezzék magukat 
takarva. Talán ennek is köszönhető, 
hogy innen már elszoktak, ugyanak-
kor átmentek egy másik parkba – a 
képviselő szerint most onnan kellene 
őket más útra téríteni. Palotavárosra 
is jellemző az éjszakai zaj, ennek oka 
egyrészt a panelházak alján található 
néhány vendéglátóipari egység volt, bár 
ezek java része már bezárt – zajügyileg 
kedvező hatása mellett komoly űrt 
hagyva a panellakók közösségi életre 
vágyó tagjai körében – másrészt az, 
hogy a játszótereken nem az a korosz-
tály jelenik meg esténként, amelyiknek 
a játszótér készült.
A képviselő szerint a közbiztonság 
növelése érdekében a mostaninál is na-
gyobb polgárőri jelenlétre van szükség. 
Az a szervezet, mely Palotavárosért fe-
lel, péntektől vasárnapig rendszeresen 
járőrözést folytat éjszaka. Figyelmez-
tetik a zavaró, veszélyes elemeket, s ha 
kell, rendőrt hívnak: „A Polgárőrséggel 
együtt kérem azokat a lakókat, akik úgy 
érzik, hogy segíteni akarnak az értékeink 

Simon József

Másfél éve lakom csak itt, de nem 
bántam meg, hogy beköltöztem 
Tácról. Közel van minden, innen 
rálátni a belvárosra. Bár a lakásom 
a Petőfi parkra néz, nem érzéke-
lem, hogy éjszaka nagy zaj lenne. 
Szeretek itt élni!

László József

A forgalmat leszámítva aránylag 
csöndes hely. Volt idő, amikor a 
Petőfi parkban éjjelente visítozás 
volt, de mostanra megoldották, 
nyugalom van. Harmincöt éve 
lakom itt, nem tervezek költözést, 
amióta szigetelték a házakat, az 
észak-nyugati szelet sem érezzük 
meg. Azt vettem észre, hogy a 
helyi önkormányzati képviselő is 
képben van a mindenkori helyzet-
tel, gyakran megkérdezi az itt lakó-
kat, hogy miben lehetne változtat-
ni, fejleszteni, jobbítani. Amikor 
megrongálták a padokat, az volt az 
első, hogy megcsináltatta. 

Vas Gyöngyi

Tavaly nyáron költöztünk ide, 
albérletben lakunk. A választásnál 
fontos szempont volt, hogy sok a 
zöldterület, és a kisgyermekünk 
számára biztonságosak a játszó-
terek. Egyre kevesebb hajléktalan 
embert lehet látni, de ha vannak, 
nem is az a nagyon lezüllött fajta, 
nem ijedünk meg tőlük.

megóvásában, csatlakozzanak a polgárőr-
szervezethez! Kifejezetten palotavárosiakra 
gondolok, akiket nem vezényelnek sehova, 
csupán a városrészben kellene szolgálatot 
teljesíteniük. Nekem az az elvem, hogy a 
legjobb, ha helyben, magunkat próbáljuk 
megvédeni, hiszen minden sarkon nem 
állhat rendőr!”
A hajléktalanokkal akkor van problé-
ma, amikor életvitelszerűen elfoglal-
nak egy-egy padot, hiszen ha ott él, ott 
alszik, akkor sajnos sok esetben ott is 
végzi a dolgát, s ennek már a kellemet-
len szagok mellett közegészségügyi 
veszélye is van.  „A lakók nagyon fel 
vannak háborodva, hogy egy-egy italmérő 
helyiség előtt, mint például a Sütő utcai 
dohányboltnál, ahol olcsó alkoholhoz 
jutva egész nap italoznak az emberek, 
kisebb csapatakba verődve táboroznak le 
kétes elemek, és leszólítják, viselkedésük-
kel megijesztik a járókelőket.” – mondja 
Farkas László.
Kezdeményezések indultak arra is, 
hogy a társasházakban illetéktelenül 
tartózkodókat kiszűrjék. Ennek érdeké-
ben a palotavárosi polgárőrszervezettel 
egyre több társasház köt együttműkö-
dési megállapodást, melynek lényege, 
hogy a ház biztonsága érdekében – ha a 
helyzet úgy kívánja – a polgárőr beme-
het a házba és intézkedhet.

A parkolás itt is központi kérdés

Palotaváros déli részén az évek óta 
kedvező költségvetésnek köszönhető-
en már az összes szervizút aszfaltréte-
gét megújították, és minden parkolót 
térkővel láttak el. A régieket felújí-
tották, és számos új parkolót hoztak 
létre. Az egyik leglátványosabb ezek 
közül a Bory Jenő Általános Iskola 
melletti terület, ahová a murvás felület 
helyére korszerű parkolót létesítet-
tek világítással, de említhetnénk a 
Jancsár-csatorna partját is, ahol egy 
hetvenöt férőhelyes parkolót építettek. 
A Cserepes közben májusban újabb 
tizenhét férőhelyes parkoló kivitelezé-
se kezdődik. 

„Nagyon nagy szükség van ezekre a par-
kolókra, mert ahogy a városban máshol is 
jellemző, este a hazatérő autósok több kört 
is tesznek a ház körül, mire szabad parkoló-
helyet találnak.” A képviselő szerint még 
ez is kevés, amit most építenek, viszont 
már csak a zöldfelület rovására lehet 
újabb parkolókat létesíteni. További két 
parkoló fejlesztését is tervezik, illetve 
egy olyan terület átalakítása is megva-
lósul, amit idén csatoltak a Palotaváros- 
dél választókerülethez: „A Balatoni út 
3-15. közötti épületsor környéke komoly 
változásokon esik át. A lakossági fóru-
mokon már bemutattuk azokat a terveket, 
melyek alapján felújítjuk az egész környé-
ket. Ez a fejlesztés mintegy kétszázmillió 
forintba kerül, ezért két év alatt tudjuk 
megvalósítani”. Itt is rendezik az utat, a 
parkolási viszonyokat, a járdákat. 
Ezenkívül folytatódik a járdafelújítási 
program: a Jancsár, a Sziget és a Tolnai 
utcák egy-egy oldala, a Sütő utca eleje 
már elkészült, de még bőven akad 
tennivaló. Valamennyi járdarész fel lesz 
újítva, hiszen több mint harmincöt éve 
épült felületekről van szó, melyek sok 
helyen balesetveszélyesek, repedezet-
tek.

Új társasházak, még több lakó

A közelmúltban készült el a Horog ház, 
a másik, negyvenhárom lakásos társas-
ház most épül a Cserepes közzel szem-
ben. A területet hét éve vásárolta meg 
egy orvos, aki nőgyógyászati központot 
szeretett volna ott létrehozni, de nem 
kapott rá támogatást, így nem valósult 
meg a beruházás. Az önkormányzat 
visszavásárolta volna a területet, hogy 
ne lehessen ide társasházat építeni, de a 
tulajdonos végül egy beruházónak adta 
el a telket, aki társasházat épít. 
„Ebből volt felháborodás, mert az emberek 
megszokták, hogy ott van hely, van tér. 
Szerintem nem rontja a város képét ez az 
épület, de nem tervezünk több beépítést a 
jövőben. Az építkezés mellett a Jancsár ut-
cai parkoló mögött nemrégiben fásítottunk, 
parkosítottunk, illetve amikor elkészül az új 

társasház, mellette egy korszerű, ötven-
milliós játszóteret építünk a környéken 
lakóknak – erre már megvan a forrás. Ha 
júliusban befejeződik az építkezés, még az 
ősz beállta előtt a játszótér is elkészülhet.” 
– mondja Farkas László. 
Ez egyfajta kompenzáció az elvesztett 
területért. A zöldterületek növelése és 
élményközpontú hasznosítása itt nem áll 
meg, hiszen a  Fehérvár Tüdeje Program 
érinti Palotaváros területét is: a palota-
városi tavak környékét uniós forrásból, 
több mint egymilliárd forintból pihenő és 
szórakozó sportparkká fejlesztik. Erről 
is szó lesz rovatunk következő részében, 
melynek során Palotaváros északi válasz-
tókerületét vesszük górcső alá.

Az utcanevek őrzik az iparosok emlékét
Palotaváros története a középkorra nyúlik 
vissza, amikor a Palotára menő út mellett 
kialakult ez a terület, Székesfehérvár 
külvárosává válva. Nevét is ez magyarázza. 

Palotaváros összefoglaló néven magába fog-
lalt két korábbi városrészt: a déli fekvésű Szi-
getet (a cikkünkben tárgyalt részt) és az észa-
ki részt elfoglaló Rácvárost. E kettő virágkora 
időben is felváltotta egymást: a Sziget a XII. 
századtól, a Rácváros a XIV. századtól kapott 
szerepet. A Sziget külvárosban a XII. század 
közepén hozták létre a keresztes lovagok a 
johanniták rendházát, Szent István király 
tiszteletére épített templomát, kórházát. Az 
épületeket 1978-tól Siklósi Gyula tárta fel, 
de az emlékek ma nem láthatók: miután 
műemléki rekonstrukciójuk még nem 
oldható meg, így visszatemették. A külváros 
forrásokból ismert többi jelentős középkori 
épületéből sem maradt mára semmi.
Palotaváros fő utcája a későbbi Selyem 
utca volt, a városrész régi, mesterségnevet 
átörökítő utcanevei a középkori várat, azaz a 
belvárost kiszolgáló iparosok nevét őrzik. A 
legkorábbi utcanevet, a Sütő utcáét 1484-ben 
Zsemlesütő utcaként írták le egy iratban.

A török időkben ide szorultak ki a „rend-
szer” ellen lázadó keresztények. 1843-ban 
tűzvész tombolt a környéken, amely a 
Rác utcától a mostani Széchenyi utcáig 
mindent letarolt. A Szépészeti Bizottság 
készítette a tűzvész után az utcaszabá-
lyozási tervet, és felügyelte az újjáépítést. 
Ez a terület volt tehát az első újjáépített, 
hatóság által rehabilitált városrész.
Az újjáépített városrész kertjei híresek 
voltak: a Rác, a Selyem, a Jancsár, a Sziget, 
a Tolnai utcák és a Vargacsatorna part 
zöldségtermesztő kertjeit mind Fényes 
Elek, mind Wekerle Sándor megemlíti 

írásaiban. Sőt a vasút megnyitása, 1860 
után kereskedőknek eladott termékeik a 
pesti piacokra is eljutottak.
A kertészkedésnek már a Palotaváros 
szanálása előtt vége lett, hiszen az 1977-
ben megindított városrészrombolással 
járó kisajátítások miatt egyre keveseb-
ben trágyázták és művelték a kerteket. 
Végül itt is megépültek a lakótelepek: a 
hetvenes évek végétől négy- és tíz-  
emeletes szalagházak nőttek ki a földből, 
meghatározva Palotaváros mai arcát.
(Forrásunk Demeter Zsófia múzeumigazgató 
Palotavárosról szóló 2007-es írása volt.)
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Viszlát, diákévek!

A bolondozó ballagók kedden végigmókázták a fehérvári belvárost

A Tóparti Gimnázium 12/A 
osztálya vitte el az idei 
bolondballagás százezer 
forintos fődíját a „Hello, 
tourist!” című produkció-
jával. Második helyen az I. 
István Szakgimnázium 12/D 
osztályának Meseparádéja 
végzett. Az ő érettségi 
bankettjükhöz hetvenötezer 
forinttal járul hozzá a város. 
A harmadik helyezett a 
Lánczos Kornél Gimnázium 
12/A osztálya, a „Láncos 
rabjai” lettek, ők ötvenezer 
forinttal gazdagodtak.

A ballagási hét hétfőn a hagyományokhoz híven az Órajátéknál az osztályfőnökök búcsúztatá-
sával kezdődött

kurucz tünde

Gaudeamus igiturt csilingelő harangok és önfeledt mókázás a Fő utcán – idén hetvenhat osztály 
közel ezerhétszáz diákja fejezi be a középiskolát Fehérváron. Április utolsó napjaiban, a ballagást 
megelőzően a város számos programmal köszöntötte a végzősöket és tanáraikat.
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A Vörösmarty Rádió műsora május 4-től 10-ig

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

   
00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel 

Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10:10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 
Bóna Éva

10.10 Korzó – városrészek 
története

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Kulturális programok 

hétvégére Vendég: 
Kiss Dorottya, 
Ocsenás Katalin

14.10 Biztonságtechnikai 
magazin Vendég: 
Varga János

15:10 Kertészeti magazin 
Vendég: Németh László

16:10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17:30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

18.10 Itt élünk – szolgáltató 
magazin Szerkesztő: 
Bóna Éva

19:10 Női vonalak
20.10 Evribádi –válogatás a 

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

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: 
Szöllősi Attila

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

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek 

08.00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és közlekedési 

információ A XII. 

Velencei-tavi Hal-, Vad-, 

Bor- és Pálinkafesztivál 

helyszínéről, 

Agárdról jelentkezik 

a Látványstúdió

08.10 Műsorvezető: Kiss 

György Hírszerkesztő: 

Szöllősi Attila 

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: 

Sasvári Csilla

 Témák: aktualitások, 

érdekességek

16.10 Műsorvezető: 

Gemeiner Lajos

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

 A XII. Velencei-tavi 
Hal-, Vad-, Bor- és 
Pálinkafesztivál 
helyszínéről, 
Agárdról jelentkezik 
a Látványstúdió

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla Hírszerkesztő: 
Szöllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

 Húsvéti műsor
09.10 Természetesen 

egészségesen Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk 
az ASKA Menhely 
lakóinak Vendég: 
Molnár Tamásné

11.10 A család Vendég: Pap 
Csilla, Tornyai Gábor

13.10 Műsorvezető: 
Iszkádi Erika

            Vasárnap délutáni 
hangulat, vendégekkel 
négy órában

17.10 Zeneturmix – 
Műsorvezető: 
Kiss György 

20.10 Könnyed beszélgetés 
Schéda Zoltánnal

21.05 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2019. 5. 4. SZOMBAT

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán 

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

08.10 Sporthírek
08.35 Autófittnesz Vendég: 

Polgár Tibor
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Bóna Éva
10.10 Műsorvezető: Bóna 

Éva Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

11.10 Munkaügyek Vendég: 
Pajtók-Vizsoly Júlia

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
13.10 Illemtan Vendég: 

Óber László
15.00 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

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08.10 Sporthírek
08.35 Beszélgetés meghívott 

vendégekkel
09.10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: 

Kiss György 
10.10 Lánglovagok – 

katasztrófavédelmi 
műsor

11.10 Kedvencek percei 
Vendég: dr. Paál Csaba

12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt Hírszerkesztő: 
Romhányi Anikó

13.10 Környezetbarát Vendég: 
Mihály Gyula

14.10 Autóvásár Vendég: 
Wilcsek Róbert

15.10 Motorsport Vendég: 
Debreczeni Dávid

16.10 Uzsonna Vendég: 
Szabó László

17.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

18.10 E-Zóna
20.10 Beszéljünk róla!
21.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló 
Szerkesztő: Bóna Éva

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból Benne: 
félóránként hírek

06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

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

08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok Vendég: 

dr. Lorászkó Gábor
09:10 Műsorvezető: Schéda 

Zoltán, 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
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Amit az idei városi ballagásról tudni kell

Május negyedikén, szombaton kilenc órakor lesz a városi ballagás a Városház téren, 
ahová közel ezerhétszáz diákot várnak. Idén azok a szakközépiskolai osztályok is 
jöhetnek, akik hároméves képzésük után nem érettségiznek, hanem szakmai vizsgát 
tesznek. Ebben az évben a fiatalok között lesz négy „ballagó”, akik a Szent István 
Szakközépiskola jogelődjébe, az Ybl Miklós Reálgimnáziumba jártak 1940 és 1944 
között, de a negyedik évben behívták őket katonának, korábban kellett érettségizni-
ük, így nem tudtak elballagni. Most őket is meghívták a városi ballagásra. 
A központi rendezvény után a diákok visszatérnek saját intézményeikbe, ahol az 
iskolák megtartják saját ballagási programjukat is. A forgalmat csak az oda- és 
elvonulás idejére korlátozzák.

Turisták, szevasztok!

Világbéke dokumentálva

A zsűri – Cser-Palkovics András polgármester, Kiss Dorottya, A Szabadművelődés Háza 
igazgatója és Töll Konrád, a polgármesteri hivatal kommunikációs munkatársa – úgy döntött, 
hogy valamennyi, a színpadon bemutatkozó osztály produkcióját húszezer forintos utalvánnyal 
jutalmazza

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hul-
lámhosszon főként azokat a közérdekű 
információkat szolgáltatja, melyek 
Székesfehérvár és a rádió adáskörze-
tébe tartozó települések mindennap-
jaival 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 igyek-
szünk közelebbről is bemutatni a rádió 
különböző műsorsávjait, az ott dolgozó 
munkatársakat és a hozzájuk kapcsoló-
dó rendszeres témákat. A hetilap e heti 
számában a rádiós műsorvezető-  
szerkesztők a gasztronómiával kap-
csolatos állandó műsorokat ajánlják 
olvasóink figyelmébe.

Bokányi Zsolt: „Uzsonna” c. gasztro- 
műsorunk minden hétköznap délután 
négytől jelentkezik. Szlogenünk az is 
lehetne, hogy Viccesen, gyorsan és 
finomat! Vannak, akik szeretnének főzni, 
de nem tudnak mit kezdeni a szakács-
könyvekkel és a leírt receptekkel. Ilyen 
például Bokányi Zsolt műsorvezető is, 

akiről hallgatóink azt is jól tudják, hogy 
nem egy konyhatündér. És persze vannak, 
akik a szakma minden fogását és fortélyát 
ismerik, ilyen Szabó László séf, aki napról 
napra kifőz valami finomat hallgatóinknak. 
A magazinműsorban gyors és könnyen 
elkészíthető ételek receptjeit és azok 
elkészítésének technikáját ismerhetik meg 
a hallgatók. Persze számtalan gasztronó-
miai jótanács is helyet kap a műsorban: 
mit értsünk pontosan egy csipetnyi són 
vagy egy löttyintésnyi olívaolajon, de szó 
esik késtechnikáról, házi tésztakészítés-
ről, hússzeletelésről vagy akár a műsor 
hallgatóinak receptjeiről. Akik tehát egy 
jó receptet keresnek vagy egy konyhai 

praktikát akarnak elsajátítani, és szeretik, 
ha mindehhez némi humor is párosul, 
ott a helyük a készülékek mellett minden 
hétköznap délután négy órától!

Palkó Zuzsanna: Másfél havonta szom-
baton délben várom a hallgatókat fő-
zőműsorral: az állandó szakértő Pozso-
nyi Zsuzsi séf, aki a vegán 
életmódba kalauzol el 
minket. A cél nem a 
húsmentes életmód 
népszerűsítése, 
hanem a táplálko-
zásunk színesíté-
se, a teljes értékű 
táplálkozás meg-
valósítása. Emellett 
segítünk átlátni a 
konyhai feladato-
kat, előkészíteni, 
megszervezni és 
megvalósítani 
az előre elter-
vezett ételeket. 
Egészséges 
étrend – a 
tervezéstől az 
elkészítésig!
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Jelentkezni a 70 455 9940-es tele-
fonszámon lehet.

Gáspár péter

Hogyan használjuk helyesen a szabadtéri fitneszeszközöket?

Az első közös edzés a Túrózsáki úti szabadidőparkban. A programsorozat személyi edzők közre-
működésével mutatja be a sporteszközök helyes használatát.

Személyi edzők mutatták be a szabadtéri 
fitneszeszközök helyes használatát hétfőn a 
Túrózsáki úti szabadidőparkban. Az Egészség-
fejlesztési Iroda folytatni kívánja a program-
sorozatot Székesfehérvár más városrészeiben, 
igény szerint akár csoportok számára is.

Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok elmondta, hogy 
Székesfehérvár sportos, egészséges 
város: „Városszerte több mint húsz 
helyszínen találhatunk ilyen parko-
kat. A lakosság ezeket igényli, szereti, 
de nem biztos, hogy mindenki tudja, 
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hogyan kell ezeket az eszközöket a 
fejlődésünket szolgálva használni.” 
Az Egészségfejlesztési Iroda szerve-
zésében induló programsorozatról 
Keresztury Lászlóné elmondta, 
hogy a városszerte elérhető fitnesz- 
parkokban igény szerint tudják 
szervezni a bemutatókat a személyi 
edzők részvételével. A programra 
az Egészségfejlesztési Irodánál 
lehet jelentkezni és egyeztetni a 
helyszínről, időpontról.
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Anyák napi séta és családi mesenap
Programok május 3-tól 12-ig

szabó petra

Látogatható kiállítások

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

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

Horoszkóp
május 2. – május 8.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Valamiben nagyon reménykedett és nem jön össze. Ta-
lán egy másik munkahely, az előléptetés vagy akár egy 
üzlet. Ez pedig csak újabb pofon Önnek, mert mosta-
nában sorra érhetik a kellemetlenségek. Sajnos ez most 
egy ilyen időszak, de nem kellene ezt vennie alapul! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Elképesztően érzékeny lesz a következő napokban. Szinte 
belelát mások gondolataiba, érzelmi világába. Önt is meg-
lepi érzékenysége, akárcsak a környezetét. Használja arra, 
hogy közelebb kerüljön a szeretteihez vagy barátaihoz, de 
ne vegye át az érzéseiket annyira, mintha a sajátjai lennének! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Olyan érzése van, hogy egyes barátai vagy szerettei 
titkolóznak Ön előtt. Ahelyett, hogy megsértődne 
ezen, derítse ki, nemcsak képzeli-e a dolgot, de ha 
valóban így van, akkor próbálja meg tiszteletben 
tartani!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Sokkal jobban alakul a hete az elmúlt hetekhez képest. 
Kimondottan nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb, bol-
dogabb. Könnyedén megtalálja a közös nevezőt a sze-
retteivel. Mindennek a tetejébe kisebb-nagyobb vágyai 
megvalósulnak, ami hatalmas megelégedéssel tölti el.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Valaki a közvetlen környezetében megdobogtatja a szívét. 
Szinte azonnal szerelembe esik, de rövid időn belül rá 
kell jönnie, hogy ez a személy nem ugyanaz, mint akinek 
hiszi. A párban élők egy félreértés miatt összeveszhetnek. 
Főként Ön az, aki gorombán bánhat a kedvesével.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A következő napokban több lelkizős beszélgetésben 
lehet része, amik által fény derülhet problémáira és 
azok megoldására is. Érdemes megnyílnia valakinek, 
akiben megbízik, mert fantasztikus és lényeges 
felfedezéseket tehet!

Május 3.
Gondolatok a születésről
16 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai 
Szakkönyvtára
Program:
16 óra: Angster Mária pszichológus, pszicho- 
terapeuta Ikertörténetek – elveszett ikrek a család-
állításban és a pszichoterápiában című előadása
17.15: Nováky Rita szülésznő, perinatális szak- 
tanácsadó A szülés, születés emlékei című előadása
18.15: Májer Ágnes meseterápiás szakember Mese 
a születésről című előadása
A belépés ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ezt 
az alábbi elérhetőségeken tehetik meg az érdeklő-
dők: ped@vmk.hu, 22 310 589.

XII. Velencei-tavi Hal-, Vad-, Bor- és Pálinka-
fesztivál
16 óra, Agárd
Előadások, koncertek és finomságok három na-
pon keresztül a Velencei-tó partján. Szombaton és 
vasárnap délelőtt 10 órától indulnak a programok.

Karosi Júlia Quartet: Love Is Here to Stay
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Gershwin-est Öreghegyen! A koncerten 
Karosi Júlia (ének), Tálas Áron (zongora), 
Bögöthy Ádám (nagybőgő) és Varga Bendegúz 
(dob) lép fel. 

St. Martin-koncert
18 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési 
Ház
Érdekes és különleges produkció az egyik vadonat- 
új dalra. Fellép a Free Spirit.

Május 4.
Re-kreatív Kuckó
15 óra, Mesterségek háza
Foglalkozás általános iskolásoknak és szüleiknek. 
Az édesanyák kerülnek középpontba, ezért 
virágok és karkötők készülnek Tóth Eszter 
irányításával.

Táncház
17 óra, Táncház
Kézműves foglalkozás, gyermekjátszó és táncház. 
Muzsikál a Galiba zenekar.

Nyárindító Arató-diszkó
21 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Május 5.
Aranyhajú királylány – Majoros Ági Bábszínháza
11 óra, Igéző
Egyszemélyes bábelőadás kicsiknek és nagyok-
nak.

Anyák napi séta
14 óra, Székesfehérvár belvárosa, Tourinform 
Iroda
A séta során a legendás anyatörténetek meg-
ismerése mellett a résztvevőknek lehetőségük 
lesz arra, hogy rövid idézetekkel felköszöntsék 
édesanyjukat, a séta során pedig egy kis finom-
sággal is kedveskednek a szervezők. A séta 
gyermeküket elkísérő édesanyáknak ingyenes. 
Előzetes regisztráció szükséges: Tourinform 
(Oskola utca 2–4.), 22 537 261, szekesfehervar@
tourinform.hu.

Neonparádé
14 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri kiállítótere
Közös alkotás impulzív színek társaságában 
Nemes Mártonnal és kedvenc zenéivel a Papír- 

forma, vagyis Simon Ágnes és Varga Gábor 
Farkas szakmai közreműködésével.

Zárul a Tomorrow – Holnap című kiállítás
17 óra, Szent István Király Múzeum Országzászló 
téri kiállítótere
A művész, Nemes Márton tárlatvezetésével zárul 
a kiállítás.

Május 6.
Műszaki szabadegyetem
15 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
A biztonságos internet napja pedagógusoknak, 
szülőknek, nagyszülőknek.

Bringásuzsonna
15 óra, Alba Plaza előtti tér
Közös uzsonnára, beszélgetésre várják a bringá-
sokat.

Húszéves a Fehérvári Kézművesek Egyesülete
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
Szenczi Jánosné vetítéses előadása.

Május 7.
Női önismeret- és személyiségfejlesztő csoport
18 óra, Köfém Művelődési Ház
Ingyenes bemutató alkalom.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Juhász Zoltán kutatómérnök, népzenész Őszenei 
kutatások című előadása.

Csillagok között
18.30, Köfém Művelődési Ház
Az előadó Kovács József (ELTE Gothard Asztro- 
fizikai Obszervatórium), aki Kip Thorne könyvét 
(Az Interstellar és a tudomány) fordította magyar-
ra, amiből a film is készült.

Május 8.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak A 
mozgásos, énekes, mondókás, hangszeres játéko-
kat Pintérné Markovich Marcella vezeti.

Penge/élen 2
17 óra, Fehérvári Civilközpont
Dabóczy Gergely festőművész kiállítássorozatá-
nak második állomása. A kizárólag festőkéssel 
készült festmények egy hónapig lesznek láthatók 
nyitvatartási időben. A tárlatot megnyitja Sipos 
Mari költő, festőművész, az Ősfehérvár Alkotó- 
közösség vezetője.

Beszélgetéssorozat
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Pap Csilla life coach, motivációs tréner, személyes 
fejlesztő, párkapcsolati mediátor Túlélni vagy 
megélni? című előadása.

CreaCircle köredzés kreatívan
18.30, Túrózsáki úti szabadidőpark
Az érdeklődők megismerhetik a fitneszgépparkot, 
mellette a helyes testtartás alapjait egyes gyakor-
latoknál Rusznák Reni segítségével. Az edzések 
ingyenesek, bejelentkezés szükséges: korall-fitt@
hotmail.com.

Carmina Burana
19 óra, Szent István-terem
Carl Orff legendás műve ismét felcsendül 
Székesfehérváron. Közreműködik az Ars Oratoria 
Kamarakórus, az Alba Regia Vegyeskar – karnagy: 
Kneifel Imre – és a Kodály Zoltán Iskola Gyermek- 

kórusa – karnagy: Kneifel Imre. Vezényel: Pad 
Zoltán.

Május 9.
Kangatréning
10 óra, LISZI – Víziváros
Baba-mama torna.

Május 10.
Leiner Laura dedikál
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Mindenki egy kötetet dedikáltathat.

Da pacem domine
18 óra, Kármelhegyi Boldogasszony Szemináriumi 
templom
Idén is megszervezik az Országos Papi Otthon 
jótékonysági koncertjét. A koncerten fellép a 
Hermann László Kamarazenekar. Közreműködik 
Fehér Csaba (hegedű) és Kersák Edina (szoprán). 
A belépés díjtalan, de a befolyt adományokat a 
Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Ottho-
nában élő ellátottak támogatására fordítják.

Madarak és fák napja
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor fotókiállí-
tása. Megtekinthető június 29-ig.

Kóbor Zsóka és Polgár Patrik koncertje
20 óra, Petz Söröző

Rutkai Bori és Bujdosó János koncertje
20 óra, Ikon Club

Május 11.
A táncház napja
17 óra, Táncház
Program:
17 óra: kézműves foglalkozás – táncos báb készí-
tése Pintérné Markovich Marcella irányításával
18 óra: népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó 
Kriszta vezetésével
19.30: a Magos együttes Forgatós című lemezének 
bemutató koncertje
21 óra: táncházi mulatság. Muzsikál a Galiba 
zenekar.

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.

Tomorrow
Szent István Király Múzeum
Nemes Márton festőművész kiállítása. 
Megtekinthető május 5-ig.

A Derkovits Képzőművészeti Kör kiál-
lítása
Művészetek Háza
A tárlat megtekinthető május 7-ig, vasár-
nap kivételével naponta 10-től 18 óráig.

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

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

A 67-es úton
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasó-
terme
Sárközy István válogatott alkotásaiból álló 
kiállítás. Megtekinthető május 13-ig.

Kiállítás az Öreghegyi Közösségi Ház 
archív fotóiból
Öreghegyi Közösségi Ház
A tárlat május 17-ig látogatható.

Recycling
Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társaságá-
nak csoportos kiállítása. Megtekinthető 
május 24-ig, keddtől péntekig 10-től 18 
óráig.

Hangulatok, alkotások
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai 
Tagkönyvtára
Szövegjártó Ágnes kiállítása. Megtekint-
hető május 31-ig.

Recoded Messages
A Szabadművelődés Háza
Tunyogi Gábor fotókiállítása. A tárlat 
június 2-ig tekinthető meg.

Mentett értékek
Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Deák Dénes gyűjteménye – átrendezett ál-
landó kiállítás. Megtekinthető szeptember 
22-ig, keddtől vasárnapig 10-től 18 óráig.

Dédapáink patikája
Fekete Sas Patikamúzeum
A tárlat egyik különlegessége az a baba- 
patika, amely egy nagymúltú vajdahunya-
di gyógyszertár modelljeként készülhetett 
a 19–20. század fordulóján, és amelyet a 
múzeum tavaly vásárolt meg gyűjteménye 
számára. Ez a játék, ahogyan a kuriózum-
nak 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.
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Figyeljen oda arra, kivel, mit beszél meg a munkahelyén, mert 
elfelejtkezhet egy fontos dologról vagy félreérthet valamit, és 
emiatt bajba kerülhet! Semmit se vegyen készpénznek, inkább 
kérdezzen vissza, írjon magának emlékeztetőket, csak ügyeljen 
arra, hogy tiszta kommunikációt folytasson a környezetével!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Könnyen abba a hibása eshet, hogy olyat vár el másoktól, amit maga 
sem tenne meg. Így ne csodálkozzon, hogy ellenállásba ütközik! 
Lehetne kicsit megértőbb a környezetével, egyesekkel empatikusabb 
is! Ha azért fordulnak Önhöz, hogy kiöntsék a szívüket, ne az legyen 
az első, hogy kritizálja őket és bíráskodik felettük! 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Végre előrelépést tapasztalhat a munkahelyén. Azért is jelent ez 
olyan sokat Önnek, mert végre úgy érzi, hogy megéri küzdenie. 
Már látja az alagút végét, és hamarosan learathatja a babérokat. 
Ám azok, akik esetleg továbbképzésen törik a fejüket és szeretné-
nek fejlődni, azoknak is lesz lehetőségük rá a napokban.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Mostanában hajlamos arra, hogy másokat befolyásoljon. 
Nem is mindig tudatosan teszi, már annyira hozzászokott, 
mondhatni belejött, hogy rutinból teszi. Figyeljen erre, 
mert valaki felfedezheti, hogy mit csinál, és nemcsak fel fog 
háborodni, hanem meg is szakíthatja Önnel a kapcsolatot!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ne kapkodjon! Minél jobban siet és pörög, annál több 
hibát ejt a munkahelyén. Lassuljon le és inkább gondol-
kodjon többet, mert a sietség a minőség rovására me-
het! Komoly következményei lehetnek annak, ha nem 
teszi, akár anyagi kára származhat a szeleburdiságából.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Munkahelyén felkérhetik egy komolyabb feladat elvégzésére. 
Lehetőséget kap arra, hogy megvillantsa tudását, képességét. 
Akik saját vállalkozással rendelkeznek, ott az is felmerül, hogy 
társuljanak vagy közös üzletbe fogjanak valakivel. Ne siesse el 
a döntést, és azt sose feledje, hogy üzletben nincs barátság!

IV. Maroshegyi Családi Mesenap
Május 11. 13 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
Programok:
14 óra: Buborék együttes. A Buborék 
együttes a gyermekeknek szóló zene-
karok legújabb generációja. Interaktív, 
játékos, táncos koncertjeinken változatos 
stílusú, kizárólag élőben előadott dalok 
hallhatók.
16 óra: Farkasházy Réka és a Tintanyúl 
zenekar: családi interaktív koncert 
változatos zenékkel, a gyermekek be- 
vonásával.
17.30: Mesemanók interaktív gyermek- 
koncert. A Mesemanók tagjai képzett 
zenészek, akik az apró közönséget zenélve 
vonják be a mese történetébe

A színpad előtti téren:
15.15: Mesés Táncház az Ikarus Nép-
táncegyüttes tagjaival és Marton János 
művészeti vezetővel.
A könyvtárban:
15 óra: Vig Balázs író gyermekeknek szóló 
foglalkozása könyvei felhasználásával – 
könyvvásár, dedikálás.
17 óra: A mese varázslata a mindennapjaink-
ban és a terápiában. Előadó: Nagyné Kalmár 
Szilvia meseterapeuta, pszichológus és Csabai 
Dorina meseterapeuta, művészeti terapeuta.
A művelődési házban:
10 óra: A Székesfehérvári Népmesepont vár-
ja az érdeklődő új és már meglévő vendégeit 
élőszavas mesemondással, népmeseköny-

vekkel, népmesés óriás társasjátékkal, nép-
mesékhez kapcsolódó mozgásos, fejtörős, 
hétpróbás, kézműves foglalkozásokkal.

Folyamatos programok:
13 óra: Jurtabemutató, íjászkodás a Fehér-
vári Hagyományőrző Íjászegyesület tagjaival
13 óra: Mesés fajátékok játszópark: huszon-
két nagy méretű, fából készült, különböző 
mesei témájú szabadtéri játék.
13 óra: Hagyományőrző, fából készült népi 
játékok
13 óra: Játszoda
13 óra: Népi kézműves kirakodóvásár: első-
sorban helyi termelők, kézművesek árulják 
saját portékájukat

Színes tavasz
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Családi mesedélelőtt papírszínházi előadással, 
kézműves foglalkozással. Ezúttal A kék ló című 
előadást tekinthetik meg az érdeklődők.

VII. Magyar Gyapjúfesztivál
10 óra, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Programok:
10 óra: a Hímezz szabadon gyapjúval! alkotói 
pályázat eredményhirdetése és kiállításmegnyitója
Előadások:
11 óra: Jenei Anikó: Hímzőkultúránk a Dél-Alföldön
12 óra: Landgráf Katalin – Szittner Andrea – Pen-
kala Éva Új Nagy Szövéskönyve könyvbemutatója
12.30: Juhász Imre: birkabőrből készült használati 
tárgyak készítésének bemutatása
13 óra: Zeleiné Pap Bernadett: Gyapjúhímzések a 
matyó népművészetben
14 óra: Aba P. Ákos: Szűr-Aba-Nemez

Mesterségbemutatók:
Vendég mesterek: Alicja Kromska és Alicja Tyburs- 
ka Lengyelországból.
Lesznek kézműves foglalkozások és kirakodóvásár is. 

Spanyol fiesta
14 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Pedagógiai 
Szakkönyvtára
14 órától Rabb Péter mór építészetről szóló 
előadása várja az érdeklődőket. Ezután 15.15-től 
Lantos Adriána művészettörténész beszél az 
érdeklődőknek Frida Kahlo festőnőről. A napot 

koncert zárja: Kutik Rezső gitárművész könnyed 
komolyzenei előadással készül.

Táncház
17 óra, Táncház
Program:
17 óra: kézműves foglalkozás
18 óra: népi gyermekjátszó
19.30: Magos Együttes

21 óra: táncházi mulatság
Muzsikál a Galiba zenekar.

Nomad, Z!Enemi
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Május 12.
Rómeó és Júlia
19 óra, Vörösmarty Színház
A Székesfehérvári Balettszínház előadása.

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
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Két nap az ókorban

Így vonulhatott fel Septimius Severus császár is 202-ben, amikor ellátogatott Gorsiumba. A 
római kori településen évről évre hagyományőrzők és színjátszók idézik meg a régmúltat.

A római kort idéző vásár vagy a kézműves és múzeumpedagógiai foglalkozások is sokakat 
vonzanak Gorsiumba. A programok között nemcsak a gyermekek, de a felnőttek is találnak 
maguknak kedvükre valót.

Kovács Loránd Olivér, a Gorsium Régészeti Park vezetője elmondta: „Ez egy szerencsés helyszín, mert 
a teljes római kort lefedi – mármint magyarországi viszonylatban, tehát az első századtól a negyedik 
század végéig, az ötödik század elejéig. Ezt a teljes időszakot át lehet élni a rendezvény során. 
Bizonyos dolgokat úgy, hogy megnézi az ember, de nagyon sok mindent ki is lehet próbálni!”

A látogatók színpadi műveket is megnézhettek. Az elmúlt évek hagyományaival szakítva 
ezúttal nem görög, hanem római szerző művét mutatták be a Floralián: Matuz János Plautus 
Szamárvásár című művét alkalmazta a gorsiumi színpadra. A produkció nem szakított azzal a 
hagyománnyal, hogy a Vörösmarty Színház és a Szabad Színház művészeinek valamint a város 
tehetséges diákszínjátszóinak és zenészeinek közreműködésével készült. Zeneszerzőként ismét 
Ferenczy-Nagy Boglárkát köszönthettük.

Az ókori római település, Gorsium maradványait őrző régészeti park ezúttal is különleges 
időutazásra invitálta a vendégeit: a tavaszköszöntő ünnep, a Floralia minden korosztálynak 
kínált látnivalót. 

Népszerűek voltak a gladiátorok csatajelenetei is, ahol az ókori összecsapások nézőjévé, a nép 
részévé válhatott a látogató. A küzdelmeket több gladiátorcsoport mutatta be.

rába Henrietta

Megérkezett a császár, gladiátorok küzdöttek Gorsiumban: több ezren vettek részt történelmi 
időutazásban a hétvégén. Két napot tölthettek a látogatók az ókorban. Idén is megrendezték a 
Floraliát Tácon, a Kárpát-medence legnagyobb régészeti parkjában. Pokrovenszki Krisztián, a Szent 
István Király Múzeum megbízott igazgatója elmondta: „Ez minden évben egy kétnapos rendezvény, 
melyen a római kori hagyományokat próbáljuk feleleveníteni Flóra istennő tiszteletére.”
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Hetven évnyi tánc

Színpadon a veronai szerelmesek

Az esten táncosok százai léptek színpadra

Az előadásról a balettszínház igazgatója és a város polgármestere tartott sajtótájékoztatót

Gáspár péter

szabó petra

Idén hetvenéves az Alba Regia Táncegyüttes. Az össze-
tartó, családias közösség táncosok százaival ünnepelt 
a Vörösmarty Színházban. A műsor első felében az 
együttes huszadik százada elevenedett meg többek 
között Botos József, Gazdag Béla és Hahn-Kakas 
István koreográfiái nyomán, míg a második részben a 
huszonegyedik század következett.

„Táncosok százai, az egykori és mostani 
tagok, rokonok és barátok számára azt a 
jóleső érzést jelenti az együtteshez való 
tartozás, hogy egy nagy, összetartó közösség 
részesei lehetnek. Felbolydult a méhkas, 
mert a táncosaink nem tudják abbahagyni, 
ettől az érzéstől nem lehet elszakadni! Lehet 
kényszeríteni magunkat, hogy most itt a 
gyerek, most beteg, most esküvő lesz, most a 
munkára koncentrálj, de amikor futótűzként 
elterjedt, hogy újra együtt lehetnek, akkor 
vége az elveknek. Az Alba Regia Táncegyüt-
tes arról híres, hogy hozd nyugodtan a gye-
rekedet, anyukádat, feleségedet és anyóso-
dat, mert mindenkit befogadunk. Ilyen volt 
az elmúlt hetven év és ilyen lesz a következő 
hetven is.” – mondta a gála megnyitóján 
Juhász Zsófia, az ARTE elnöke.
Köszöntőjében Cser-Palkovics András 
úgy fogalmazott, hogy a táncegyüttes 
közösségéről sokat elárul, hogy képes 
annyi táncost a színpadra állítani, 
mint amennyien a nézőtéren vannak: 
„Egy hetvenéves közösséget köszöntünk, 
ami mégis nagyon fiatalos, folyamatosan 

A Rómeó és Júliát viszi színpadra a Székes-  
fehérvári Balettszínház. Május tizenkettedikén 
hét órakor a színházban lesz a darab bemuta-
tója.

A Hamlet mellett Shakespeare 
legismertebb és legtöbbet játszott 
drámája a két ellenséges veronai 
család gyermekeinek szerelmét be-
mutató mű, melyben örök érvényű 
gondolatok és emberi viszonyok, 
az érzelmek legszélesebb skálája 
jelenik meg. A tragikus kimenetelű, 
a tragédiát vígjátéki elemekkel is 
színező történet az elmúlt négy-
százhuszonkét évben számtalan 
feldolgozást ért meg, készült belőle 
film, musical és zenemű is. Balett-
színpadon 1785-ben beszélték el 
először a tánc nyelvén. 
„Nem klasszikus balett formájába 
öntöttük ezt az előadást, viszont a 
klasszikus balett elemeit is felhasz-
nálva, segítségül hívva. Inkább a 
táncszínházon, a színházon van a 
hangsúly. Ez egy nagy ívű, cselek-
ményes balett!” – mondta Egerházi 
Attila, a Székesfehérvári Balett-
színház igazgatója. 
Júlia szerepében Cristina Porres 
Mormeneót láthatja a közönség. A 
fiatal táncos nem először bújik a 
veronai lány bőrébe, Csehország-
ban egy díjat is bezsebelt már vele, 
ennek ellenére – mint elmondta 
– nagyon izgul, de várja, hogy 
színpadra álljon: „Az első felvonás-
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ban nagyon sok tánc van, a karrész 
a második felvonásban van terhelve. 
A harmadik felvonás rám fókuszál. 
Fárasztó, de olyan jó érzés, amikor 
fáradt vagy valamitől, amit szeretsz 
csinálni!” 
Rómeó szerepében Luis Fernando 
Gabriel és David Janík látható. A 

társulat tagjai mellett vendégek, a 
fehérvári táncélet ismert szereplői 
és ifjú tehetségek is szerepet kap-
tak a darabban. A produkció neves 
nemzetközi alkotók közreműkö-
désével valósul meg: a díszlet- és 
fényterv a holland Loes Schaken-
boes munkája, a jelmezeket pedig 

az ugyancsak holland Bregje van 
Balen tervezte. 
A premiert ebben az évadban öt 
további előadás követi májusban 
és júniusban. Jegyek az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar pénztárában, 
a Vörösmarty Színházban és online 
is válthatók a jegy.hu oldalon.

megújul, méghozzá úgy, hogy közben tiszteli 
a saját múltját, történetét, és így kíván a 
város egészének is értéket adni.” Székes-
fehérvár polgármestere azt kívánta, 
hogy a városra is legyen jellemző az az 
összetartás, ami a táncosok közösségé-
ben megjelenik. 
A gálán Bobory Zoltán, a Vörösmarty 
Társaság elnöke is felidézte a múltat, 

Nagy László Táncbéli táncszó című 
versének soraival fejezte ki a tánc min-
dennapokban betöltött szerepét. Mint 
mondta, közös fellépéseik során, ahol a 
tánc és az irodalom erősítette egymást, 
örök emlékeket szerzett. Takács Imre 
Gyászének érted, drága férfi című 
versének elszavalásával Botos József, 
Pesovár Ferenc és Takács Imre tevé-

kenységét méltatta, akik munkájukkal 
sokat tettek a kultúra és a táncegyüttes 
jövőjéért.
A műsor második felében a huszo-  
negyedik század következett: Majoros 
Róbert, Gálber Attila, Kulcsár Imre,  
Fitos Dezső, Kocsis Enikő, Molnár 
Gábor és Göbölös Gábor koreográfiáit 
láthatta a közönség.  
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TETŐCENTRUM Fehérvár Kft.
Székesfehérvár, Széchenyi út 120. 

(Széchenyi út – Új Váralja sor sarok) 

Tel.: 22/500-921 • 30/586-4162
tetocentrum.fehervar@gmail.com • epito.neked@gmail.com

ÉPÍTŐANYAG SZAKKERESKEDÉS
ALAPTÓL A TETŐIG

SZAKÉRTELEM ~ MINŐSÉG ~ GARANCIA

Tondach Natíva cserép 2.375 Ft/m2           Tetőtéri ablakok már 45.395 Ft/db-tól
EPS 80 10 cm hőszigetelés 1.600 Ft/m2    Falazóhabarcs 25 kg/zsák 730 Ft/zsák

TAVASZI AKCIÓ:

A hirdetés felmutatója vásárlás esetén ajándékot kap!
Akció ideje 2019.04.18-05.31-ig, illetve a készlet erejéig. Részletek az üzletben.

 

Székesfehérvár, 
Móri út 102. 
22/513-220 

www.braunbau.hu

Székesfehérvár, Rákóczi út 3. (Skála mellett)
Telefon/fax: 22/505-807, 505-808

www.partnerbutorhaz.hu • www.karrierirodabutor.hu

Az ajánlat 2019. április 1-től a készlet erejéig tart. Részletek az üzletben.

az áruházunkban kiállított
akciós címkével ellátott

ülőgarnitúrák és
komódok árából.

20% készletkisöprő akció

Vedd
és

vidd!

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

Új termékek! 
Milesi lazúrok, faragasztók, fatapaszok kaphatók! 
Styrobond SW 0-10 fehér glett 20 kg 3.100 Ft (155 Ft/kg)

Styrobond 3-40 vékonyvakoló 25 kg 3.360 Ft (134,4 Ft/kg)
Az ajánlat 2019. május 2-től a készlet erejéig tart.

Már az idén kipróbálhatjuk a fűthető falfestéket

Keresztes Tibor szerint nem árt az alapos felkészülés, mielőtt magunk vágunk bele a lakás 
festésébe

koVács V. orsolya

Milyen újdonságokat próbálhatunk ki idén a 
falfestés terén, ha felújítást tervezünk? Erről 
beszélgettünk egy székesfehérvári szakem-
berrel.

Színekben, árnyalatokban nem 
hozott sok újdonságot az idei év: 
a minimálstílus maradt a trend a 
modern otthonokban. Ha tehát 
az vezérel bennünket az idei 
lakásfelújításnál, hogy a legdiva-
tosabb árnyalatokat válasszuk, 
akkor használjunk fehér, esetleg 
halvány szürke falfestéket! 
Keresztes Tibortól, az egyik 
székesfehérvári festékszaküzlet 
tulajdonosától megtudtuk, ha 
a színeket illetően nem is, de a 
falfestékek terén bizony komoly 
innovációk várhatók az elkövet-
kező hónapokban. Hamarosan 
Fehérváron is kapni lehet például 
fűthető falfestéket: „Nem kell 
az egész szobát befedni vele, elég 
egyetlen falfelület ahhoz, hogy jó 
meleget adjon. Most folynak az 
utolsó tesztelések, hogy forgalom-
ba lehessen hozni a fűthető glettet 
és festéket, várhatóan októberben 
már elérhető lesz. Elektromos áram 
segítségével adnak majd meleget, 
huszonkettő és hatvan fok között 
lehet állítani a hőmérsékletet. Persze 
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utóbbi már nagyon gazdaságtalan, 
húsz és harminc fok között optimális 
a fogyasztás.”
Keresztes Tibor hozzátette: bár 
az ára nem lesz alacsony ennek a 
festéknek, de nagy előnye, hogy 
nem kell szétverni, újracsövezni a 
lakást ahhoz, hogy egy fűtéskor-
szerűsítést elvégezzünk. Napelem-
mel rendelkező házakban például 
kifejezetten ajánlott kipróbálni!

Csináld magad! De hogyan?

A mesteremberek sokszor 
drágák vagy csak ritkán érnek 
rá. Sokan egyre szívesebben 
veszik saját kezükbe a lakás-
felújítás különböző lépéseit, 
így a falak festését is. A tartós 
eredményhez azonban nem elég 
a rátermettség és az elszántság, 
érdemes hallgatni a festékboltos 
tanácsaira, hiszen nem fér rá 
minden információ a dobozra, 
amit érdemes tudni: „A lemosha-
tó festéket sem lehet már a festés 
másnapján nekiállni sikálni!” – fi-
gyelmeztet Keresztes Tibor. – „A 
festéknek huszonnyolc nap a teljes 
mechanikai megszilárdulási ideje, 
addigra lesz végleges az állaga, a 
színe.”
Hozzátette: szinte minden típu-
sú festéknél kell mélyalapozót 
használni, amit sokan elhanya-
golnak, pedig négyzetméteren-
ként mindössze harminc-ötven 
forint a költsége. Az is fontos, 
hogy ha az előírás szerint négy-
hat óra száradási időt kell hagyni 
az egyes rétegek között, akkor 
ne kenjük újra két óra múlva. 
Mert ha ezek után hólyagos, 
foltos lesz a fal, az bizony nem a 
festék hibája!
„Minden festéknek létezik egy 
úgynevezett biztonságtechnikai 
adatlapja, mely többségében az 
interneten is elérhető, de nálunk is 
hozzáférhetnek a vevők. Ezen min-
den fontos információ megtalálható 
az adott anyagról. Megesett, hogy 
egy kislányt allergiás reakcióval 
vittek kórházba. Az éjszaka közepén 
kérték tőlünk a biztonságtechnikai 
adatlapot, melynek segítségével az 
orvos gyorsan ki tudta zárni, hogy 
a festék okozta a rosszullétet.”
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Egymillió forintos négyzetméteráron is vehetünk lakást

Pénztárcánk függvénye, hogy milyen téglalakást választunk Székesfehérváron

Az új építésű lakások négyzetméterárai egymillió forint fölé is kúszhatnak

papp briGitta

Bár a téglalakások négyzetméterára az, ami 
nem az országos átlag fölött növekedett 
Székesfehérváron, azért viszi a prímet az 
ingatlanpiacon! Az új beruházásoknak kö-
szönhetően ugyanis akár egymillió forintos 
négyzetméterárakba is belefuthatunk, ha 
éppen egy új lakáshoz jön meg a kedvünk.

Meglehetősen nagy különbségek-
kel találkozhatunk Székesfehér-
váron a négyzetméterárak tekin-
tetében, ha téglalakás vásárlására 
készülünk. Jó hír ugyanakkor, 
hogy az erősen felújításra szoru-
lótól a legmodernebb gépészettel 
ellátott és a legkényesebb ízlésű-
ek igényeit is kielégítő csodaott-
honokig szinte minden kategó-
riából választhatunk, persze a 
pénztárcánk függvényében.
Ha ugyanis az ingatlanárakat 
böngésszük és csak a téglaépíté-
sűekre fókuszálunk, láthatjuk, 
hogy 250 ezer és 1,3 millió forint 
közötti négyzetméterárakkal szá-
molhatunk állapottól és elhelyez-
kedéstől függően.
Akár szisszenhetnénk is, hogy 
azért egymillió forintot fizetni 
négyzetméterenként kicsit sok, ám 
országos viszonylatban még így sem 
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Szigetelnél?
Keresd a megoldást a Chemikalban!

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

Hőszigetelő rendszer 
100 m2 felett ingyenes 

szállítással Fejér megyében.

Azonnali számítógépes 
vakolat és festékkeverés 
bármely színkártyából.

GIPSZKARTON

SZIGETELŐANYAG

ÁSVÁNYGYAPOTOK 

EPS, XPS

BELTÉRI AJTÓK

GIPSZ PARTNER

gipszpartnerkft@gmail.com

Székesfehérvár, 
Színház utca 4. földszint 1.

Velencei-tó
Kápolnásnyék Kazinczy 
utca, Eseményközpont

+36 70 370 7320 

vagyunk a plafonon, hiszen Buda- 
pesten akár négymillió forintos 
négyzetméterárba is belefuthatunk.

„Az ingatlanpiacon meglévő har-
mincéves tapasztalatom szerint 
az ingatlanok árai hullámszerűen 

alakulnak, amit a piaci viszonyo-
kon túl az állami támogatások 
mértéke, a hitelezési feltételek és a 
betéti kamatok változása döntően 
befolyásol. A hullámok hat-nyolc 
évente változnak. A jelenlegi in-
gatlanárak 2014 óta folyamatosan 
emelkednek. Az új építésű lakások 
áraihoz lassan felzárkóztak a hasz-
nált lakások árai is, de az utóbbi 
egy évben ez a folyamat felgyor-
sult. Ésszerű magyarázat nincs az 
ilyen mértékű növekedésre, de a 
jelenlegi kedvező állami támogatá-
sok és kedvezőtlen betéti kamatok 
a befektetőket arra ösztönzik, 
hogy ingatlanokat vásároljanak a 
magasabb hozamok reményében. 
Mindezek alapján még áremelkedés 
várható – most járunk az ötödik 
évben – de az emelkedés mértéke 
lassul. Ha a külső tényezők (állami 
támogatások, banki kamatok) 
döntően változnak, akkor előbb 
lehetséges stagnálás illetve kisebb 
mértékű árcsökkenés is.” – emelte 
ki Léczfalvy Csaba, az egyik 
székesfehérvári ingatlaniroda 
vezetője.
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Szalma, traktor, palánta

A szalmaugrálónak nagy sikere volt a gyerekek körében. A bátrabbak még egy hatalmas 
szalmabáláról is leugorhattak.

Az egynyári virágok mellett paradicsom- és paprikapalántákból is bevásárolhattak a hobbikertészekA szamarakon kívül nyulakat és egy komplett baromfiudvart is megnézhettek az érdeklődők

kurucz tünde

Szalmaugráló, traktormustra, palántavásár és háziállat-simogató – a múlt hét végén tizenkettedik 
alkalommal rendezték meg a Kertexpo Kertészeti és Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt városunk-
ban, ahol a magyar mezőgazdaság hagyományos termékei mellett a Fejér megyei és a mezőföldi 
őstermelők is bemutatkoztak.
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A korábbi száraz napok után most 
hűvös, talán csapadékosabb időjá-
rás fogadja a kertészkedőket. Ez az 
időjárás különösen kedvez a moni-
lia és a tafrina terjedésének. Akik 
virágzáskor, illetve az őszibarack 
esetén egérfüles állapottól kezdő-
dően nem védekeztek, most szo-
morúan tapasztalhatják a herv-

adó, száradó hajtásokat, és a fodrosodó leveleket. 
A monília már az ágakban hatol egyre mélyebben 
a fákba, a beteg részeket permetezés előtt levág-
ni, csonkolni kell. A tafrina kártétele a meleg májusi 
napokkal megszűnik, de addig érdemes a fodros le-
veleket eltávolítani, és utána permetezni a korábban 
javasolt szerekkel.
Lassacskán a szőlőt is érdemes lesz kezelni. 15-20 
centiméteres hajtáshossza esetén már szükséges a 
lisztharmat és a peronoszpóra elleni védekezés is. 
Érdemesebb kontakt hatóanyagú készítményeket 
használni rövid, 7-10 napos permetezési forduló-
val (Thiovit-Jet, Karathane Star, Champion, Dithane 
M45), hiszen a gyors növekedésű hajtásokban csú-
csirányba nem vándorolnak a hatóanyagok, így 
ezeket nem védené a felszívódó készítmény. Ne fe-
ledkezzünk meg a szőlő atka kártevőiről sem, elle-
nük ismét kapható a Flumite 200, de használható az 
Envidor, a Nissuron, vagy az Ortus is.
Rengeteg a levéltetű a növényeinken. A korábbi 
években a kajszin alig volt levéltetű fertőzés, most 
viszont szinte mindenhol jelen van. A levéltetű elle-

Májusi feladatok a kertben

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

ni szerek közül kiemelném a Pirimort és a Teppekit. 
Mindkettő felszívódó szelektív szer, a hasznos rova-
rokat nem pusztítja. Ha csak levéltetű irtása a cél, 
próbáljuk kerülni a Mospilan használatát. Ugyan jó a 
hatásfoka, de óvakodjuk a túlzott használattól, mert 
sajnos rezisztenssé válnak vele szemben a kártevők. 
Használatuk viszont indokolt lehet később, akár cse-
resznyelégy, sodrómoly, vagy egyéb nagyon elbújó 
hernyó, pajzstetű irtásakor. Ugyancsak egyetlen 
felszívódó szerként használhatjuk a Mospilant pusz-
pángmoly ellen. A rezisztencia kialakulását szertár-
sítással is nehezíthetjük. A felszívódó szer mellé te-
gyünk kontakt hatóanyagot is (Katare, Full, Sherpa, 
Cyperkill, Decis, Fendona, Dipel).
Csonthéjasokban a levéltetvek és a monília mellet 
védekezzünk a sztigminás levélfoltosság ellen is. Bár 
a betegség neve ritkán kerül elő, a tünetére biztosan 
sokan emlékeznek. A kajszibarack termésén megje-
lenő, sötét színű, kiemelkedő varasodás elcsúfítja a 
termést, sebzési felületet adhat a gyümölcsmoníli-
ának is. Ugyanez a kórokozó okozza az őszibarack, 
a szilva, a cseresznye és a meggy levél likacsosodá-
sát és kora augusztusi lombvesztését is. Thiovit-Jet 
és Dithane M45 kombinációjával legyőzhető. A na-
gyon korai cseresznye és meggy esetén figyeljünk a 
30 napos élelmezés egészségügyi várakozási időre 
(é.v.i.) is.
Minden évben kardinális kérdés a cseresznyelégy 
elleni védekezés. A cseresznyelégy még csak most 
fog előbújni a talajból, tehát jelenleg teljesen ér-
telmetlen a permetezés ellene.  A védekezés pon-

tos ideje sárga ragacsos lappal határozható meg. 
Nagy mennyiségű sárga lap kihelyezésével kisebb 
fákon akár a permetezés is elkerülhető lehet. Ha a 
cseresznyelégy előbb lát sárga lapot, mint sárguló 
gyümölcsöt, akkor nyertünk. Ha nem, akkor a cse-
resznye nagy valószínűséggel kukacos lesz. Ameny-
nyiben fogtunk cseresznyelegyet a sárga lappal, de 
a cseresznye még apró, zöld, akkor a legyet kontakt 
szerekkel is irthatjuk (Full, Decis, Karate), viszont ha 
sárgulni kezd a cseresznye, akkor a lárva ellen csak 
a felszívódó Mospilannal győzhetünk 10-11 napos 
ismétléssel, figyelembe véve a cseresznye szürete-
lését és az é.v.i-t!
A még bent fejlődő palánták edzését el lehet kezdeni 
a meleg idő közeledtével. Először tegyük a növénye-
ket az árnyékba, majd 4-5 nap múlva már félárnyé-
kos helyre kerülhetnek. Ezután eleinte rövid időre 
helyezzük őket a napra, majd fokozatosan növeljük 
ennek idejét. Éjszakára csak akkor hagyjuk kinn a nö-
vényeket, ha a hőmérséklet ezt lehetővé teszi.
A hűvös napok után, a melegedő kerti talajba vet-
hetjük a babot és az uborkát is. Ugyancsak vethető 
cékla, tökfélék, nyári saláták, káposztafélék, cseme-
gekukorica vagy akár még borsó is. Az edzett para-
dicsom és paprika palánták is kiültethetők lesznek 
hamarosan. A magok indulását és a palánták fejlő-
dését, stressz tűrő képességük növelését Voldünger 
Linz, illetve Amalgerol kijuttatásával segíthetjük.
Aranyat érő esőt és fagymentes fagyosszenteket 
kíván Németh László kertészmérnök és a Kenderzsi-
neg mezőgazdasági bolt.

Mospila

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com  • www.kenderzsineg.com
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Átalakítják a Szent Imrét Bővítik a baptista imaházat

Az örmény áldozatokra emlékeztek A Kárpát-medencei magyarság ünnepe

Nemcsak az épület, hanem az udvar is megújul – mondta Spányi Antal megyés püspök A baptista imaház közel negyven esztendeje épült, a következő években teljesen felújítják

A huszadik század első népirtása során mintegy másfél millió örmény keresztény vesztette 
életét. Különös jelentősége van most a megemlékezésnek a Notre-Dame és a Srí Lanka-i 
keresztények tragédiája árnyékában!

A hagyományos székely bálon idén is kiváló határon túli együttesek léptek fel. A bál bevétele a 
székelyföldi Csíkpálfalvai Általános Iskolát és a kárpátaljai, ráti gyermekotthont segíti, illetve 
székesfehérvári fiatalok látogathatnak el a várpalotai Trianon Múzeumba.                                V. L.

bácskai GerGely bácskai GerGely

bácskai GerGely

Heteken belül kezdődik a Szent Imre Általános 
Iskola és Óvoda bővítése és átalakítása. A je-
lenleg tizenkét osztálytermes általános iskola 
további négy teremmel valamint a szükséges 
szaktantermekkel és kistermekkel bővül, és 
egy multifunkcionális aulát is kialakítanak. Az 
épületet energetikailag is korszerűsítik.

„Az önkormányzatnak közvetlenül 
nincs köze a beruházáshoz, mégis 
nagy öröm, hiszen egy emblematikus 
fehérvári épületről van szó. A gye-
rekeknek nem mindegy, hogy milyen 
körülmények között vesznek részt az 
iskolai, óvodai nevelésben.” – mondta 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter.

Az építkezés első ütemében elkészül az új utca- 
fronti homlokzat és kiszélesítik a fogadóteret, 
a második ütemben épül majd a háromszáz-
ötven fő befogadására alkalmas imaterem, a 
harmadik ütemben pedig egy mélygarázs. 

Az építkezés kezdete előtt a vasár-
napi istentiszteleten Révész Lajos, 
a közösség lelkipásztora ismertette 
a felújítás és bővítés részleteit. Az 
istentiszteleten Cser-Palkovics And-
rás,  Székesfehérvár polgármestere 
is köszöntötte a gyülekezet tagjait.
Az új imaházat Pozsgai Angéla épí-
tészmérnök tervezte, aki a Székes-
fehérvári Baptista Gyülekezet tagja. 
Az építkezés nyár elején kezdődik, 
majd három ütemben valósul meg, 
hogy az egész épületet ne kelljen 
lezárni.

Az örmény genocídium száznegyedik évfor-
dulója alkalmából a Székesfehérvári Örmény 
Nemzetiségi Önkormányzat emlékezett meg 
a tragédiáról. A résztvevők megkoszorúzták a 
Béke téri temetőben található örmény katona- 
sírokat, majd Gevorkjan Szuzanna Levonovna, 
a nemzetiségi önkormányzat elnökhelyettese 
emlékezett meg az áldozatokról.

„Ezen a napon az összes örmény szerte 
a világban az 1915-ben történt tragikus 
eseményre, az örmények lemészárlásá-

Dózsa István egyházmegyei vagyon-
kezelő lapunknak elmondta, hogy 
összesen hét új tanterem és egy 
teljesen új tanári szoba is lesz a 
felújított épületben azontúl, hogy 
a belső udvar egy gumiborítású 
sportpályával gazdagodik, és 
kialakítanak egy multifunkcionális 
aulát is. Összesen négy szint van 
az épületben, melynek mindegyike 
megújul.
Csák Lajos iskolaigazgató maga is 
részt vett a tervezés folyamatában: 
„Odajutottunk, hogy nem férünk már 
el az épületben. Nagyon jó pillanatban 
érkezik a lehetőség a fenntartótól. 
Két év múlva egy nagyon jó közös-
ség veheti majd birtokba a felújított 
épületet!”

ra emlékezik, amit soha nem felejtünk 
el, hiszen másfél millió honfitársunk-
nak ontották vérét.” – hangsúlyozta 
Gevorkjan Szuzanna Levonovna.
Az örmény genocídium során – 
egyes források szerint – mintegy 
másfél millió örményt telepítettek 
ki és mészároltak le 1915 és 1917 
között a muzulmán vallású törökök 
alkotta Oszmán Birodalomban, az 
ifjútörök kormány uralma alatt. 
A megemlékezésen részt vettek a 
székesfehérvári szerb és lengyel nem-
zetiségi önkormányzatok tagjai is.

Az első ütem, melyet most kezdtek 
el a kivitelezők, az épület utcafronti 
homlokzatának teljes megújítását 
foglalja magában. Az előzetes üte-
mezés szerint ezzel 2020 húsvétjára 
készülnek majd el. A második 
ütemben – amely tervezetten 2020 
és 2021 között valósulhat meg – 
kerül kialakításra az új imaterem, 
melyet a gyülekezet tulajdonában 
álló Reménységek Házának udvara 
felé bővítenek – mondta Révész 
Lajos.
A gyülekezet jelenlegi épülete 
kétszázötven fő befogadására 
alkalmas, 1981-ben épült. Az új 
épület mintegy háromszázötven 
fő befogadására lesz alkalmas. A 
két épület, a régi és az új harmoni-
kusan csatlakozik az utcafronton, 
így egységes épületkomplexum jön 
majd létre.
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Múlt heti rejtvényünk első két megfejtése a fehérvári sörfőzés történeté-
hez kapcsolódott, melyről Asztalos Tamás írt Történelem rovatunkban. 
Először arra voltunk kíváncsiak, melyik történelmi korra nyúlik vissza a 
fehérvári sörfőzés hagyománya? A helyes válasz: a török előtti időkre.
Második feladványunkban arra kerestük a választ, hogy melyik közterüle-
tünk őrzi a város sörös múltját? A jó megfejtés: Sörház tér.
Harmadik feladványunk a Fehérvár Televízió Híradójához kapcsolódott, 

mely minden hétköznap 13 órakor illetve 19 órakor látható. Mi a neve a 
hírműsor férfi műsorvezetőjének? A helyes megfejtés: Kaiser Tamás.
E heti rejtvényünk a Floraliához kapcsolódik. Az első megfejtés egy római 
császárt rejt, aki 202-ben hadai élén bevonult Gorsiumba. A második 
megoldásból kiderül, hogy a rómaiakon kívül milyen harcosok életével és 
szokásaival lehetett megismerkedni. A harmadik rejtvény Plautus egyik 
híres komédiáját rejti, amit a tavaszünnepen nézhettek meg a látogatók.
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Vereb, a zenei élet fellegvára
A verebi Végh család

A verebi kastély 1910-ben egy képeslapon

séllei erzsébet

Egy kivételes művészcsalád élete bontakozik 
ki az itt következő sorokból, akik nemzedékről 
nemzedékre örökítették át a zenei tehetséget. 
Verebről, valljuk be, alig rendelkezünk ismere-
tekkel. Pedig a Végh család birtokán ma is álló 
hajdani színházépület a zenei élet fellegváraként 
működött csaknem százhetven évig.

A hajdani képek és rajzok nyomán 
indulok Verebre, hogy besétáljam 
a lebontott kastély hűlt helyét, a 
valamikori angolparkot, a Bágyom-ér 
kiapadt medrének két partját, a 
templomkertet, a szőlős dombot. 
Keresem egy család emlékét, hogy 
történetüket felidézhessem. A tele-
pülés központjában talpraesett, okos 
fiúgyermek igazít útba: „A templom-
mal szemben állt az elbontott kastély, 
az óvoda helyén. A telket eladták, oda 
bemenni nem lehet, egyébként sincs ott 
már semmi!” 
Nem volt egészen igaz. A két méter 
magas új kerítésen figyelmeztető 
tábla áll: fegyverrel és kutyával őr-
zött terület. A kerítés fölött azonban 
kikandikál egy jellegzetes homlok-
zat felső része. Igen, ez az épület a 
hajdani színház, mely a csodával 
határos módon megmaradt. Szépen 
felújítva áll mementóként. Szimboli-
kusnak értékelem megmaradt létét.
Végh Ignác birtokszerzése akár egy 
modern történet is lehetne. Vereb 
százharminchét évig a komáromi 
jezsuiták birtokaihoz tartozott. 
Amikor 1773-ban a jezsuita rendet 
nemzetközi nyomásra Mária Terézia 
feloszlatta, a birtokaik visszaszálltak 
a koronára és a Tanulmányi Alap 
felügyelete alá kerültek. Kétéves 
„állami” időszak következett. Végh 
Ignác izgatottan készült az ő nagy 
lehetőségére. Ebben az időszakban 
az udvari kamara egyik vezető tiszt-
ségét töltötte be, nyilván rendelke-
zett azokkal az információkkal és 
kapcsolatokkal, melyekkel irányít-
hatta az adományozás folyamatát. 
Kinézte magának, hol fog uradalom-
hoz jutni. Az sem véletlen, hogy Ve-
rebet igyekezett megszerezni, mert 
elérhető távolságra volt a Budán és 
Pozsonyban székelő hivataloktól. A 
birtok rendkívül kedvező adottsá-
gokkal rendelkezett. A verebi földe-
ket minőségi szempontból az első 
osztályú mezőgazdasági ingatlanok 
közé sorolták. A Velencei-hegység 
előterében, völgymedencében, dim-
bes-dombos tájon, a Bágyom-érnek 
nevezett patak folyása mellett, négy 
erdővel (Kerek-erdő, Vörös-erdő, 
Fiatalos- és Cser-erdő) körülvéve. 
A közelben haladt a római hadi út, 
a szőlős dombon római temetőt 
találtak. A „privatizáció” előkészí-
tésére a kamara utasítására már 
1774-ben birtokösszeírást végeztek, 
hogy megállapíthassák a forgalmi 
értéket, majd pedig a birtok évi jö-
vedelmének értékét – természetesen 
jelentősen csökkentve, a gazdasági 
épületeket fel sem tüntetve. Így 
kalkulálták ki a kedvezményes vétel- 
árat. A birtokszerzés előfeltétele volt, 
hogy a pályázó az ingatlan fekvése 
szerinti megyeszékhelyen előre 
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igazolja nemesi levéllel birtokszerző 
képességét. 1775 májusában Végh 
Ignác már megszerezte a nemesi iga-
zoló levelet Székesfehérváron. Aztán 
ennek birtokában 1775 decemberé-
ben, ötvenkét évesen átvette a verebi 
nemesi birtok adománylevelét. Har-
mincnégyezer rajnai aranyforint hi-
telt vett fel különböző személyektől 
Pozsonyban a jogügylet teljesítésére. 
Végh Ignác Verebet új otthonának 

tekintette. A római katolikus temp-
lomban családi kriptát építtetett, 
mely utal arra, hogy „hosszú távra” 
rendezkedett be.
A következő generáció nekilátott a 
reprezentatív kastély felépítésének. 
A kastélyépítő a birtokszerző Végh 
Ignác legidősebb fia, Végh (II.) Ig-
nác. A nagyszabású építkezés 1809-
re tehető. Beletartozott abba a nagy 
kastélyépítési hullámba, melynek a 
XIX. század elején lehettünk tanúi a 
környező Lovasberényben, Alcsúton, 
Csákváron is. Pollack Mihály, Hild 
József, Kasselik Fidélió építészek 
voltak a jeles mesterek.
A XVIII. század végén és a XIX. 
század elején a kastélyok, kúriák és 
udvarházak zenei szokásai meg-
változtak. Az alkalmilag összeálló 
zenészek fellépéséről áttértek az ál-
landó együttessé formálódó, képzett 
karnagy által irányított zenekarokra, 
a kottában rögzített, barokk, majd 
klasszicista zenére. Ez volt a „rezi-
denciális zenélés”. A Végh család 
által szervezett zenei együttes az 
ország hét legjelentősebb rezidenci-
ális zenekarának egyike. Kismarton-
ban Esterházy Pál Antal hercegnél 
Haydn kapott karmesteri kinevezést, 
harmincfős ének- és zenekarral 
rendelkezett. A tatai Esterházyaknál 
tizenöt fős állandó zenekar műkö-
dött. A keszthelyi Festetics György 
még egy zeneiskolát is felállított. A 
nagyváradi püspök remek zenekarát 

Haydn öccse, Michael Haydn vezet-
te, Erkel Ferenc édesapja Gyulán, 
a Wenckheim család együttesében 
játszott. Pozsonyban Batthány József 
hercegprímásnál is kiváló zenekarról 
tudunk.
Ehhez a zeneművelő körhöz tarto-
zott a kastélyépítő. Maga is zenélt, 
és fiai számára is igényes zenei 
oktatásról gondoskodott. A kastély 
építése előtt már létezett a Házi-  

Játék Szín épülete – az említett szín-
ház – ahol zenéltek, sőt nehezebb 
előadások is elhangzottak. Vereben 
volt Mozart Varázsfuvolájának első 
magyarországi bemutatója 1805-
ben. A Nemzeti Múzeum megőrizte 
a korabeli, selyemre nyomtatott 
színlapot. Neves művészek érkez-
tek a Végh családhoz, akik néhány 
évet itt is töltöttek. Fusz János 
zeneszerző – kamarazenei művek, 
zongoraszonáták, vonósnégyesek, 
német táncok, rondók, nagyzenekari 
nyitányok, ünnepi misék, hazafias 
idillek, játékszíni munkák, badacso-
nyi szüreti énekek, Rákóczi-nóták, 
magyar táncok szerzője – zongora-
tanítói állást töltött be a gyermekek 
mellett. Itt volt alkalmazásban Franz 
István híres hegedűművész, aki 
később a bécsi udvari színházhoz 
került és annak igazgatója lett. A 
hűséges zeneművész házigazdának 
írt fuvola-hegedű-brácsa-cselló kvar-
tettje Bécsben is megjelent. A kitűnő 
Csermák János hegedűművész és 
verbunkos zeneszerző többször is el-
látogatott Verebre. Liszt Ferenc úgy 
nyilatkozott róla: „Soha nem láttam, 
hogy Paganini a maga hallgatóságát 
annyira meghatotta volna, mint 
Csermák.” A családnak szinte min-
den generációját a zene művelése, az 
alapos zenei műveltség jellemezte.
Végh (III.) Ignác édesapja művészi 
hagyományait folytatta. Életben 
tartotta a tizennyoloc-húsz fős zene-

kart, maga is játszott hangszeren, 
kora „legjelesebb flautistájának” 
tartották. Az édességek és fagylaltok 
készítéséről szóló szakácskönyve 
bekerült a Nemzeti Könyvtár gyűjte-
ményébe.
A család másik jeles képviselője, 
a százegy évet megélt Végh János 
kiválóan énekelt és maga is szerzett 
zenét – operetteket. A különbö-
ző hangszereken játszó tizenkét 

gyermekéből zenekart szervezett. A 
fogadott zenekar helyét így átvehette 
a családi zenélés. Az ő idejében volt 
házitanító Érdy János, a XIX. század 
legkiemelkedőbb magyar történésze, 
aki kibontotta Székesfehérváron 
III. Béla és Antiókiai Anna sírját. Jó 
tanítványként Végh János tárta fel 
szakszerűen és gondos munkával 
a Lovasberény határában talált ifjú 
pogány lovas sírját.
Fia, Végh (VI) János a Magyar Ki-
rályi Zeneakadémia alelnöke, Liszt 
Ferenc hűséges barátja. Apponyi 
Albert gróffal, Mihalovich Ödön 
zeneszerzővel, a Zeneakadémia 
tekintélyes, nagyhírű igazgatójával 
alkottak szoros baráti viszonyt. 
Triumvíreknek nevezték őket, akik 
Bayreuthban, a Niebelungen-előadá-
sokon, Weimarban, Liszt és Wágner 
kibékülése alkalmával is együtt 
voltak, és együtt béreltek páholyt a 
Vigadóban a különleges zenei elő- 
adások alkalmával.
A verebi kastély a II. világháborút 
követően a széthordott kastélyok 
sorsában osztozott. A híres régi 
cselló, a két jó hegedű és egy viola 
d’amour összetörve, a zongorák és a 
harmónium darabokra zúzva a tör-
melék és szemét között hevertek. Az 
osztályidegenné vált család akkor 
szétszéledt. Napjainkra néhányan 
visszatértek a településre. Mi mást is 
ajándékozhattak a helyi iskolának, 
mint elektromos zongorát!
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Sportmajális rendhagyó helyszínen

Az ünnepélyes megnyitóra megtelt a főlelátó, a pályára nyolc kiváló fehérvári sportoló vitte be 
a város és az ország zászlaját

A rendezvény nagy vonzereje, hogy kedvenceikkel találkozhatnak a szurkolók. Főleg a fiatal 
korosztály élvezte a közös fotózás lehetőségét, például a vidisekkel.

Nincs Sportmajális streetball nélkül – de a kosárlabda csak egyike volt a több tucat kipróbál-
ható, élvezhető sportágnak, amit a program kínált a stadion környékén

A Csíkvári úton érkezett a Petőfi-szobortól induló menet a stadionhoz, szokás szerint rengeteg 
utánpótlás korú sportolóval

A Székesfehérvár Sportjáért díj átadása is a majálison történik – idén Dániel András és Kóger 
István kapta. Fésüs Irén pedig Polgármesteri Elismerő Emlékéremben részesült.

A Sportmajálisra végképp igaz, hogy nemre és korra való tekintet nélkül mindenkit megmozga-
tott, aki nemcsak pihenni akart május elsején

soMos zoltán

Eddig mindig a Bregyó közi sportcentrum adott otthont a hagyományos Sportmajálisnak, most 
azonban másik irányba vették útjukat a felvonulók május elsején. A Palotai útról a sóstói stadion-
hoz vezetett a több mint ötven egyesület közel kétezer-ötszáz fiatal sportolójának útja. A majális 
többi része a hagyományoknak megfelelően zajlott.
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Győzelem a megyei rangadón Negyven fehérvári Bogláron

Világkupa vasárnapig „...ha csalán lesz, azt se bánom...”

Boldizsár Bianka (középen) eddigi legjobb teljesítményét nyújtva hat góllal vette ki a részét a 
Dunaújváros legyőzéséből Lédeczi Péter közel volt a dobogóhoz Balatonbogláron

A lézer-run tusát is a Bregyóban rendezik, a főlelátó előtt Kiskokó rutinosan vetette bele magát a munkába 

néMeth krisztián kaiser taMás

soMos zoltán kaiser taMás

Legyűrte a Dunaújvárost és tartja hatodik 
helyét a bajnoki tabellán az Alba Fehérvár KC. 
Deli Rita együttese immár sorozatban három 
győzelemnél jár, és szombaton újabb rangadót 
játszik közvetlen riválisa, a Vác ellen.

A bajnokság három meghatározó 
csapatán kívül csak a Dunaújváros 
tudott nyerni az elmúlt időszakban 
a Köfém Sportcsarnokban, a Ko-
hász ellen pedig legfeljebb döntet-
lent tudott felmutatni a fehérvári 
társaság.
Igen ám, de bravúrosan legyőzték a 
Debrecent, és a cívisvárosban elért 
formát sikerült átmenteni a Duna-

Összesen közel negyven sportoló – két klubból, 
az Alba Triatlon SE-ből illetve a Family Tree-ből 
– képviselte a székesfehérvári színeket a hét-
végi, balatonboglári Sprint duatlon országos 
bajnokságon

Az ob valamennyi rajtjánál komoly 
mezőny gyűlt össze. Nem véletle-
nül, hiszen a korábbi évekkel el-
lentétben az országos bajnokságot 
mindösszesen egy ranglistaverseny 
előzte meg.
Az Alba Triatlon SE reménysége, 
Lédeczi Péter a serdülők között 
szállt harcba, és miután az újszilvá-

Szerdán megkezdődött Székesfehérváron 
az öttusa világkupa-sorozat magyarországi 
versenye. Ezúttal tényleg nagyon közeli hely-
színeken bonyolítják a tusákat, sok fehérvári 
részvételével.

Alekszejev Tamara, Ormándi Re-
beka, Turbucz Anna, Szarka Luca, 
Kovács Eszter és Szűcs Dóra is 
indult a női selejtezőben a fehérvá-
ri öttusázók közül. Sajnos legered-
ményesebb versenyzőnk, Kovács 
Sarolta betegség miatt visszalépni 
kényszerült, így Alekszejev számí-
tott a legrutinosabbnak. Az Alba 

Két meccs között egy kis kertészkedés segíthet 
kikapcsolni: a Vidi felnőtt és utánpótlás játékosai 
hétfőn József Attila nyomába léptek: gyomláltak, 
kapáltak, virágot ültettek. 

A Vidi nem egynyári csapat, és 
Székesfehérváron a szurkolók bíznak 
benne, hogy ez igaz a nemzetközi 
kupakalandra is! Az a hétvégén a 
Puskás elleni döntetlennel eldőlt, 
hogy Kovács Istvánék már biztosan a 
második helyen végeznek a bajnok-
ságban, így pedig a júliusban kezdődő 
nemzetközi porondon az Európa- 

újváros elleni megyei rangadóra is.
Az Alba Fehérvár már az első 
félidőben magához ragadta a 
kezdeményezést, és nem is adta 
ki kezéből a vezetést a derbi nagy 
részén. A fiatal Boldizsár Bianka 
vezérletével a félidei kétgólos ve-
zetés után 6-0-s rohammal csípték 
meg a Kohászt, mely nem is tudott 
felállni az ütésből. A végére négy 
gólra tudott felzárkózni, a fehérvá-
riak 27-23-ra győztek.
Szombaton ennél is komolyabb 
erőpróba jön a Vác otthonában, 
de addig is jó ránézni a tabellára, 
hiszen az Alba hatodik helye önma-
gáért beszél, mint ahogy a Kohász 
elleni teljesítménye is!

si ranglistaversenyen negyedik lett, 
komoly célokkal állt oda a rajthoz. 
Az első futás után a két szöke-
vény mögötti első bolyban tekert, 
a második futásra azonban már 
csak a negyedik helyezés megszer-
zése maradt, mint reális cél, egy 
újabb szökés miatt. Lédeczi Péter 
mindent megtett ezért, de nagy haj-
rában, néhány centiméterrel végül 
ötödikként zárt.
Székesfehérvár másik triatlonegye-
sülete, a Family Tree húsz verseny-
zővel állt rajthoz Balatonbogláron, 
közülük a juniorok mezőnyében 
tizenharmadikként záró Horváth 
Petrát kell kiemelni.

liga selejtezőjéből kell kiharcolni a 
csapatnak a sorozat főtábláján való 
szereplés jogát. 
Kovács István, Kovácsik Ádám és 
Paulo Vinícius most még a hétvégi, 
Diósgyőr elleni bajnokira fókuszál, de 
örömmel tettek eleget a felkérésnek, 
és szívesen segédkeztek a Virágóra 
egynyári virágokkal történő beülteté-
sét megelőző munkálatoknál. Hétfőn 
kiderült, hogy Kiskokó nagyon szeret 
kertészkedni: ha hazalátogat Vasba, 
ez rendszeres családi program. Hogy 
sikerül-e a miskolci védők között is 
gyomlálni, az szombaton 17 órától a 
DVTK stadionjában kiderül!

Öttusa kiválósága főleg jó futás-  
lövészet kombinációjának köszön-
hetően jutott be a pénteki döntőbe.  
A fiúk (Demeter Bence, Haran-
gozó Bence, Málits István, Farkas 
Martin, Bernáth Bálint fehérvári 
ötössel az indulók között) csütör-
tökön selejteznek és szombaton 
döntőznek, végül a mix váltók küz-
delme zárja az ötnapos versenyt. 
Az MKOSZ-csarnok (vívás) és az 
uszoda mellett a Bregyó közi sport-
centrum a fő helyszín, a lovaglást 
is a főlelátó előtt rendezik, így a 
leglátványosabb számok megtekin-
téséhez el sem kell mozdulniuk az 
érdeklődőknek!
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2019. 5. 4. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Pinczinger	
Katalin és Szalóki Éva, 
hetvenéves az ARTE

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Ferenczy	Noémi

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	Lascsik	
Mátyás	és	Varga	Bence

12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Ujfalusi	Zsaklin	
Zsófia	és	Mácsár	Lilla	

14:20 Sportmajális 2019 – ismétlés 
14:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendégek:	
Venekei	Márk	és	Takács	
Balázs	őrmesterek

15:15	 Agrárinfó	–	ismétlés	
15:45 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió	archívumából
17:45	 Léptei	nyomában	virágok	

nyíljanak	–	portréfilm	
Csomortáni	Gál	László	
székelyföldi	képzőművészről

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Tiber	László
18:35 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Híradó
19:20	 Épí-tech	magazin
19:50 ARTE 70 – ismétlés
	 Az	Alba	Regia	Táncegyüttes	

jubileumi	gálaműsora	a	
tánc	világnapja	alkalmából	
–	közvetítés	felvételről	a	
Vörösmarty	Színházból

21:50 Szarajevó 2018 – 
dokumentumfilm	

22:30 Híradó – ismétlés 
22:50 Képes hírek – benne egész 

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Tiber	László

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Pinczinger	
Katalin és Szalóki Éva, 
hetvenéves az ARTE

11:40	 Agrárinfó	–	ismétlés	
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

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

Televízió	archívumából
14:30	 DVTK	–	MOL	Vidi	FC	

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendégek:	Lascsik	
Mátyás	és	Varga	Bence

16:35 Finisszázs – ismétlés
 A Trianon kiállítás záró 

beszélgetése	Jankovics	
Marcell	grafikusművész,	
filmrendezővel.	A	művész	
beszélgetőpartnere	Látrányi	
Viktória	újságíró,	a	Fehérvár	
Médiacentrum	hírigazgatója

17:40 Rönk Feszt 2017 
18:00 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendégek:	Balázsik	István
18:30 A Fehérvár Televízió 

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

kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 Székesfehérvári	Királyi	
Napok	ünnepi	megnyitó	2018

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

órakor A hét hírei ismétlése

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

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

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Épí-tech	–	ismétlés	
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:	Balázsik	István

16:40	 Épí-tech	–	ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Görög	István,	a	
Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör alelnöke

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:20 Aqvital FC Csákvár 
–	Kazincbarcika	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése 

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45	 Együtt	magazin	–	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.	
Vendég:	Görög	István,	a	
Honvédség és Társadalom 
Baráti Kör alelnöke

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

Vendégek:	Christina	Porres	
Mormeneon	(Júlia),	Luis	
Fernando Gabriel (Rómeó) 
és Egerházi Attila (igazgató, 
rendező-koreográfus),	
Rómeó és Júlia hamarosan 
a	Székesfehérvári	
Balettszínház	előadásában

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:20	 Hangos,	színes	és	büdös	
–	látványos	kémiaóra	
az	Alba	Innovárban

21:15	 Portrék	a	Királykúton	2019
	 Meghívott	vendég:	Nagy	

Zoltán	Péter.	Beszélgetőtárs:	
Bakonyi	István

22:10 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:55 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45	 Paletta	magazin	–	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:	Cristina	Porres	
Mormeneon	(Júlia),	Luis	
Fernando Gabriel (Rómeó) 
és Egerházi Attila (igazgató, 
rendező-koreográfus),	
Rómeó és Júlia hamarosan 
a	Székesfehérvári	
Balettszínház	előadásában

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

Vendég:	Eszterhai	Katalin	író
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 
Honvéd7 és a Hírek

20:20 Alba Fehérvár – Szeged 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Honvéd7 – 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.	
Vendég:	Eszterhai	Katalin	író

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

Lajos.	Vendég:	Nagy	
Ákos jégkorongos és 
szakkommentátor

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

20:20	 ARTE	70	–	A	tánc	
világnapja 2019

22:20 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

23:05 Képes hírek

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

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
magazin – 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.	Vendég:	Nagy	
Ákos jégkorongos és 
szakkommentátor

17:00 Bajnokok városa 
magazin – ismétlés 

17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Vásáry	André	énekes
18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Köztér, 
Agrárinfó	és	a	Hírek

20:40	 Alba	FKC	–	Siófok	
kézilabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Köztér  – ismétlés
23:10 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 8. 20:20 Alba Fehérvár – Szeged kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről

Carmina Burana
K A M A R A KÓRUS

CARL ORFF

2019. MÁJUS 8. 19:00
SZÉKESFEHÉRVÁR, SZENT ISTVÁN TEREM

VEZÉNYEL:

PAD ZOLTÁN – Liszt-díjas karnagy

KÖZREMŰKÖDIK:

ALBA REGIA VEGYESKAR – karnagy: Kneifel Imre
KODÁLY ZOLTÁN ISKOLA GYERMEKKARA – karnagy: Kneifel Imre
az Alba Regia Szimfonikus Zenekar művészei

SZÓLISTÁK:

Kovács Ágnes – szoprán
Földesi Gergely – tenor

Bátki Fazekas Zoltán – bariton
Preszter Nóra és Marosfalvi Tünde – zongora

Horváth Gábor – ütő
Talamba Ütőegyüttes (Grünvald László,

Zombor Levente, V. Nagy Tamás, Szitha Miklós)

Jegyár: 1900 Ft   |   ARSO Jegypénztár:  Székesfehérvár, Fő utca 8.
+36 70 509 8805   |   +36 22 503 503   |   jegyiroda@arso.hu   |   Nyitva: H–P 10–18 óráig

Jegyét a Fehérvári jegyirodában és a www.arso.hu oldalon is megvásárolhatja!
SZÉKESFEHÉRVÁR


