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Jótékonysági koncert
Egy rákbetegséggel küzdő, kétgyermekes kárpátaljai édesanya javára szervez jótékonysági estet a
Kákics együttes. A koncert május 17-én, pénteken 19 órakor kezdődik az öreghegyi Magyarok Nagyasszonya templomban, melynek teljes bevételét Moldován Tímea megsegítésére ajánlja fel a Kákics
együttes. A negyvennyolc éves, kétgyermekes kárpátaljai asszony méhnyakrákkal küzd. Ukrajnában
félrediagnosztizálták és menthetetlennek nyilvánították. Budapesten kiderült, hogy műthető, jó
esélye van a gyógyulásra, az operáció azonban kétmillió forintba kerül, ehhez kell a segítség.

Rába Henrietta

polgárok is szociális biztonságban
élnének. Az MSZP célja, hogy a
magyar fizetések elérjék az európai
minimálbér szintjét, és uniós pénzből szociális bérlakások építését
szorgalmaznák.

ami javaslatuk szerint az unió önálló, közvetlen bevétele lenne.
A DK-s politikus arról is beszélt,
hogy ma arányaiban a legnagyobb,
legerősebb multinacionális cégek
fizetik a legkevesebb közterhet: „Az
egyes országok egyedül gyengék ahhoz,
hogy ezektől a multiktól több adót
szedjenek be, csak közös fellépéssel
sikerülhet megoldást találni.”
Dobrev Klára kiemelte, hogy a kormányfő és a Fidesz olyan dolgokkal
riogatja az embereket, amik nincsenek is, így például a migrációval:
„Migrációs válság nem fenyeget, a terrorizmus veszélyétől pedig egy egységes
Európa tudja megvédeni a polgárait.”
A DK listavezetője kérdésünkre
elmondta: minden választópolgárhoz el szeretnének jutni. Jobb
eredményt tűztek ki célul, mint öt
évvel ezelőtt, azaz két mandátumnál többre számít.

Fehérváron tartott választási fórumot Dobrev Klára, a DK listavezetője

Az új lépcső térköves és akadálymentesített

Európa zöld lesz vagy nem lesz!

Fotó: Kiss László

A Hotel Magyar Királyban meghirdetett fórumon a három politikus az
ország jelenlegi helyzetét értékelte.
Beszéltek az általuk elképzelt változásokról, kritikát fogalmazva meg
a kormány politikájával szemben.
Dobrev Klára szerint választási
programjuk hangsúlyos eleme az
európai családi pótlék, az európai
minimálbér és az európai minimális
nyugdíj bevezetése. Kérdésünkre
elmondta, hogy ehhez a fedezetet az
„egységes multiadó” biztosíthatná,

Fotó: Bácskai Gergely

Ujhelyi István „szövetséget kötött” Márton
Rolanddal, az MSZP városi elnökével, a párt
polgármesterjelöltjével, mely szerint az
EP-képviselőjelölt bejutása esetén helyőrsége lesz Székesfehérvárnak Brüsszelben

„Európa, maradunk!”
Az Európai Parlament választási kampányának
keretében Székesfehérváron tartott fórumot a
Demokratikus Koalíció. A rendezvényen beszélt
Rónai Sándor európai parlamenti képviselőjelölt, Molnár Csaba jelenlegi EP-képviselő
valamint Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció
EP-listavezetője.

Átadták a Murányi utca és a Máriavölgy közötti
lépcsőt, mely nagyban megkönnyíti a környéken élők közlekedését.

egy térköves, akadálymentesített lépcsőt épített.” – mondta Tímár Tibor,
a Városgondnokság munkatársa.
Östör Annamária, a városrész
önkormányzati képviselője a lépcső
műszaki átadásán elmondta: „Apró
dolog ez a lépcsőszakasz, de nagyban
megkönnyíti az itt lakók közlekedését
akár a buszmegállók, akár a Béla út
felé.”
A környéken legutóbb lakossági kérésre befedték a Kassai úti játszótér
homokozóját, de a közeljövőben
indul az Árvai utca felső, sötét
szakaszának világításfelújítása és
-bővítése is.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Székesfehérvárra látogatott Ujhelyi István,
az MSZP európai parlamenti képviselője.
Kampányrendezvényén elmondta, hogy a
szociális Európa megteremtését tűzték ki célul.
Programjukban hangsúlyos szerep jutna az
uniós támogatásokból épülő bérlakásoknak.

Látrányi Viktória

Bácskai Gergely

Nagy szükség volt már a Murányi
utca és a Máriavölgy közötti lépcső
felújítására. Mivel a szakasz balesetveszélyessé vált, a szakemberek
a javítás helyett a teljes újjáépítés
mellett döntöttek.
„A régi, elöregedett, sérült burkolatú,
helyenként szegélyhibás lépcső a lakók
nagy örömére elbontásra került, és a
helyébe a közbeszerzést elnyerő cég

Szociális Európát sürget az MSZP

Ujhelyi István, az MSZP-Párbeszéd
EP-listájának második helyén áll.
Az európai parlamenti képviselő
hangsúlyozta: május 26-án arról
is döntünk, hogy Magyarország
ott marad-e az Európai Unióban.
Ujhelyi István elmondta: „Azzal,
hogy a Fidesz be fog ülni az európai
ellenzék, az Európai Uniót ellenző, sőt
ennél súlyosabb, Európa ellenségeinek
táborába, a jobboldali újfasiszták közé,
ezzel Orbánnak az érdekérvényesítő
képessége egyenlő lesz a nullával,
ezért nekünk, az európai szocialisták
pártcsaládjának, európai képviselőknek kell majd azt a felelősséget
viselnünk, hogy a haza érdekeit
képviseljük.” A politikus hozzátette:
azt szeretnék, ha a magyar állam-
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Megújult a Murányi utcai lépcső

A HETILAP

Rába Henrietta
Beszélgetésre várták a múlt héten a
városban sétálókat az LMP politikusai.
Vágó Gábor, a párt EP-listavezetője azért
érkezett Székesfehérvárra, hogy az európai
parlamenti választás előtt találkozzon a
lakossággal, ismertesse az LMP programját.

Vágó Gábor a városban tett
látogatása során elmondta,
hogy pártja szerint Európa,
így Magyarország számára is
a legnagyobb kihívás a klímaváltozás. Az LMP-nek három
meghatározó területre lenne
megoldási javaslata: „Az egyik
ilyen terület az energiatermelés.
Paks 2-t el kell felejteni, mert csak
orosz függést hoz. A megoldás a
megújuló energia. Napenergia,
szélenergia, geotermia, amiben
Magyarországnak kiváló adottságai vannak.”
Az LMP szerint a másik terület
a közlekedési rendszer átalakítása. Takács Lajos, a párt megyei elnöke szerint a légszen�nyezettség csökkentése fontos
feladat: „Külföldön kimutatták,
hogy konkrét haláleset is történt
légszennyezettség miatt. Mi is szeretnénk erre felhívni a figyelmet,
hogy ez súlyos probléma, és nem
tudunk elmenni e mellett a kérdés
mellett!”
A párt politikusai szerint a harmadik terület a mezőgazdaság
átalakítása oly módon, hogy
az aszály ne okozzon gondot a
termesztésben.

Kép: Körtvélyes Tivadar
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Az LMP politikusai szerint a klímaváltozás a
legnagyobb kihívás Európa számára
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Mégsem lesz munkásszálló Feketehegyen?
A HETILAP

Kurucz Tünde

Az épületnek a vállalkozás vezetője a várossal és a lakókkal együtt a feketehegyiek számára
jobban elfogadható funkciót keres

módon kívánja azt üzemeltetni? Lát-e
lehetőséget arra, hogy az ingatlant más
módon hasznosítsa? Kérem, fontolja
meg annak a lehetőségét, hogy az ingatlanban ne munkásszálló működjön
a jövőben, hanem egy a környezetében
élők számára inkább elfogadható, más
gazdasági célra kerüljön felhasználásra.” – írta levelében Cser-Palkovics
András.

Bővítik az Alba Plázát
Kurucz Tünde
Alba Pláza és és környezetének tervezett
fejlesztéséről egyeztettek a székesfehérvári
Városházán az önkormányzat és az Indotek
Group vezetői.

Fejlesztések Palotavárosban

kialakítanának parkolóházban.
A felújítás érinti az Alba Pláza
épületének működő városi piacot is, így annak fejlesztése, egy
esetleges vásárcsarnok kialakítása
is megvalósulhatna. Cser-Palkovics
András polgármester lapunknak
elmondta: az előkészítő munkába
és az egyeztetésekbe bekapcsolódik az önkormányzat, de ebben
a kérdésben a végső döntést már
csak a következő képviselőtestület
hozhatja meg, novemberben.
A fejlesztések tervezett költsége
várhatóan harmincmilliárd forint
körül alakulhat. A felek egyetértettek abban, hogy ez a város életében
nagyon fontos beruházás lesz.
Nemcsak nagyságrendje, hanem a
belváros határán fekvő terület 21.
századi városképi kialakítása és
az üzletközpontban helyet kapó
funkciók okán is.

Bácskai Gergely
Május tizenharmadikán, hétfőn este a Vasvári Pál
Általános Iskolába várták lakossági fórumra a 8.
számú választókörzetben, azaz Palotaváros északi
részén élőket. Az iskola javaslatára átalakítanák
a György Oszkár téren a közlekedést, szó volt a
palotavárosi tavak körüli fejlesztésekről és arról,
hogyan is alakul majd a jelenlegi murvás parkoló
és a pláza sorsa.

A Vasvári iskola előtt, a György
Oszkár téren az autók közlekedése jelenleg nem biztonságos, így az iskola
javaslatára egy olyan tervet dolgoznak
ki, ami lehetővé tenné, hogy a Palotai
útról közvetlenül be és ki lehessen
hajtani a térre illetve a térről. Várhatóan idén elkészülnek az engedélyes
tervek, és szeretnék a jövő évben a
kivitelezést is elvégezni.
Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője a tér közlekedési koncepciójáról
elmondta, hogy az intézmény előtti
kis zsákutcaszakaszt megszüntetnék,
és a Fehér Palota csomópontjából
lehetne majd behajtani közvetlenül az
iskola elé. A parkot egységes közössé-

gi térré alakítanák, így a gyerekeknek
jóval biztonságosabb lenne a közlekedése, továbbá mintegy negyven új
parkolót is létesítenének. Kiemelte,
hogy egyetlen fát sem fognak kivágni,
ellenben négy parkolónként ültetnek
további fákat.
Cser-Palkovics András polgármester
a fórumon a murvás parkolót és a
plázát érintő beruházást is ismertette
az érdeklődőkkel.
A palotavárosi tavak környékének
fejlesztéséről is több fontos információ elhangzott. A tervek szerint egy
három méter széles murvás burkolatú
sétány lesz a déli tó körül úgy, hogy
a horgászokat az ne zavarja, kiépítik a közvilágítást is a tó körül, ami
mozgásérzékelős és energiatakarékos
lesz. Több helyen vizesblokkokat
alakítanak majd ki zöld falakkal és
külső ivókutakkal. A tó mellett pedig
egy gasztrotér is megvalósulhat több
sportpálya mellett, de játszóterek,
fitneszeszközök is kerülnek majd a
tópartra, továbbá egy KRESZ-parkot
is építenek a térfigyelőkamera-rendszer kialakításával együtt.

Fotó: Kiss László

A bevásárlóközpont tulajdonosának vezetője arról tájékoztatta a
várost, hogy szeretnék bővíteni az
eddigi tevékenységet Székesfehérváron, a legmagasabb vásárlóerejű
magyar városban. Az elmúlt időszakban mindkét, a tulajdonukba
került terület tervezését megkezdték: céljuk a jelenlegi Alba Pláza
épületének felújítása és – amen�nyiben lehetséges – új emelettel
történő bővítése valamint a murvás
parkoló kereskedelmi célú beépítése egy kisebb területű üzletközpont
kialakításával. A beruházás révén
több mint ezer új parkolóhelyet is

Az ügyben érintett vállalkozás
vezetője megküldte válaszát, melyben a következőkről tájékoztatta
a város polgármesterét: „A Bébic
utca és a Farkasvermi út sarkán lévő
telken található épületet az érdekkörömbe tartozó gazdasági társaság
bérleti jogviszony keretében birtokolja. Vállalkozásomról tudni kell, hogy
Székesfehérvár több pontján működ-

Fotó: Bácskai Gergely

„Tisztában vagyunk azzal, hogy a
munkavállalási engedélyre vonatkozó
eljárás nem az önkormányzat hatáskörébe tartozik, továbbá nem az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanon
és nem az önkormányzat érdekkörébe
tartozó beruházás zajlik, amely ráadásul a Kormányhivatal szakigazgatási
szerveinek szakhatósági hozzájárulása
nyomán kerülhet majd esetlegesen
engedélyezésre. Fontos azonban, hogy
a környéken élők érzékelhetően –
véleményüket több fórumon is kifejtve
– nem szeretnék, hogy munkásszálló
létesüljön a lakókörnyezetükben, ezért
engedje meg, hogy önkormányzatunk
egyfajta közvetítő szerepet felvállalva
a későbbi funkcióval kapcsolatosan
kérdéseket fogalmazzon meg. Ennek
megfelelően érdeklődnék, hogy a fenti
ingatlant mikortól, milyen funkcióval
tervezi üzemeltetni? Igazak-e azok
a híresztelések, hogy munkásszállóra kíván működési engedély iránti
kérelmet benyújtani, és ha igen, milyen

Fotó: Kiss László

Több ellentmondásos hír látott napvilágot
a Farkasvermi út és a Bébic utca sarkán lévő
korábbi műhelyépület átalakításával kapcsolatban. A Feketehegy-Szárazréten élőket érintő
beruházással kapcsolatban Cser-Palkovics
András polgármester levélben kért és kapott
tájékoztatást a vállalkozás vezetőjétől.

tet évek óta engedéllyel rendelkező
munkásszálló-közösségi szálláshely
besorolású ingatlanokat, amelyek
városunk égető munkaerőhiányára próbálnak egyfajta megoldást nyújtani. Kérem, ne vegye
sértésnek őszinteségemet, de „ős
fehérvári” lakosként, városát szerető
lokálpatriótaként nekem és több éve
közösségi szálláshelyeket üzemeltető
cégeimnek nincs arra szükségük, hogy
tevékenységemet, Fehérvár gazdasági-ipari életét előmozdítani szándékozó üzleti vállalkozásaimat politikai
kampányeszközként akármelyik párt
felhasználja. Ebben a konkrét ügyben
azonban önös politikai haszonszerzés céljából sikerült egyeseknek oly
mértékben elmérgesítenie a helyzetet,
hogy rendkívül nehéz az értelmes és
konstruktív párbeszéd az érintettek
között. Mint ahogy azt az április 26án tartott lakossági fórumra küldött
e-mailemben is leírtam, természetesen nem szeretnék a környéken
lakókkal rossz viszonyt kialakítani,
ami megnehezítené a békés egymás
mellett élést, így újfent megerősítem:
a várossal együttműködve és a környéken élő lakók képviselőinek bevonásával készen állok a munkásszálló
funkció helyett más, a feketehegyi
lakók számára is jobban elfogadható,
a jogszabályok által is lehetővé tett
hasznosítási cél megfontolására.”

Bővíteni fogják a plázát

Várhatóan még idén elkészülnek a György Oszkár tér átalakítására vonatkozó tervek
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Megnyílt a turisztikai évad

Versünnep Csíkban

A HETILAP

Szabó Petra

Vakler Lajos
Hetedik alkalommal rendezték meg Csíkpálfalván a Csíki-medence, a Gyimes-völgye és
Moldva versszerető diákjai számára a Csíki
Versünnepet.

A miniszter szerint további komoly fejlődés
várható a Velencei-tó környékén

Öt korosztályban százhuszonnyolc
általános és középiskolás mérettetett meg a rangos szakmai zsűri
előtt, melynek elnöke Bakonyi
István irodalomtörténész volt.

látjuk, hogy fejlesztésekre szükség lesz.
Ugyan a szálláshely-kapacitásaink
végesek, de az egyéb turisztikai kínálat
folyamatosan javul. Újabb és újabb
kulturális létesítmények jönnek létre.”
Az idei rendezvényen először adták
át a Velencei-tóért díjat. Az elismerést Balsay István, a Fejér Megyei
Önkormányzat területfejlesztési
tanácsadója vette át a Velencei-tó
térségének fejlesztéséért, gazdasági és kulturális felemelkedéséért
végzett kitartó és eredményes
munkájáért. Balsay Istvánnak a
Velencei-tó mindig szívügye volt,
fontos szerepe volt a tó északi partját komolyan veszélyeztető kaszinófejlesztés meghiúsításában. A Velencei-tó-Vértes Fejlesztési Tanács
vezetőjeként neki is köszönhető,
hogy nem lehetett környezetkárosítással járó arany utáni kutatást
folytatni a Velencei-hegységben,
és a tókörnyék természeti értékei
hangsúlyos védelmet kaptak.

A Csíki Versünnep résztvevői elkötelezettek a magyar nyelv megőrzésében

Fotó: Simon Erika

Számtalan sportolási lehetőség,
gasztronómiai élmény és kulturális
esemény várja a tó környékére látogatókat az év minden szakában. A
szezont hivatalosan is megnyitották
a kápolnásnyéki Halász-kastélyban.
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint a
Velencei-tó turisztikai jelentősége
sokkal nagyobb annál, mint amit
ma betölt: „Gondoljunk bele, hogy
a Balaton az elmúlt években milyen
mértékben vált a belföldi turizmus
kulcsfontosságú helyszínévé! Ugyan
nagyon sok fejlesztést láthatunk itt, a
Velencei-tó környékén is, de a Balatonhoz képest a Velencei-tó környéke még
mindig nem kap kellő figyelmet. Sok
olyan turisztikai fejlesztési lehetőség
van, amit ha kihasználunk, akkor a Velencei-tó és a Balaton közötti arányok
kiegyensúlyozottabbá válhatnak.”
Ilyen például a szálláshelyek fejlesztése. Ezt már L. Simon László
mondta. A Velencei-tavi Kistérségért Alapítvány alapítója szerint a
térségben évről évre nő a vendégéjszakák száma, ezért elengedhetetlen a kapacitásnövelés: „Azt

Kép: Preszter Elemér

Kiaknázatlan aranybányához hasonlította
a Velencei-tó térségét Gulyás Gergely. A
Miniszterelnökséget vezető miniszter a II. Velencei-tavi turisztikai évadnyitón arról beszélt,
hogy a következő évtized turizmusfejlesztésének nyertese a tó és környéke lehet.

Idén a száz éve elhunyt Ady Endre
irodalmi munkássága és személyisége állt a találkozó középpontjában. Gazdag életművéből főleg
a szülőfölddel, a hazaszeretettel
foglalkozó verseket választottak a
versmondók. Ady versei mellett Petőfi Sándor, József Attila, Radnóti
Miklós, Juhász Gyula, Márai Sándor, Kányádi Sándor illetve kortárs
erdélyi és magyarországi költők
művei szerepeltek a repertoáron.

Ismét a régi helyén

Ideiglenes parkoló Sóstón
Bácskai Gergely

Kép: Zsiday Ádám

A korábbi tulajdonossal kötött megállapodást
követően megkezdődött az Ózon Kft. volt
telephelyének bontása a Temető utcai parkolónál. A bontás után a terület megújul és tájba
illeszkedő közfunkciót kap.

Visszakerült méltó helyére az emléktábla: a Fáy Andrásra emlékező alkotást egy lakóház oldalán
helyezték el a reformkori Magyarország jeles személyiségéről elnevezett lakótelepen.
H. A.

A város történetének egyik
legnagyobb környezetvédelmi
beruházása a megújult Sóstó
szomszédságában az Ózon Kft. volt
telephelyének bontása és a terület
szükséges rehabilitációja.
„Egy füvesített zóna jön létre, ami
ideiglenes parkolóként is működhet
nagyobb rendezvények esetén.” –

hangsúlyozta a helyszíni bejáráson
Cser-Palkovics András polgármester, majd hozzátette, hogy a beruházás, mely a Sóstó Természetvédelmi
Terület rehabilitációs projektjének
része, kormányzati forrásból valósul meg.
„Örülök, hogy két területet is meg
tudtunk menteni, önkormányzati
tulajdonba tudtunk venni. Az egykori
vastelepet és ezt a korábban nem tájba
illő területet is közfunkcióval látjuk
el.” – tette hozzá Mészáros Attila
alpolgármester, a városrész önkormányzati képviselője, aki a bontás
idejére kérte a környéken lakók
türelmét.

Megújulás előtt áll a Corvinus
Középiskolai vezetők, igazgatók számára szerveztek fórumot a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán.

Mészáros Attila alpolgármester a fórumon
elmondta: a vidéki városok közül Székesfehérvár
az egyetlen, ahol folyamatosan növekszik a jelentkezők száma. A helyi campuson igen nagy arányban
vannak jelen a fehérvári és az itt érettségizett
hallgatók. A helyi felsőoktatás célja, hogy a város
ipara számára legyen képzett szakember-utánpótlás
gazdasági és műszaki területen.
András Krisztina, az egyetem rektori megbízottja
arról beszélt, hogy a Székesfehérváron 2017-ben indított turizmus-vendéglátás szakot 4+1 évre tervezik
bővíteni oly módon, hogy egy külföldön töltött
tanévet is beiktatnak a képzési struktúrába.
Barta Márton, a Corvinus stratégiai igazgatója a

megújulásról beszélt. Az egyetem július elsejétől már
nem állami, hanem alapítványi fenntartásban fog
működni, azért, hogy Magyarországon is elérhetővé
tegyék a világszínvonalú felsőoktatást. A jelenlegivel
azonos nagyságrendben elérhető lesz a térítésmentes
tanulás lehetősége, azonban nem állami, hanem
Corvinus-ösztöndíjon keresztül.
Az egyetemről, mint duális képzési központról
Marcalekné Kormos Cecília beszélt. A cégeknél
jelenleg folyamatban van az új hallgatók kiválasztási
folyamata, melynek módja és ideje cégenként eltérő,
de zömmel májusban-júniusban lezajlik. A partnereknek június végéig kell értesíteni a jelentkezőket.
A Corvinus június 3. és 5. között rendezi meg
Tudástőzsde című, középiskolásoknak szóló
programkavalkádját, ahol bemutatják a fehérvári
egyetemi életet, és több mint harminc előadást
tartanak a legkülönfélébb témákban.

Fotó: Molnár Artúr

Kurucz Tünde

Kezdődik a bontás
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Óriás sakk és kardforgatás
A HETILAP

Elhunyt Borlói Rudolf

Bácskai Gergely

A Hermann zeneiskola közismert és köztiszteletben álló zeneszerző tanára, nyugalmazott
igazgatója kilencvenegy évet élt.

Borlói Rudolf 1927. október 16-án született
Békésen. Középiskolai tanulmányait követően 1948-ban a Budai Zeneakadémiára,
majd a következő évben a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zeneszerzés szakára
nyert felvételt. Ezt megelőzően a jelenlegi
Vasas Művészegyüttes karnagya lett, s e
tisztségét 1959-ig töltötte be. A Zeneművészeti Főiskolát 1954-ben fejezte be, és a
Ceglédi Állami Zeneiskolában helyezkedett el. 1967. február 1-jén a Székesfehérvári Állami Zeneiskola, a mai Hermann
László Zeneművészeti Szakgimnázium és
AMI igazgatója lett, s ezt a feladatot látta
el nyugdíjazásáig. Neki köszönhető, hogy
elindult az iskolában az orgona tanszak,
majd az országban az elsők között a népzenei tanszak.
Az őt Székesfehérvárhoz kötő kapocs
1976 nyarától még szorosabb lett, hiszen
ekkor költözött Budapestről a városba.
Az igazgatói feladatok ellátása mellett
karmesterként irányította a Székesfehérvári Szimfonikus Zenekart. Szakmai
tudásának egyik jelentős elismerése, hogy
1981-től a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán
is oktatott.
Mint zeneszerző, rengeteg egyedi,
jellegzetes stílusú művet komponált:
számos kamara jellegű illetve zenekari
művet alkotott, és – mind Cegléden, mind

Székesfehérváron – aktívan részt vett a
város kulturális életében. Zeneszerzői és
karmesteri tevékenységéért 1972-ben a
Népek Barátsága Liga Ezüst fokozatát,
1973--ban Alba Regia Emlékérmet, 1986ban Pro Urbe elismerést kapott.
Tanítványai, kollégái tisztelték, szerették.
Elfogadó ember volt, de ha kellett, tudott
határozott is lenni: egy az iskolában szükséges hangszerért céltudatosan és eltökélten lépett elő a hivatalban. Lenyűgöző
zenei tudása mellett sokoldalú ember volt,
kitűnt irodalmi érdeklődésével és műveltségével, foglalkozott a népzenében, néplélekben megjelenő magyarságtudattal,
gyakran mélyedt el biológiai témákban,
foglalkoztatta az élet keletkezése, a csillagászat, és még a műszaki szerkezetek,
motorok is érdekelték, szívesen konstruált
kisebb gépeket.
Művei a mai napig jelen vannak a város
életében. A Szent István-székesegyház
felújítását követően az épület történetét
bemutató fényfestés kísérőzenéje a Missa
Numerosa című művén alapult. Fiataloknak, kezdőknek komponált igényes
darabokat, és a nevéhez kapcsolódik a sok
évtizede működő országos kamarazenei
verseny elindítása. Kilencvenedik születésnapján a kiváló szellemi erőben lévő komponista személyesen részt vett Rekviem
című művének előadásán: a szólistákra,
vegyes karra és szimfonikus zenekarra
írott öttételes alkotása az időtlen gyász
gondolatát közvetíti.

Élő történelmi sakk, hagyományőrző bemutatók és tárlatvezetés is volt szombaton az
emlékhelyek napján. Székesfehérvár Nemzeti
Emlékhelye is kitárta kapuit, hogy a látogatók
felfedezhessék a magyar királyok egykori
koronázótemplomának történetét és titkait.

Felfedezhették a látogatók a Romkert titkait Biczó Piroska régész
szakvezetésével, de láthatták

a Magyar Királyi Kardforgatók
bemutatóját is, akik tradicionális
íjakat, számszeríjakat, hajítófegyvereket mutattak be a közönségnek.
Az idén különleges, látványos
elemmel bővült a hagyományos
programok sora: a középkori óriás
sakk Matuz János rendezésében a
muhi csatát idézte fel élő szereplőkkel, egy valódi játszma lépéseit
követve.

Fotó: Kiss László

(1927-2019)

Az óriás sakkot bemutatják majd a Királyi Napokon is

Megemlékezések az Európa-napon

Értékek a megyében

Városszerte néma koszorúzásokkal emlékeztek meg május kilencedikén a II. világháború európai befejezéséről. Az Európa-nap alkalmából koszorúzások voltak a Béke téri, majd a Szentlélek katonatemetőben
és a Városház téren, de a pákozdi Katonai Emlékparkban is elhelyezték az emlékezés virágait.
B. G.

Fotó: Bácskai Gergely

Finn gyerekek a Városházán

Kemiből érkezett finn diákok és tanáraik töltöttek három napot az István Király Általános Iskolában.
A gyerekek ellátogattak a Vároházára is, ahol a Díszteremben nagy örömmel próbálták ki a közgyűlési pulpitust, majd megnézték a Szent Korona és a koronázási ékszerek hiteles másolatát.
K. T.

Bemutatták a Fejér Megye
Értékei című gyűjteményt,
melyben néhány fehérvári
nevezetesség is megtalálható. Csaknem ötven Fejér
megyei értéket mutatnak be
a magyar és angol nyelven
egyaránt megjelent dokumentumban, melyhez DVD is
készült.

A cél nem más,
mint Fejér megye
értékeinek bemutatása, népszerűsítése
elsősorban a fiatalok
körében: „Készítettünk
egy digitális verziót is,
ami hozzáférhető lesz
közösségi oldalakon,
a megye honlapján és
valamennyi iskolába
el fog jutni, így tanóra
keretein belül is megismerkedhetnek vele
a diákok, de otthon is
letölthetik és megnézhetik.” – mondta a kiadvány bemutatóján
Molnár Krisztián, a
Fejér Megyei Közgyűlés elnöke.
Székesfehérvár
értékei között a kiadványban megtalálható például az Alba
Régia Táncegyüttes, a
Diáknapok, a Jancsárkert, de a vízivárosi
Akóts-malom is.

Fotó: Kiss László

Fotó: Varjú Zoltán

Dienes Petra

Az Akóts-malom már régóta kihasználatlanul áll, a városnak
azonban tervei vannak vele: kulturális célra szánják
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Fókuszban a választókerületek – 9. rész
A HETILAP

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

9. választókerület: Feketehegy-Szárazrét, Szedreskert
László-Takács Krisztina

Még betonút sem volt
A nyolcvanas évekig Szárazrét
kertekből állt, úgy is hívták, hogy a
szegények szőlőskertje, mert a gazdagabbak kertjei Öreghegyen voltak.
Ma is van még, aki kertet gondoz,
sőt szőlőt művel, de ma már csak
nyolc-tíz példát lehet erre találni a
városrészben. Szigli István 1994 óta,

Borsófesztivál Feketehegyen

Van még hely, de nő az igény is

Fotók: Kiss László

A 9. számú választókerülethez nem
csupán Szárazrét és Fekehegy, de
Szedreskert egy jelentős része is
hozzátartozik, sőt a Palotavároson
átfolyó Varga-csatorna is. A választókerület egészen a Bőrgyár utcáig
terjed, egy része benyúlik a belvárosba, a Rózsaligetbe, a garzonházzal
együtt. Ezek a területek látványos
fejlődésen mentek keresztül az utóbbi években, ha csak a Szedreskert beruházásait, az út megújulását nézzük
vagy a Varga-csatorna rehabilitációját
és a körülötte lévő útszakaszok korszerű kiépítését. Az utóbbi években
létrejött Szárazréten egy korszerű
közösségi tér, kultúrudvart kapott
a terület, és egyebek mellett korszerűsítették az iskola épületét is. Volt
honnan fejlődni, hiszen Szárazréten
a kilencvenes években még betonút
se nagyon akadt, a helyi busz alig
járt, az itt lakók, ha el akartak jutni
valahova, vagy autóba ültek vagy
kilométereket gyalogoltak. Ahogy teltek az évek, a városrész úgy lett egyre
népszerűbb, és úgy épült ki infrastruktúrája a helyiek igényei szerint.
„Nagyon nagy változás ment végbe az
itt lakó közösség összetételében, mert az
utóbbi öt-hat évben sok fiatal költözött
Feketehegy-Szárazrétre. Szedreskerten
eddig idősebbek laktak, de ott is jellemző,
hogy egyre több fiatal költözik be, emellett sok lakást befektetésként vettek itt
meg, ezekben bérlők laknak.” – mondja
Szigli István, a terület önkormányzati
képviselője. A fiatalok között elsősorban a kedvező feketehegyi telekárak
illetve a jó infrastrukturális feltételek
miatt népszerű ez a városrész, ahol
ráadásul még mindig van szabad
telek, nem is kevés.

egy ajánlott küldeményért. De már az
is eredmény, hogy egyáltalán van itt
posta!” – mondja Szigli István.

Szigli István 1994 óta képviseli a városrészt az önkormányzatban

immár a hatodik ciklusban képviseli Feketehegy-Szárazrétet a város
önkormányzatában, több évtizede él
családjával a városrészben, belülről
ismeri a területet, a már megoldott
és a még megoldásra váró problémákat: „Feketehegy-Szárazrét lélekszáma a
kilencvenes évek elején kétezer-kétszáz
fő volt. Nagyon sok idős ember lakott
itt. Ahogy az infrastruktúra folyamatosan kezdett kialakulni, úgy nőtt az
építkezések, így a lakosok száma. Annak
idején mi is így kerültünk ide: egy üres
telkünk volt, ahol nekiálltunk építkezni
1986-ban. Megéltem azokat a nehézségeket, amiket a többi lakó, például a
vízvezetékhez magunk ástuk ki az árkot,
hogy be tudják kötni a telekre.”
Amikor kezdett kiépülni a közmű,
egyre népszerűbb lett a terület,
mert még mindig olcsóbb volt itt
a telek, mint a város már részein.
Akik ideköltöztek, vállalták, hogy
egyelőre nincs szennyvízelvezetés, és a gázt sem vezették be. A
kilencvenes évek közepéig szeneskazánnal fűtöttek a szárazrétiek, és
az utcák sem voltak leaszfaltozva.
„1997-ig egyetlen busz járt a Palotai úton, és egyetlen busz ment el a
Sajó utca végéig. Mi a Sajó utcában
lakunk, két kilométert gyalogoltunk a
buszmegállóig.” – emlékszik vissza
a képviselő. A feladat tehát adott

volt: megteremteni azokat az infrastrukturális feltételeket, amelyek a
mindennapok életéhez szükségesek. A szennyvízelvezetés, az utak,
járdák építése után előtérbe került
a buszközlekedés kérdése, az áruház építése, majd a közösségi tér, a
színpad megépítése és így tovább.
A posta kérdése ebben a városrészben is napirenden van. 2010
előtt ugyanis Magyarországon
háromszáznegyven postát zártak
be. Abban az időszakban sikerült
elérni, hogy az ABC-ben legyen
egy kis hely a postának. „Jelenleg is
nagyon sokan járnak oda, egyetlen dolog miatt szoktak panaszkodni: nehéz
megközelíteni, sokaknak messze van,
és csak autóval tudnak elmenni például

A lakosság létszáma az utóbbi húsz
évben megnégyszereződött, de még
mindig vannak eladó építési telkek,
így várható, hogy még többen költöznek ide, ezzel arányosan a járműforgalom is növekszik. Az elkerülőút megépítése is mérföldkő volt a
városrész életében, most azonban
csúcsidőben már rendszeres a dugó
a szárazréti körforgalomnál, ezért a
városvezetés a körforgalom kiszélesítését tervezi, a két sáv kiépítésének ügye már napirenden van. „A
tényleges megoldást azonban a 81-es
út átkötése jelenti majd az elkerülőútra.” – mondja Szigli István.
Az útfejlesztéshez a kerékpárutak
építése is hozzátartozik: jelenleg
Feketehegy-Szárazrétről a Csóri
út mentén be lehet érni egészen
a belvárosig. Ennek a fejlesztésnek volt az utolsó láncszeme az a
gyalogos-kerékpáros híd, amit a
közelmúltban adtak át.
Emellett ott van még a zárt kertek
belterületbe vonásának kérdése.
Sokan ugyanis az évekkel ezelőtt
hobbikertként használt területen
építkeztek, és most már életvitelszerűen laknak ott, így nyilván
adódik az igény a belterületté
nyilvánításra, ez azonban azoknak
nem érdeke, akik csak hétvégi
telekként használják az ingatlanjukat. A belterületbe vonáshoz

Ludmanné Szecsődi Katalin, a
Vörösmarty Mihály Általános
Iskola Farkasvermi úti tagiskolájának vezetője:
A közelmúltban kerültem a helyi
iskola élére. Egy új koncepcióval
érkeztem, és ezt azonnal nem
könnyű a már működő osztályok mindennapjaiba beépíteni.
Ugyanakkor már ebben a félévben
elkezdődtek a változások az iskolában, rengeteg olyan projektnapot
iktattunk be, amit a különböző
világnapokhoz kapcsolódóan
tantárgyakba építve tárgyalunk.
Különböző pedagógiai módszerekkel dolgozunk, színes, interaktív
tanórákra törekszünk, és mindig a
problémamegoldó gondolkodásra
helyezzük a hangsúlyt. A célunk,
hogy a gyerekek tanulási igényét
alakítsuk ki. Elindultak márciustól a kézműves szakkörök, és a
gyerekekkel a különböző fejlesztő
társasjátékok segítségével játszva
tanulunk. Most ismerkednek a gyerekek az iskolatenisz programmal
is, és lesz családi délutánunk, ahol
megismertetjük a szülőkkel azokat
a terveket, amelyeket szeptembertől szeretnénk megvalósítani. A
huszonegyedik századnak megfelelő eszközöket és pedagógiai
módszereket alkalmazunk. A cso-

portmunka, a közös gondolkodás
a megújuló iskola kulcsfogalmai,
és nagyobb hangsúlyt fektetünk
a nyelvoktatásra illetve az informatikai képzésre. Már ebben a
beiratkozási ciklusban is látszik,
hogy igény van erre, hiszen egyre
többen jelentkeznek az iskolába.
Minden osztályban megjelenik a
tehetséggondozás: ahogy bekerül
a gyerek az iskolába, megfigyeljük,
miben tud jól teljesíteni, és abban
segítünk neki kibontakozni – ez
a program lényege. Infrastrukturális háttérben segítségünkre van
a helyi önkormányzati vezetés, és
szerencsére pedagógusokban, az ő
motiváltságukban sincs hiány.
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Fotó: Damniczki Balázs

A HETILAP

Damniczki Balázs cukrász:
Tizenhárom éves voltam 1988-ban,
amikor Feketehegy-Szárazrétre
költöztünk. Még murvás utcák
azonban az egy utcában lakók
közös megegyezése szükséges, továbbá az, hogy az önkormányzattal
együtt részt vállaljanak a folyamat
terheiben.

Tudást helyben
Orvos, gyógyszertár, iskola, óvoda,
a közösségi központ városi, de akár
családi rendezvények számára is
igénybe vehető terei – ezek azok
az infrastrukturális fejlesztések,
amelyek egy városrészt komfortossá tesznek, lakóit közösséggé
formálják. Egy városrész, ahol van
gasztroudvar kemencével és kerti
konyhával, szabadtéri színpad
kiszolgáló létesítménnyel, rendezvényteremmel. Van azonban még
egy harmadik létesítmény, amit
szeretnének itt megvalósítani: az
úgynevezett Tudás háza a digitális
technika vívmányit felhasználva
egy interaktív tér lehet, amely a
nyelvoktatástól a tudományos ismeretekig többféle foglalkozásnak
helyet adhat. A cél, hogy a fiataloknak lehetőséget biztosítsanak a
helyben tanulásra, a tudásbeli fejlődésre: „Ebből a létesítményből szeret-

voltak, és emlékszem, egy szezont
fűtöttünk végig szenes kazánnal,
utána kötötték be a gázt. A kilencvenes évek közepén aszfaltozták le
a keresztutcákat, épültek lakóparkok, azóta pedig rohamosan
változott, fejlődött a városrész. A
környék egyetlen problémájának a
körforgalmi dugót tartom. Szeretek
itt élni, mert ugyan családi házas az
övezet, de nem egy sznob környék,
hanem egy kiegyensúlyozott középréteg lakik itt, egy nagyon jó közösség. Majdnem hetente vannak
közösségi programok, és nagyon
sokan járnak ezekre a rendezvényekre. Nemcsak a helyiek, de a
város más részeiről is. Itt kezdtem
Feketehegyen a vállalkozásomat, és
a mai napig itt van a központunk,
ahogy én is itt lakom.
nénk egy tehetséggondozó centrumot
létrehozni. Az iskola jelenleg tagintézményként működik, negyedik osztályig
van itt oktatás, de szeretnénk minden
olyan feltételt megteremteni, hogy
negyedik után a tanulónak esélye legyen felvételt nyerni a nyolcosztályos
gimnáziumba, illetve van egy olyan
elképzelés, amely szerint a képzést hat
osztályra emelnénk, így hatosztályos
gimnáziumba is felvételizhetnének
innen a gyerekek. Ehhez szükség van
egy olyan iskolai programra, melynek
alapjait most tesszük le, és amely
színvonalas oktatást biztosít a diákoknak. A korszerű oktatás feltételeinek
megteremtése folyamatban van, hiszen
az iskolát is fejlesztettük az utóbbi időszakban. Bevonjuk az oktatásba a helyi
kézműveseket, művészeket, fejlesztőtermet hoztunk létre, és hamarosan
berendezünk egy nyelvstúdiót informatikateremmel. Részben már megvan a
forrás hozzá, de még van mit tenni.”
– sorolja Szigli István. Az iskola
fejlesztésének ügyét egyébként a
helyiek kezdeményezték, hogy ne
kelljen a városon keresztülautózni minden nap azért, hogy olyan
iskolába járhasson a gyerek, ahol
tehetséggondozás folyik.

Máté Zsuzsanna:
1995 óta rendelek itt háziorvosként, és egyre nagyobb az
igény a rendelésre. Csaknem
kétezer-négyszáz betegem van,
ez nagyon nagy növekedés a
kezdeti hétszáz-nyolcszázhoz
képest. Most, hogy a lányom is
háziorvosként dolgozik mellettem, már valamivel könnyebb a
betegek ellátása. Zsuzsa itt nőtt
fel, és itt is szeretne maradni a családjával. Jó itt lakni,
mert tágasak az utcák, igaz, az
infrastruktúra még nem teljes.
Hiányoznak például a játszóterek. Örülünk, hogy terveznek
egy új sportlétesítményt, ami
nagy segítség, mert most el kell
vinni a gyerekeket sportolni.
Ha ez megvalósul, akkor már
helyben is lesz lehetőség erre.
A kalandparkot is nagyon
várjuk, mert az hozzánk, az
Iszkaszentgyörgyi úthoz közel
lesz.

Hefler Zsuzsanna:
Egészen pici gyermekként
eldöntöttem, hogy orvos leszek,
és mivel szeretünk Feketehegyen
lakni, nem volt kérdés, hogy itt
praktizálok édesanyám mellett.
Két fiam van, így sok olyan helyi
programon veszünk részt, amelyek gyerekeknek szólnak, de azt
tapasztalom, hogy a szülőket, a
családokat is összehozzák.

Ilyen volt az élet régen…
A néprajzi feljegyzések csak annyit
írnak a városrészről, hogy a területet
valaha igen ágrólszakadt, földművelő
nép lakta. Az 1800-as évek második
felében a komáromi vasútvonal mentén kezdett kialakulni az a tanyafüzér, melyből lassanként kiépült a
barátságos, nyugalmas kertváros, a
mai Szárazrét elődje.
A falusias utcákon a kapuk többnyire nyitva álltak, vagy talán nem
is voltak. Az asszonyok és öregek
délutánonként – miután ellátták a
háztartást és az állatokat – a ház előtti kispadra telepedve vagy a gyepen
ülve pihengettek és beszélték meg
mindennapi örömeiket és bánataikat.
A szegénysorban élő emberek életébe a harmincas évek hoztak nagy
változást. Először az iskola épült
meg, innentől kezdve a kisgyerekeknek már nem kellett nap mint nap
kilométereket gyalogolniuk a városi
iskolákba.
Szárazrét 1935-ben kapott saját templomot, mely a helyi ifjúság kulturális
életének is színteret adott. Bálokat
rendeztek, színjátszókört szerveztek,
ahol a fiatalok sorra adták elő a divatos népszínműveket. A harmincas
évektől működött már itt szatócsbolt és – bár a gazdák inkább saját

borukat iszogatták – egy-két kocsma
is. 1938-ra megépült a 8. számú főútvonal, melynek egyes részletei a régi,
római kori eredetű kövesút nyomvonalát követik. Ezáltal könnyebbé vált
a közlekedés, egyre többen helyezkedtek el az iparban, építkezéseken,
néhány fiatal középiskolába is járt.
A negyvenes évek elejétől itt
működött a Danuvia Fegyver- és
Lőszergyár üzeme, később mint
Könnyűipari Szerszámgépgyár, majd
mint a Szerszámgépipari Művek
Köszörűgépgyára folytatta tevékenységét, munkát adva a helyieknek.
A háborút túlélte ugyan az itt lakók
többsége, de borzalmait, pusztításait,
odaveszett szeretteiket sokáig emlegették. Az 1956-os forradalom egyik
fehérvári áldozata, Gumpl József rövid ideig itt lakott egy szívélyes, idős
özvegyasszonynál, és innen indult a
végzetes tüntetésre, ahol eldördült a
gyilkos sortűz.
Szárazréten áthalad a Gaja-patak,
melyben egykor sokan fürödtek. A
szabályozásokkal és a magas gátak
kialakításával azonban megszűnt az
a természetes patakpart, amely strandolásra alkalmassá tette a nyaranta is
jéghideg vizet.
(Forrás: Kis Erika)

Ilyen lesz a kalandpark, ha megépül

Jelentős változást hozott, egyben új
lehetőséget is, hogy a Mura utcából
elköltöztek azok a családok, akik
nem tudták betartani az együttélés
normáit, így már az iskolában sincsenek rendszeres rendbontások. A
Mura utca pedig már nem az a veszélyes terület, ami régen volt. Azok az
állással, családdal rendelkező emberek, akik újonnan szociális bérlakást
igényelnek Fehérváron, a Gáncs Pál
vagy a Hübner utcák helyett inkább
a Mura utcába szeretnének jönni,
mert itt javult a leginkább a közbiztonság az utóbbi években – tudtuk
meg Szigli Istvántól. FeketehegySzárazréten egyébként tizennégy
térfigyelő kamera van elhelyezve.
A Mura utcában is van négy, és
műkődik ott egy körzeti megbízotti
iroda. Ennek is köszönhető, hogy
jelentősen javult a közbiztonság.

Fejlesztések a közeljövőben
A városrész közepén van négy és
fél hektárnyi terület, melyen egy
szabadidőközpontot szeretnének

építeni, ennek a tervei már elkészültek. Nem tudni, hogy mikor
lesz rá forrás, jelenleg egy műfüves
pálya van itt, ennél viszont sokkal
több mindenre lenne igény.
Ugyancsak ebben a városrészben
szeretnének megvalósítani egy
kalandparkot: a 8-as út melletti tízhektáros erdős területen építenék ki
mászópályával, lombsétánnyal, falusi udvarral, étteremmel, pihenőparkkal. Ha meglesz a pénzügyi fedezet,
akkor nyár közepén elkezdődhetnek
az első ütem munkálatai.
„A középiskolai campus építéséhez
szorosan kötődik a Palotai út felújítása, melynek során a Bregyó köz
felől kiépítenénk egy átkötő utat,
ezzel tehermentesítenénk a környék
forgalmát. Ennek már elkészült a teljes
terve, és várhatóan jövőre kezdődhetnek a munkálatok.” Szigli István
hozzátette: „Régi téma, hogy kellene
a körforgalomnál lévő gyalogos híd
túlsó felétől a Gaja-patak mentén egy
sétányt építeni padokkal, fákkal, ami
egyben kerékpárútként is funkcionálna, egészen a Palotavárosig.”
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Támadnak a pázsitfűfélék, nyírjuk gyakran a füvet!
A HETILAP

Kovács V. Orsolya

Az országos tisztifőorvos néhány
napja jelentette be, hogy országszerte megkezdődött a pázsitfűfélék pollenszórása, és a pollenkoncentráció egyre több helyen
éri el a tüneteket okozó szintet.
Erős allergének lévén komoly
panaszokat okozhatnak: időben el
kell kezdeni védekezni ellenük! A
Nemzeti Népegészségügyi Központ
azt javasolja, hogy az érintettek
minél hamarabb keressék fel kezelő- orvosukat, akinek felügyeletével
alkalmazva a megfelelő kezelést,
a tünetek nagy mértékben enyhíthetők.
Emellett természetesen a levegő
pollenkoncentrációjának csökkentésével is meg kell próbálkozni: jól
tesszük, ha a május-júniusi időszakban a szokásosnál gyakrabban
nyírjuk le a füvet a kertünkben!

Egyre több az asztmás
Az allergiás problémák súlyosabb
esetben asztmás panaszokkal

Fotó: Horváth Renáta

A pázsitfűfélék a legerősebb allergének közé
tartoznak, így az arra érzékenyek számára a
május és a június az év legnehezebb hónapjai.
Most kezdődött meg ugyanis a pázsitfűfélék
pollenszórása.

A természet nem csak szépségeket, de kínokat is tartogat

is járhatnak. Évente nagyjából
tizenöt-húsz ezer új beteggel
bővül az asztmában szenvedők
száma. Már jelenleg is háromszázötvenezer diagnosztizált
ember él Magyarországon. Sajnos
a pollenszezonban ezek a gondok
is megsokasodnak, és már nem
csak a növényeknek vagy éppen

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

kardiológia
belgyógyászat
ultrahang diagnosztika
gasztroenterológia
hepatológia
endokrinológia
immunológia
labororvosi tanácsadás
bőrgyógyáaszat

•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Gyermek szakrendeléseink:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Több mint 40 orvos és szakember áll pácienseink rendelkezésére!

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.

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

a házi poratkáknak köszönhetően.
Nékám Kristóf allergológus a napokban arról beszélt: sok asztmás
jellegű megbetegedés köszönhető
a környezetszennyezésnek. Hangsúlyozta: asztmával teljes életet
lehet élni a biológiai terápiák
illetve az egyre jobb gyógyszerek

révén. Mint elmondta, az asztma
az allergiák második legsúlyosabb,
legtöbb odafigyelést érintő fajtája
lehet. A betegség kiváltó okát
sokszor problémás megállapítani, ezért az elkerülése is nehéz,
különösen, hogy a betegek fele
nem használja rendszeresen a
gyógyszereit.
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Botra fel!

Az ország gerinctornája

Látrányi Viktória

Gáspár Péter

A Cukorbeteg-egyesületek Országos Szövetsége ismét
nordic walking túrára hívja az országot a Botra fel!
című rendezvény keretében. Május tizennyolcadikán a
tagszervezetek huszonhárom helyszínen várják egy közel
kétórás, intenzív sétára az érdeklődőket.

Ma Magyarországon közel nyolcszázezer
diagnosztizált cukorbeteg él, és még
ötszázezren vannak azok, akik valójában
cukorbetegek, de nem tudnak róla vagy
még nem vettek részt diabéteszszűrésen.
A kampány nem titkolt célja, hogy felhívja
a figyelmet a testmozgás fontosságára
és annak vércukorra gyakorolt jótékony
hatására.
Székesfehérváron május tizennyolcadikán
a Túrózsáki úti szabadidőparkot kereshetik fel a program iránt érdeklődők. Tíz
órától kezdődik a foglalkozás a Fejér Megyei Cukorbetegek Egyesülete közreműködésével: „A Botra fel! kampányunkkal azt
szeretnénk elérni, hogy egy jó hangulatú túra
által a résztvevők kedvet kapjanak a rendszeres testmozgáshoz. Azért választottuk a nordic
walking-ot, mert egyrészt ezt a mozgásformát
kortól, nemtől és fizikai állapottól függetlenül
bárki végezheti, emellett semmilyen extra felszerelés nem szükséges hozzá, másrészt pedig
közösen is lehet gyakorolni.” – tájékoztatott
Füzesi Brigitta, a Cukorbeteg-egyesületek
Országos Szövetségének elnöke.
2017-ben rendezték meg első ízben a
programot, mely azóta hagyománnyá vált.
Minden helyszínen szakképzett edzők
közreműködésével zajlik a rendezvény.

Május tizennyolcadikán, szombaton kilenc órától a sóstói stadion
ad helyet Az ország gerinctornája elnevezésű rendezvénynek. Az
alapítók célja az volt, hogy a gerincbántalmakkal érintett emberek
és a rajtuk segíteni tudó, gyógyító szakemberek találkozhassanak.

Az ország gerinctornáján gyógytornászok,
terapeuták, trénerek tartanak rövid előadásokat,
próbakezeléseket, állapotfelmérést és közös,
speciális gerinctornát az érdeklődő közönségnek.
A gerincprobléma népbetegségnek számít, ami
azonban gerinctornával megelőzhető, probléma
esetén pedig gyógyítható, kezelhető. A torna
mindenkinek ajánlott, aki enyhébb vagy közepes
mozgásszervi panaszokkal rendelkezik, irodai
vagy fizikai munkát végez, szeretné elkerülni
az esetleges operációt, szívesen mozog, de nem
vágyik extrém sportokra vagy dinamikus tornára,
és szeretné megelőzni komolyabb problémák
kialakulását.
A közelgő esemény kapcsán Brájer Éva alpolgármester köszönetet mondott az Országos Gerincvédő Egyesületnek, hogy Székesfehérváron is
megrendezi Az ország gerinctornáját: „A közegészségügyi adatokból kiderül, hogy már a kisebb gyermekeknek is rossz a testtartása, de bármelyik generációnál
jelentkezhet a probléma – így a szülők többszörösen is
érintettek lehetnek, akár az ülőmunkát végzők,, akár a
negyven fölötti korosztály esetében. Használják ki ezt a
lehetőséget: a programok nagyon sokrétűek!”
Gazdagh Melinda, az Országos Gerincvédő
Egyesület tagja elmondta, hogy a program az
Országos Sportegészségügyi Intézet (Sportkórház)
sportegészségügyi szakmai támogatásával valósul
meg. Jegyeket a helyszínen illetve a rendezvény
honlapján lehet vásárolni.

A Vörösmarty Rádió műsora május 18-tól 24-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2019. 5. 18. szOMBat

2019. 5. 19. Vasárnap

2019. 5. 20. Hétfő

2019. 5. 21. Kedd

2019. 5. 22. szerda

2019. 5. 23. CsütörtöK

2019. 5. 24. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08.10 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika Témák:
műsorajánló, naptár,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltán
10.10 Horgász – vadász
magazin Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
11.10 Művésztársalgó –
színházi magazin
Szerkesztő: Bóna Éva
13.00 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
Témák: aktualitások,
érdekességek
17.10 Rómeó és Júlia – a
Székesfehérvári Balett
Színház előadásáról
Egerházi Attilával
beszélget Sasvári Csilla
18.10 Könyvespolc irodalmi
műsor Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19.00 Beszélgetés Mits
Marcival
20.10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból Benne:
félóránként hírek
08.00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08.10 Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09.10 Természetesen
egészségesen – Sasvári
Csilla műsora Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk
az ASKA Menhely
lakóinak Vendég:
Molnár Tamásné
11.10 A család Vendég:
Pap Csilla
13.10 Műsorvezető:
Iszkádi Erika
Vasárnap délutáni
hangulat, vendégekkel
négy órában
17.10 Zeneturmix –
Műsorvezető:
Kiss György
20.10 Könnyed beszélgetés
Schéda Zoltánnal
21.05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával és
Gemeiner Lajossal
23.10 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból

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

00.00 Hírek
00.05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06.00 Hírek
06.10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk.
Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.10 Sporthírek
08.35 Kultúráról Gábor atyával
09.10 Műsorvezető: Schéda
Zoltán és Kiss György
10.10 Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
10.10 Mesterségem címere
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
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
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 és Kiss György
10.10 „107” magazin
11.10 Fogyasztóvédelmi műsor
12.10 Délelőtti körkép
13.10 Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Bóna Éva
13.10 Városgondnokság órája
14.10 Hangvilla
15.10 Orvos válaszol
16.10 Uzsonna Vendég:
Szabó László
17.10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsanna
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila
18.10 Utazási magazin
19.10 Lapszemle
20.10 Tabuk nélkül Vendég:
Lengyel Zsófia
21.10 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával, Mits Mártonnal
és Gemeiner Lajossal
23.00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló
Szerkesztő: Szöllősi Attila

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán
Benne: félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium,
közlekedés, napi
aktualitások, a
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék
hírek és információk
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08:10 Sporthírek
08:35 Pszichológus szemmel
Vendég: Egey Tímea
09:10 Műsorvezető: 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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Bárki betekinthet!

2019.05.16.

Pillanatképek a Kortárs Művészeti Fesztiválról

László-Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

Mobilszobrok, képregény-kiállítás, kertmozi, interaktív balettóra vagy néptáncba öntött rendhagyó gyerekkönyv-bemutató – ezekkel és még számtalan érdekességgel várták a látogatókat
az idei Kortárs Művészeti Fesztivál központjában, a Zichy ligetben. De a város több intézménye is
csatlakozott a huszadik, jubileumi programsorozathoz.

Burján Norbert látványos installációja a The doors címet viseli. Bárki betekinthet az ajtókon.

Ambrus Izsák élőben festette A pillangók hétköznapi élete című, Kovács Milánnal közös egészfalas képregényét. Az alkotómunkába bárki bekapcsolódhatott.

Arany Gold Zoltán mobilszobra, az Írisz egy objektív blendéjét szimulálja. Azt, hogy miként
törik meg a fényt a színes műanyag lemezek. A kiállítás egyik legnépszerűbb darabja volt.

A fesztivál történetében meghatározó művészegyesület tagjai izgalmas képző- és iparművészeti
alkotásokkal jelentek meg a Zichy ligetben. A fesztivál központi témájaként meghatározott,
manapság egyre aktuálisabb kérdéskör, az újrahasznosítás fontosságára igyekeznek ráirányítani
a figyelmet. A fesztivál meghívottja idén a Magyar Plakáttársaság, az erre az alkalomra tervezett
műveik is az újrahasznosítás kérdésére, a túlfogyasztás problémájára figyelmeztetnek.

Koncertezett a fesztiválon a húszéves Leonardo Jam is

A Pál utcából Nagyváradra
László-Takács Krisztina
A székesfehérvári Vörösmarty Színház előadásában A Pál utcai fiúk című musicallel zárult a
Minden Magyar Majálisa című rendezvény a
nagyváradi várban.

Az előadásra teljesen megtelt a
vár udvara, a nagy sikert hozó
produkciót Szikora János igazgató
is megtekintette a helyszínen, aki
párhuzamot vont Szent László és A
Pál utcai fiúk főszereplője között:
„A magyar királyok ősi városából
érkeztünk Szent László városába, és
bár Székesfehérvárt és Nagyváradot
évszázadok kötötték össze, majd
választották el egymástól, az utóbbi
néhány évben a nagyváradi Szigligeti
Színház és a Vörösmarty Színház

tovább ápolja ezt a kapcsolatot.
Fantasztikus ez az együttműködés,
és hogy ez a kapcsolat elért Szent
Lászlótól egészen Nemecsek Ernőig, ez
lehet ugyan egy szóvicc, egy különös
paradoxon, de ma már azt kell, hogy
mondjam, hogy Nemecsek Ernő is
történelmi figura, csak ő egy virtuális
figurája a szerencsétlen, kisemmizett
embereknek, akik az életüket adják valamiért, adott esetben a grundért vagy
talán a hazájukért, talán a nemzetiségükért. És ma mindenki érezte, hogy
ez a történet nem egyszerűen egy ifjúsági történet adaptációja, hanem egy
történelmi metafora, melynek gyökere
évszázadokra nyúlik vissza. Nagyon
mély üzenete van a történetnek, ennek
is volt köszönhető, hogy az embereket
ilyen mélyen megérintette.”

Fotó: Maczkó Csaba

Erdélyben is hatalmas sikert aratott A Pál utcai fiúk

Akik eddig nem látták vagy újra meg szeretnék nézni „nemecsek ernőéket”, azoknak őszig kell
várniuk, hiszen akkor lesz újra műsoron A Pál utcai fiúk Székesfehérváron

Közéleti hetilap
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Kurucz Tünde

Fotó: Kiss László

Nemzetközi családnapot rendezett szombaton a SZÉNA Egyesület a Családokért a Palotavárosban, melyen hivatalosan is felavatták a megújult játszóparkot és a műfüves focipályát.
Az egyesület hagyományosan Szamóca díjjal köszönte meg az önkéntes segítők áldozatos
munkáját, illetve a résztvevők csatlakoztak az Emeljünk magasba minél több gyereket! világrekord-kísérlethez is.

Csillagok háborúja a panelok között

Fotó: Kiss László

Az Albatrosz Repülőegyesület idén is megrendezte a börgöndi repülőmajálist, ahol a szórakozni
vágyók sétarepülésen vehettek részt. A gyermekek ugrálóvárban és repülőgép-szimulátorban
játszhattak. A legbátrabbak pedig kipróbálhatták a tandem ejtőernyős ugrást is.

Fotó: Molnár Artúr

Fotó: Kiss László

Gyerekemelés, tandemugrás, tengernyi mese és interaktív koncertek – május második szombatján
városszerte izgalmas programokon vehettek részt a családok.

Egy mesés délutánt tölthettek el a kicsik és nagyok a IV. Maroshegyi Mesenapon. Farkasházi
Réka és a Tintanyúl együttes megtáncoltatta a gyerekeket és szüleiket. A bátrabbak próbára
tehették ügyességüket a népi mesejátszó parkban, vagy csúszhattak a matraccsúszdán. A
Gárdonyi Géza Művelődési Ház Könyvtárában mesés előadással, a Népmesepontban pedig
élőszavas mesemondással, mesekönyvekkel, népmesés óriástársassal, mozgásos, hétpróbás,
kézműves foglalkozásokkal várták a családokat.

Fotó: Kiss László

Fotó: Kiss László

Örökzöld dallamok és felhőtlen jókedv – a csalai majálison minden korosztály jól érezhette
magát. Fellépett a Felicita Táncklub, Szabó Noémi és Kovács Szilárd operettműsora meglepetésként Buch Tiborral is kiegészült, később pedig Máriót, a harmonikást is láthatta a közönség.
A rendezvény hagyományosan utcabállal zárult.

A Rác utcában szombaton az Országos Gyapjúfesztiválra várták a kézműveseket. A nap során
előadásokkal, kiállításokkal és mesterségbemutatókkal is várták a látogatókat.
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programajánló

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

Programok május 17-től 26-ig

Szabó Petra

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

Május 17.
Gyógyító masszázsterápia
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti Tagkönyvtára
Gelencsér János gyógymasszőr, klinikai masszázsterapeuta előadása.

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

Kollektív entrópia
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Julia Kristensen kiállítása.

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

2019.05.16.

Gerinctorna és játékfesztivál

A HETILAP

Május 18.
Az ország gerinctornája
9 óra, MOL Aréna Sóstó
Ami várja az érdeklődőket: rövid előadások, tájékoztatók,
állapotfelmérések, tesztek, egészségügyi szűrések, mérések,
kezelések, gerincbarát tornák, edzések felnőtteknek és
gyerekeknek, nyereménysorsolás gerincbarát ajándékokkal.

Ragyogás
Köfém Művelődési Ház
Bita-Simon Erika gyöngyékszerkészítő
kiállítása. Június 6-ig hétköznapokon 8 és
17 óra között tekinthető meg.

Tavaszi Ringató foglalkozás
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
A foglalkozást vezeti: Horváth Irma.

állat- és növényvilágával. Előzetes regisztráció
ajánlott az alábbi elérhetőségeken: sosto@szekesfehervar.hu, 22 202 373, 70 6699 010.

Királyok és királylányok
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.

Tibiton Retróklub
16 óra, VOKE Művelődési Ház és Könyvtár
Zenés-táncos szórakozás.

Kreatív szombat
10 óra, Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Sziliné Molnár Klára az origami alapjait mutatja
be az érdeklődőknek.
Sóstó ökotúra
10.30, Sóstó látogatóközpont
A másfél órás séta során szakmai vezetéssel
ismerkedhetnek meg az érdeklődők a tanösvény

„Meg is mosakodjál!”
19 óra, Művészetek Háza
Tisztaság és tisztálkodás a néphagyományban és a
népdalokban – Juhász Katalin előadása diavetítéssel, közös énekléssel.
Május 20.
Zenés beszélgetés Szirtes Edina Mókussal és
Cserta Balázzsal
18 óra, Királykút Emlékház
A házigazda Bakonyi István.

Vállaljuk céges és családi rendezvények
teljeskörű szervezését és lebonyolítását!

A Székesfehérvári Bory Jenő Általános
Iskola kiállítása
A Szabadművelődés Háza
Tárlat a diákok rajzaiból. Megtekinthető
június 9-ig.

Heti menü ajánlat: 2019.05.20.-05.24.
Ebédidő: 11.30-15.00

Origami és paverpol – alkotás és újrahasznosítás
Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasóterme
Horváth Hella alkotóművész tárlata.
Megtekinthető június 15-ig.

Levesek

Zöldborsóleves
Marokkói vöröslencseleves
Sajtos zöldségkrémleves

Kiállítás Izsó László János fa- és csontfaragó munkáiból
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Megtekinthető június 28-ig.

Főételek

Madarak és fák napja
Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Lendvai Balázs és Kalmár Lajos Gábor
fotókiállítása. Megtekinthető június 29-ig.

Csülkös pacal főtt burgonyával és csalamádéval
Milánói sertésborda
Fűszeres harcsacsíkok rizibizivel és káposztasalátával
Zöldcitromos marinált csirkemell hasábburgonyával és salátával

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

Horoszkóp
május 16. – május 22.

A menü ára: 1.490 Ft
Desszert

Fagylaltkehely
Palacsinta
Csokoládés gombóc tejszínhabbal
https://www.facebook.com/hotelplatanszekesfehervar/
Székesfehérvár, Cyümölcs u. 28.
További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

Kos 3. 21. – 4. 20.

A következő napokban össze kell szednie magát, mert olyan
helyzetek adódhatnak, amelyek egész ember kívánnak.
Váratlan kellemetlenségek, bonyodalmak merülhetnek fel.
Szerencsére nemcsak a negatív események miatt kell észnél
lennie, hanem kellemes fordulatok is érhetik.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Egy kicsit úgy érzi, le van maradva másokhoz képest. Mások sikeresebbnek, szerencsésebbnek tűnnek. Többet elértek Önnél, és ez bántja.
Okosan tenné, ha nem hasonlítgatná magát másokhoz, hiszen mindenki
más tempóban halad, és nem tudhatja, kinek mennyit és mit kell kellett
tennie azért, hogy most ott tartson, ahol.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Időszerű lenne meghoznia egy döntést, bármen�nyire is nem szeretné. Minél inkább halogatja,
annál rosszabb lesz megtennie, és időközben akár
súlyosbodhat is a helyzet. A napokban okosan teszi,
ha kiáll a megtennie, és időközben akár súlyosbodhat
határozott, így elkerülheti, hogy környezete legázolja.

Túl sok mindent halogatott eddig, és most már eljutott
arra a pontra, mikor nincs tovább, ideje szembenézni a
feladataival! Nem érdemes tovább halasztania őket, mert
nagyobb kellemetlenség származhat belőle.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Itt lenne az ideje, hogy végre beszéljenek a gondjaikról a
partnerével, mert bármennyire is igyekszik a szőnyeg alá
söpörni őket, attól még nem tűnnek el. Az egyedülállók
megtehetik, hogy kényelmesen válogatnak, de igyekezzenek ezt úgy tenni, hogy közben nem játszanak senki
érzéseivel és senkit sem bántanak meg!

Túlságosan megbénítják a korábbi kudarcainak
emlékei, ezért nem mer lépni illetve dolgozni azon,
hogy elérje célját. Még egy jobb lehetőséget sem mer
megpályázni vagy elfogadni, és ezt rosszul teszi.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap
Május 21.
Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Fülep Dániel teológus A pálos rend folytonossága
című előadása.

Berke Bianka Dóra párkapcsolati és szexuáltanácsadó előadása.

Május 22.
Dúdoló
10 óra, Mesterségek Háza
Foglalkozás kisgyermekeknek és édesanyáknak.
A mozgásos, énekes, mondókás, hangszeres játékokat Pintérné Markovich Marcella vezeti.

Május 25.
1. Velencei-tavi ZeroWaste Vásár
9 óra, Green Residence Élményközpont Velence
Hulladékmentesítő termékek, vásárlás szemét
nélkül. Minden, ami helyi – környezettudatosan.

Május 23.
Híresek és szépek – Modern irányzatok a magyar
fotográfiában
17 óra, Csók István Képtár
Kiállításmegnyitó.

Hetedhét Játékfesztivál
10 óra, belváros
A gyermeknap hétvégéjén hatalmas játszótérré, igazi mesebirodalommá változik Székesfehérvár belvárosa: a Hetedhét Játékfesztiválon a számtalan játék mellett a színpadon
színvonalas bábműsorok, gyerekkoncertek
várják a látogatókat, akik maguk is egy mese
szereplőivé válhatnak a Hétpróba során. Az
idei fesztivál a mesebeli számok világába
kalauzolja el a bátor vállalkozókat két napon
keresztül.

Május 24.
Gyermeknap a Székesfehérvári Népmeseponton
16.30, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Egy vidám, játékos, önfeledt, mesés péntek
délutánra számíthatnak a gyerkőcök! Ingyenes,
de bejelentkezéshez kötött program. Telefon:
22 202 025, e-mail: nepmesepont@ggmuvhaz.hu.
Intimitás és lélek
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára

Ripoff Raskolnikov Band
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Sóstó ökotúra
10.30, Sóstó látogatóközpont
A másfél órás séta során szakmai vezetéssel ismerkedhetnek meg a tanösvény állat- és növényvilágával.

Gyermekjóga
11 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár
Gyermekjóga 4-12 éves korosztály számára.
Május 26.
Leopold Mozart 300, Bárdos Lajos 120
17 óra, Hotel Magyar Király kupolaterme
A Primavera Kórus koncertje. Az évfordulók alkalmából ritkán előadott művek is felcsendülnek.
Hooligans-koncert
19 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ
A Hooligans zenekar lép fel a 17. Szárazréti Majális és Gyereknapon.
Bringázz a munkába!
A kampány célja a kerékpáros munkába járás
népszerűsítése és terjesztése Magyarországon. A kerékpárt közlekedési eszközként is
lehet használni a városban, hiszen gyorssá,
hatékonnyá, olcsóvá, egészségessé és nem
utolsó sorban élvezetessé válik általa a munkába járás. Nyerni is lehet a tekeréssel, ehhez
okostelefonra le kell tölteni a Bike Citizens
applikációt, regisztrálni kell a kampány weboldalán (www.bringazzamunkaba.hu) vagy az
alkalmazásban, ezután lehet gyűjteni a kilométereket. A kampány május 6-tól 31-ig tart.

A Barátság mozi műsora
Egy fiú hazatér
Május 17. és május 25.
18 óra
Ruben Brandt, a
gyűjtő
Május 17. 21 óra
Éter
Május 18. 18 óra
Egy nap
Május 18. 21 óra
Eksztázis
Május 20. 18 óra
A művészet templomai: Leonardo 500
Május 20. 20 óra
Két lépés távolság
Május 21. 17.30

Egy nő fogságban
Május 21. 20 óra
Szabadúszók
Május 23. 17.30
Hotel Mumbai
Május 24. 17.30
Csaló csajok
Május 24. 20 óra
Csodapark
Május 25. 10 óra
Mia és a fehér
oroszlán
Május 25. 16 óra
Zöld könyv –
Útmutató az élethez
Május 25. 20 óra

Országos természet- és környezetvédelmi nap
Május 22.
16 óra: animációs blokk
17.30: természetfilmek
19 óra: független filmek

Vörösmarty Rádió: a város hangja!
A Vörösmarty Rádió az FM 99,2 hullámhosszon főként azokat a közérdekű információkat szolgáltatja, melyek Székesfehérvár és a rádió adáskörzetébe tartozó települések
mindennapjaival kapcsolatosak. Munkatársaink nap mint nap azon dolgoznak, hogy
a hallgatók a lehető legszélesebb körben értesüljenek a vételkörzet politikai, közéleti,
gazdasági, oktatási, kulturális, sport és egészségüggyel kapcsolatos híreiről. A Fehérvár
hetilapban igyekszünk közelebbről is bemutatni a rádió különböző műsorsávjait, az ott
dolgozó munkatársakat és a hozzájuk kapcsolódó rendszeres témákat. A hetilap e heti
számában a rádiós műsorvezető-szerkesztők a honvédelemmel, a katasztrófavédelemmel,
a rendvédelmi szervekkel kapcsolatos állandó műsorokat ajánlják olvasóink figyelmébe.
Kiss György: A Magyar Honvédség 43.
Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezrede jóvoltából a Vörösmarty Rádió
kiemelt figyelmet szentel a honvédelemnek.
Az alakulat működéséről hetente egy alkalommal készítünk műsort, és itt a legkülönbözőbb egységek bemutatására törekszünk.
Szó esik többek között katonazenészekről, szakácsokról, orvosokról, altisztekről,
tisztekről, főtisztekről, azokról, akik mind

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Azt hinné, túl van egy nehéz időszakon vagy problémán, de sajnos ez megcáfolásra kerül a következő
napokban, és szembetalálhatja magát ugyanazzal
a problémával. Talán eddig rossz módszerekkel
próbálta megoldani!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ne titkolja tovább gondolatait, érzéseit a kedvese elől,
hanem legyen vele őszinte! Különben ne várja, hogy
pozitív irányba fog változni a kapcsolatuk. Az egyedülállók legyenek óvatosak, mert valaki megpróbálhatja
félrevezetni, esetleg kihasználni őket!

szerves részét képezik ennek az összetartó
csapatnak. A felelősségteljes munkaterületek, beosztások ismertetésén túl ugyanakkor
fontosnak tartjuk az emberi oldal bemutatását
is, hiszen a katonáknak is megvan a teljes
életük. Műsorainkban rávilágítunk a kiszámítható hivatásos életpályákra, azon belül is
hangsúlyt helyezve a biztos tudásra, hazaszeretetre és az elköteleződésre. Vizinger Diána
hadnagy, kommunikációs tiszt segítségével
minden műsor alkalmával igazolást nyer, hogy
a Magyar Honvédség szilárd lábakon áll, és
nemcsak jelene, de jövője is van!
A Vörösmarty Rádió műsorrendjében szerdánként délelőtt tíztől hallható az a tematikus
műsoróra, melyben a katasztrófavédelem
aktuális eseményei mellett a megelőzésre is
igen nagy hangsúlyt fektetünk. Állandó témáink közé tartozik a szén-monoxid-mérgezés
elkerülése, a tűzgyújtási ismeretek elsajátítása, szabályainak betartása, de a közlekedési
ismeretek elemzése, frissítése is gyakori
elemként van jelen a műsorban. A hallgatói
kérdésekre, felvetésekre Szabó-Bisztricz

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Könnyedén meggyőzhet arról másokat, hogy érdemes
Önt előléptetni illetve alkalmazni. Viszont csak olyat
állítson magáról, ami igaz, és amit tényleg képes lesz
nyújtani, mert utána teljesítenie is kell majd!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Hiába szeretne villámgyorsan elintézni egy bizonyos ügyet,
minél jobban erőlködik rajta, annál kevésbé fog sikerülni.
Jobban jár, ha alapos munkát végez, így elkerülheti, hogy
később visszatérjen a probléma! Ám ha eljut arra a pontra,
mikor úgy érzi, nem fog menni egyedül, ne féljen segítséget
kérni, mert egyáltalán nem szégyen!

Anett tűzoltó főhadnagy, megyei katasztrófavédelmi szakértő valamint Farkas-Bozsik
Gábor tűzoltó alezredes, tűzoltó felügyelő ad
válaszokat.

Schéda Zoltán: A Vörösmarty Rádióban
a Székesfehérváron illetve a város környékén élőket a számukra legfontosabb
eseményekről naprakészen tájékoztatjuk.
A tűzoltóság és a katasztrófavédelem ezt a
munkát hosszú évek óta kiemelt partnerként
segíti. A Jó reggelt, Fehérvár! című műsor
rendszeres elemeként Szabó-Bisztricz Anett
szóvivő és Farkas-Bozsik Gábor telefonos
bejelentkezés formájában számol be a legfontosabb eseményekről. Az itt elhangzott
információk – aktuális balesetek, lezárások
– nagy segítséget adhatnak hallgatóinknak
a hétköznapok során.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Új dolgokba vág bele a héten, és némi akadályba
ütközhet. Ez semmitől se vegye el a kedvét, hiszen
ezek csak kezdeti nehézségek, amiket le kell győzni!
Nincs miért aggódnia, jó úton halad, és a csillagok
támogatják tervei megvalósításában.

Halak 2. 19. – 3. 20.
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A HETILAP

Legyen óvatos, mert a napokban egyesek
kimondottan megpróbálhatják kihasználni,
lelki szemetesládának nézhetik, és kifejezetten
azért kereshetik meg, hogy energiát lopjanak
Öntől!

FEHÉRVÁR

Kultúra

2019.05.16.

A nagyi pogácsája

A HETILAP

Nagyanyám utolsó buktája
Kinek pogácsa, kinek stangli,
másnak rétes – nekem bukta.
Egy százéves csempe lábosban
sütötte, a legalább hatvanéves,
ütött-kopott sütőben. Nem fekvő
bukta volt, mint a bóti, hanem
álló: hiszen ez házi! Háromféle
volt mindig: mákos, diós, lekváros. Össze-vissza, hogy minden
egyes darab meglepetés legyen:
ez most vajon milyen? Kézzel
tekerte, és mindig panaszkodott,
hogy már megint túl sok lett benne a mák meg a dió, meg kifolyik
a házi baracklekvár, de én így
szerettem, hogy több a mák meg
a dió meg a lekvár, mint a tészta,
pedig a tészta is olyan finom
volt, hogy akár magában is
tépkedtem volna a foszló, forró
cafatkákat!
Bent ültem a szobában, a felnőtt fotelban – alig értem túl a
peremét – nagyapám a kanapén,
mellette egy kupac papír: Sallai
Borbála 3/A. Javította a dolgozatokat, Arany volt vagy Jókai. Hol
szelíden korholt, hol halkan dicsért: ebből a lányból lesz valaki!
Aztán nagyanyám benyitott,
kihúzta a komód tálalólapját, az
örökölt postamesteri eleganciá-

Kovács Szilvia
Finomabbnál finomabb pogácsák kerültek
terítékre szerdán a VOKE Vörösmarty Mihály
Könyvtár és Művelődési Házban. Idén is szép
számmal érkeztek nyugdíjasok a hagyományos megmérettetésre az ország minden
tájáról.

Káposztás, túrós, töpörtyűs, de
még „nem sikerült pogácsa” is
készült az idei versenyre. A Vasutas
Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége tizedszer szervezte meg versenyét A nagyi pogácsája címmel.
Ezúttal hetven nevező legjobbjait
díjazta a három fős zsűri.

Mindig nagyon népszerűek a
hasonló összejövetelek: „A nyugdíjas közösségek mutatják a legtöbb
aktivitást. Rendezvényeik mindig telt
házzal működnek, egyúttal példát tudnak mutatni más civilszervezeteknek
is!” – hangsúlyozta Molnár Tamás
civiltanácsnok.
A résztvevők az ország különböző
pontjairól érkeztek városunkba.
Ilyenkor nemcsak a verseny, de a
közösségépítés is fontos: „Évről évre
mindenhol megismerjük és örömmel
köszöntjük egymást. Tartjuk a kapcsolatot a fesztiválokon kívül is.” – mesélte
Pétervári Istvánné, a Vörösmarty
Nyugdíjasklub vezetője.

Fotó: Kiss László

Hagymásy András

val rálehelte a buktás tálat, és én
már ugrottam volna, hogy enyém
legyen az első, hogy kiolvassam
a balatonvilágosi barackfa nyári
üzenetét, de ekkor nagyapám
is felnézett Borbálából, és én
visszaernyedtem, és akkor azt
mondta: szegények vagyunk, de
jól élünk!
És tényleg így volt. Gyerekként persze mit sem tudtam a
szegénységről, de azt értettem,
hogy jól élünk, hiszen még bukta
is volt! Utána kanasztáztunk
– mindig hagytak nyerni – a
kis intarziás asztalról pedig az
utolsó szemig fölcsipegettem a
buktamorzsákat.
Harmincvalahány évvel később
már csak nagyanyámmal üldögéltünk ketten a kis intarziás asztal
körül. Rajta gyűrt levél, kilencven évnyi buktagyúrással ráncba
szedett keze lemondóan legyint.
A papíron német cég fejléce: a
tűzhely már nem jó, legyen új,
vagy nincs gáz!
Harmadnap viszik az újat, hiszen már oly gazdagok vagyunk!
Negyednapon megyek, s nagyanyám ráncba szedett keze megint
lemondóan legyint: nem tud ő
már ebben sütni, nem neki való a
német csoda. „De sütöttem neked
még egy utolsó buktát a régivel,
hogy sose feledd az ízét!”
Nem feledem. Szegények tán már
nem vagyunk, de hol is az a jó
élet? Se nagyanyám, se bukta, se
mák, se dió, se lekvár. Csak gáz.

A zsűri – Rácz Jenő, Zámbó Sándor és Mihály Csaba – döntését feszült izgalommal várták a versenyzők

A főispánról is megemlékeztek

Fotó: Zsiday Ádám

KRESZ-kocka és ügyességi pálya

Közlekedésbiztonsági napot rendezett óvodások és iskolások részére az önkormányzat, a
rendőrség és a Közlekedéstudományi Egyesület, melynek keretében kerékpáros ügyességi
pályával, KRESZ-kockával és szolgálati járművel várták a fiatalokat
H. A.

Hagyományos országos
seregszemléjét rendezte a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete Fejér
Megyei Alba Regia
Szervezete vasárnap a
Művészetek Házában.
A XXXIV. Alba Regia
Éremgyűjtő-találkozón
mintegy négyszáz fő
részvételével tartottak
szabad éremcserét és
vásárt. A találkozón
mutatták be a Károlyi
József főispánról
megemlékező érmét,
és kiállítás is nyílt az
egyesület szervezésében.
B. G.

Fotó: Bácskai Gergely
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Történelmi vetélkedő nyugdíjasoknak

Örömtánc testnek, léleknek

Gáspár Péter

Fotó: Kiss László

Az Árpád-ház-programhoz csatlakozva IV. Béla
király címmel hirdet szellemi vetélkedőt az Alba
Regia Nyugdíjas-egyesület. A vetélkedőre
tizennyolc csapat nevezett, a szeptemberi döntőben a legjobb hat mérheti majd össze tudását.

Szenior örömtánc-találkozót tartottak szombat délelőtt a Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központban. Az eseményen mintegy négyszázan mozogtak egyszerre, és élvezték a találkozó
zenés programját. Az örömtánc kimondottan az idősebb korosztály számára kitalált mozgásforma, ami egy olyan, a szervezethez igazított kényelmes sporttevékenység, ami a testnek és a
léleknek is segít a kikapcsolódásban.
D. P.

„Idén is meghirdette történelmi szellemi
vetélkedőjét az Alba Regia Nyugdíjas-egyesület, melynek minden évben szeretett
városunk a témája. Mindig nagy igyekezettel
készülnek a versenyzők, hiszen a verseny
fontos célja az is, hogy szellemileg frissen
tartson bennünket.” – mondta Csetényi
Attiláné, az Alba Regia Nyugdíjas-egyesület vezetője.
Az idei vetélkedő három témakör köré
szerveződik: a IV. Béla királlyal kapcsola-

tos kérdések mellett Székesfehérvár történetéből is „vizsgáznak” a nyugdíjasok,
ezen belül is a török kiűzésétől a barokk
kor végéig illetve a döntőben a barokk
kor végétől a II. világháború befejezéséig
terjedő időszak kerül terítékre. A feladatok között általános műveltségi kérdések
is szerepelnek majd.
Fejes Rudolf, az egyesület titkára az
idei vetélkedő témaköreiről elmondta,
hogy a feladatlap mindhárom meghirdetett témakörből tartalmaz kérdéseket, ugyanakkor egyes kérdéseknél
még további alkérdésekkel is találkozhatunk. A kérdések egy részére
konkrét vagy kifejtendő válaszokat
kell adni, huszonegy kérdés esetében
pedig a megadott lehetséges megoldások közül kell kiválasztani a helyeset.

FEHÉRVÁR

otthon

Közéleti hetilap
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Melyik a legszebb fehérvári panelkert?
A HETILAP

Panelkert-szépségversenyt hirdet a Fehérvár
Médiacentrum Székesfehérváron. A fényképes
nevezéseket e-mailben várjuk! A legszebb lakótelepi kiskertekről szakmai zsűri dönt majd,
és nyeremények is várnak a versenyzőkre.

Bármelyik lakótelepen is sétáljunk ilyenkor Székesfehérváron, a
panelházak tövében lépten-nyomon
találunk aprócska kerítéssel körülvett, szívvel-lélekkel gondozott
kis kerteket. Ezek nemcsak az ott
élők örömét szolgálják, de az arra
járóknak is szemet gyönyörködtető
látványt nyújtanak, és egészében is
javítják a városképet.

Most egy szépségverseny keretében, szakértő zsűri segítségével
keressük ezek közül a legszebbet:
Steigerwald Tibor kertészmérnök, a
Depónia Nonprofit Kft. ügyvezetője, Németh László kertészmérnök,
a Kenderzsineg Mezőgazdasági
Bolt tulajdonosa és Regős Dóra, a
Fehérvár Televízió vezetője veszik
szemügyre a nevezett kiskerteket.

A versenyben való részvétel lépései
Fotók: Horváth Renáta

Kovács V. Orsolya

Fotózzák le a nevezni kívánt kertet
(lehetőleg fekvő formátumban)!
Az elkészült képet küldjék el
e-mailben az fmcponthu@gmail.
com címre május 31-én éjfélig!
Szebbnél szebb kertek szegélyezik a panelházakat

Akkor is beküldhetnek fotót, ha a
kertet nem önök, hanem például a
kedvenc szomszéd néni gondozza,
csak egy pontos helymegjelölést
kérünk a kertről minden esetben
(utca, házszám, esetleg hogy az
épület melyik oldalán található).
A zsűrizés június folyamán lesz,
az eredményről egy újabb cikkben
számolunk majd be. Terveink szerint ezt követően a nyertes kertek
gondozóit is bemutatjuk majd az
fmc.hu internetes oldalunkon.

Várjuk a fényképes jelentkezéseket a panelkert-szépségversenyre: fmcponthu@gmail.com

A felajánlott nyeremények
A Saveur Cukrászda családi
fagyizást ajánlott fel az első
helyezett számára. A Városgondnokság növénycsomagot, a Depónia Nonprofit Kft.
ajándékcsomagot és minőségi
komposztot, a Kenderzsineg
Mezőgazdasági Bolt szintén
ajándékcsomagot ajánlott fel a
győztesek számára.

Ismét kertet építenek az ovisok
Bácskai Gergely
Idén is megrendezik a Mesés kertek elnevezésű
gyermek kertépítőversenyt, melyen a város
huszonhárom óvodás csoportja vesz részt.

A tavalyi rendezvénynek nagy sikere
volt, ezért döntöttek úgy a szervezők, hogy másodszor is meghirdetik
a megmérettetést. A város minden
intézményéből egy-egy csoportot hívtak meg, az óvodák maguk döntötték
el, hány gyerek építi majd a kiskertet.
A feladat egy kétszázszor százhúsz
centiméteres, előre elkészített
virágágyásba a gyerekek által
kigondolt, pedagógusi segítséggel
kivitelezett fantáziakert kialakítása,
melynek témája bármelyik közismert mese lehet.
A verseny május huszonnegyedikén
délután négykor kezdődik. A kert

ELSŐSORBAN
ÓVODÁS és ÁLTALÁNOS ISKOLAI ALSÓ TAGOZATOS
CSOPORTOK jelentkezését várjuk!
(A részvétel a jelentkezések sorrendjében, befogadóképességünk függvényében történik!)

REGISZTRÁLNI 2019. május 24-ig

megépítésére egy óra áll a gyerekek rendelkezésére. A helyszínen
a felnőttek már nem segíthetik a
csapatokat, a gyermekeknek maguknak kell kialakítaniuk az ágyásban
a kertet. A szervezők azt kérik,
hogy a munkához főleg természetes
anyagokat használjanak fel, illetve
azokat az apró berendezési tárgyakat, amelyeket az év során – szintén
természetes anyagokból – előkészítettek.
„Ebben az évben szakemberekből álló
zsűri értékeli a gyermekek munkáját. A
zsűri az első három helyezettet kiemeli,
de a többi óvoda is emléklapot kap.” –
mondta el lapunknak Deák Lajosné önkormányzati képviselő, aki
arról is szólt, hogy az intézmények
a felmerülő költségekhez anyagi
támogatást és egynyári virágokat is
kaptak az önkormányzattól.

a polonyi.dora@deponia.hu e-mail címen lehetséges.

INTÉZMÉNYI CSOPORT regisztráció:

KÍSÉRŐ PEDAGÓGUS NEVE, TELEFONSZÁMA, CSOPORTLÉTSZÁM és KOROSZTÁLY, ÉRKEZÉS IDŐPONTJA

EGYÉNI regisztráció: NÉV, TELEFONSZÁM, ÉRKEZÉS IDŐPONTJA
(18 év alatti gyermek esetén kizárólag szülői jelentkezéseket fogadunk el)

• A nyílt napon való részvétel 18 év alatti gyermek esetén
kizárólag szülői felügyelettel vagy
kísérő pedagógussal lehetséges!

Fotó: Bácskai Gergely

PÉNTEKEN 9 ÓRÁTÓL 14 ÓRÁIG

SZÉKESFEHÉRVÁR – CSALA PÉNZVERŐVÖLGYI
HULLADÉKKEZELŐ TELEP
• A telepre való kijutás egyénileg történik!

8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
Depónia Nonprofit Kft.
www.deponia.hu

Fotó: Bácskai Gergely archív

A nyílt nap regisztrációja során megadott adatokat (név, e-mail cím, telefonszám) a DEPÓNIA Nonprofit Kft. a GDPR (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú Általános Adatvédelmi
Rendelete) előírásai szerint kezeli és kizárólag a nyílt nap lebonyolításához szükséges kapcsolattartás céljából használja fel, melyeket a rendezvényt követően töröl.

A kiskertek két hétig maradnak a Zichy ligetben, hogy minél többen láthassák az alkotásokat
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Adóbevallás: már csak néhány nap a határidőig!
A HETILAP

Kovács V. Orsolya
Május huszadikáig van idejük az egyéni vállalkozóknak, az őstermelőknek és az áfás magánszemélyeknek, hogy kiegészítsék a NAV által
elkészített bevallási tervezetet vagy maguk
töltsék ki és küldjék be a nyomtatványt – hívta
fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Fotó: Kiss László

Május elejéig mintegy kétszáztízezer egyéni vállalkozó, több mint
nyolcvanháromezer őstermelő és általános forgalmi adó (áfa) fizetésére
kötelezett magánszemély juttatta el
szja-bevallását az adóhatósághoz,
csaknem kétszázhúszezer bevallást
azonban még várnak.
A számukra készített bevallási
tervezet csak ajánlat, ezt ki kell

egészíteni a vállalkozói, az önálló
tevékenység illetve az őstermelői
tevékenység jövedelmével és az
ahhoz kapcsolódó fizetési kötelezettségekkel. Ha nem egészítik ki,
nem módosítják az adóbevallási
tervezetet, az esetükben nem válik
automatikusan személyijövedelemadó-bevallássá május huszadikán
– emlékeztetett közleményében az
adóhivatal.
A NAV az adóbevallás-tervezet
összeállításához a kifizetők, munkáltatók által beküldött adatokat
használta fel. Mivel a nem kifizetőtől származó bevételek, jövedelmek
valamint az egyéni vállalkozók, a
mezőgazdasági őstermelők és az
áfa fizetésére kötelezett magán-

Ne feledkezzünk el a kétszer egy százalék felajánlásáról sem!

személyek tevékenységéhez kapcsolódó adatok nem szerepelnek a
NAV nyilvántartásában, így azokat
az adóbevallás tervezete nem tartalmazza, így az csak ajánlatként segít
a bevallásban.
Ha a mezőgazdasági őstermelő
ebből a tevékenységből származó
éves bevétele tavaly nem haladta
meg a hatszázezer forintot és más
adóköteles jövedelme sem volt,
akkor bevallást nem kell benyújtaSZÉKESFEHÉRVÁR, DÉLI IPARI PARK
KUKORICA U. 8133/21
MEGKÖZELÍTHETŐ a 13-as, 42-es
és 16-os autóbuszokkal

munkakörbe munkatársat keres

Főbb feladatok:
• szállítási feladatok szervezése, nyomonkövetése, ellenőrzése
• vezénylések készítése
• a szállításhoz szükséges személyi, tárgyi feltételek biztosítása
• munkavállalók irányítása
• kapcsolattartás partnerekkel, szakműhellyel
Elvárás:
• min. középfokú iskolai végzettség
• MS Office programok magabiztos ismerete (Word, Excel, Outlook)
• kiváló kommunikációs és szervezőkészség
• pozitív beállítottság, csapatmunka
• precíz, pontos munkavégzés
• terhelhetőség
• B kategóriás jogosítvány
Előny:
• felsőfokú végzettség
• logisztikai területen szerzett tapasztalat
Amit ajánlunk:
• cafetéria
• egy műszakos munkarend
• stabil, hosszú távú munkavégzés lehetősége
• versenyképes fizetés
• jó kollektíva

Szakmai önéletrajzokat a munkaugy@deponia.hu e-mail címre várjuk!
“Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait
a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR 6. cikk (1)
b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul
töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Depónia Nonprofit Kft. honlapján talál.”

A GURIT MAGYARORSZÁG KFT.
JÓ KÉZÜGYESSÉGGEL RENDELKEZŐ
MUNKATÁRSAKAT KERES
3 MŰSZAKOS MUNKARENDBE!

JELENTKEZÉS:

KEZDŐ ALAPBÉR br. 210.000 Ft-tól!
Próbaidő utáni további juttatások:

allas@gurit.com
TEL.: 20/745-5898

Negyedéves bónusz + Jelenléti bónusz + Cafeteria!

A Depónia Nonprofit Kft.

Szállításvezető-helyettes

nia. Az őstermelői bevételről a NAV
által kiküldött kiegészítő nyilatkozaton is nyilatkozhat az adózó.
Ha az egyéni vállalkozó, az őstermelő és az áfás magánszemély
május huszadikáig elmulasztja a
módosítást, kiegészítést, vagy saját
maga nem készít és nem nyújt be
szja-bevallást, a NAV hiánypótlásra
szólítja fel. Ha ez elmarad, az adóhatóság ötvenezer forint mulasztási
bírságot szabhat ki.

Elvárások:

Senior Operátor

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

Amit ajánlunk:

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

Jelentkezni lehet: allas@gealan.com
22/ 200-321 vagy 22/ 200-647
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Jobban teljesítenek a távmunkában dolgozók
A HETILAP

Papp Brigitta
A magyarországi cégek is egyre rugalmasabbak: szakemberek szerint 2021-ig akár háromszor annyian dolgozhatnak majd távmunkában,
mint ma.

Fotó: Horváth Renáta

Dinamikusan emelkedik a távmunkában dolgozók száma, és míg kezdetben inkább csak az IT-szektorban volt elfogadott és népszerű ez
a foglalkoztatási forma, addig mára

FELNŐTT és DIÁK
álláskeresőket várunk!
Székesfehérvárra gépkezelőket,
betanított munkásokat
azonnali kezdéssel.
Részletekért hívja a
+36 20 355-91-28-s számot!
Diákok jelentkezését egész évben
a 70/425-88-30 számon fogadjuk!
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent
István tér 10. Fsz. 2.

Egyre népszerűbb a távmunka

rengeteg terülten biztosítják a távmunka lehetőségét a cégek. Ennek
ellenére is még csak az uniós átlag
fele, körülbelül két és fél százalék a
munkájukat folyamatosan távolról
végzők aránya hazánkban.
A munkavállalók azért kedvelik ezt
a formát, mert nagyobb szabadságot biztosít, míg a másik oldalon,
vagyis a munkáltatók számára
nagyon is kézzelfogható előnyökkel
jár: jelentős költségeket takaríta-

A magyarországi forgácsolt alkatrészgyártás egyik meghatározó szereplője, a

Kft.

nak meg egy fix munkaállomás
megszüntetésével, ráadásul egy
most napvilágot látott kutatás szerint a dolgozók hatékonysága is nő.
A Stanford Egyetem két éven át
tartó kutatása ötszáz munkavállalót vizsgált, és a végeredmény
azt mutatta, hogy a távmunkában
dolgozók tizenhárom százalékkal
hatékonyabban végzik a munkájukat, mint az irodából dolgozó társaik. Kevesebb szabadnapot vesznek

ki, és nagyobb valószínűséggel
dolgozzák végig a teljes munkaidejüket, még úgy is, hogy hatvannégy százalékuk néha, tizenhárom
százalékuk pedig mindig beiktat
egy-egy személyes intéznivalót a
munkaóráikba.
A szakemberek szerint a gördülékeny átálláshoz azonban több feltételnek is teljesülni kell: a legfontosabb a megfelelő eszközök megléte,
melyek biztosítják a hatékony
kommunikációt és a munkavégzés
átláthatóságát. Ám amennyiben
ezek megvannak, úgy a szellemi
területen dolgozók hatékonysága
bizonyítottan növelhető.
Egy korábbi kutatás eredményei
ugyanis azt igazolták, hogy a
nyitott irodában illetve az egyedül
dolgozó kreatív, alkotó és programozó munkakörben alkalmazottak teljesítménye között tízszeres
eltérést is okozhat a munkakörnyezet. A különbségre a válasz a
szakemberek szerint kézenfekvő,
ugyanis ha az agyunkkal alkotunk
értéket, akkor az csak úgy megy, ha
tudunk figyelni és belemélyedni a
munkánkba.
Ez pedig bajosan érhető el olyan
környezetben, ahol percenként
szólal meg egy telefon, fut be egy
kolléga vagy egyszerűen csak zajonganak, közlekednek a folyosón.

Ötven éve érettségiztek

betanított gépkezelő, operátor
munkatársat keres

Elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• pontos, igényes munkavégzés
• 2 vagy 3 műszak vállalása

Amit ajánlunk:
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• versenyképes bérezés
• bejárási támogatás
• jelenléti bónusz
• tiszta, kulturált, modern munkakörnyezet
• kellemes légkör, fiatalos csapat

Fotó: Kaló József

Feladatok:
• a beállított CNC gépek biztonságos
kezelése, működtetése
• előírt mérések elvégzése, dokumentálása

Munkavégzés helye:
• Székesfehérvár

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

A Vasvári Pál Gimnázium és Szakközépiskola 1969-ben végzett 4/A. osztálya ötvenéves
érettségi találkozót tartott, és a ballagás napján együtt vonultak a végzős fiatalokkal. K. T.

Alkalmazotti munkaviszonyba, kiemelkedően magas
kereseti lehetőséggel keressük csapatunk új, fodrász tagját!

VT Üzletközpont Kft.

a Videoton Oktatási Központ épületébe
(Berényi út 101.)

Autóbuszok és tehergépjárművek
javításában jártas

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

Amit kínálunk:
• Biztos munkalehetőség, határozatlan idejű
munkaszerződés
• Kedvező juttatási csomag

keresünk
Székesfehérvárra, azonnali kezdéssel,

nettó 300-350 ezer Ft
fizetéssel!

E-mail: miasalongyorsvagas.hu@gmail.com
Tel.: 06-30/330-5320 • f.: Mia Salon Gyorsvágás.hu

állást hirdet.

Elvárások:
• Szakmunkás végzettség (elsősorban villanyszerelő, lakatos, fűtés-gázszerelő)
• Legalább 1-2 év hasonló területen szerzett
tapasztalat
• Jó problémamegoldó és kommunikációs
készség
• 2 műszak vállalása (délelőtt 06:00 – 14:00,
délután 14:00 – 22:00), ill. havi 1 alkalommal
szombati munkavégzés (08:00 – 20:00)

autószerelőket
autóvillamossági szerelőket

Ha felkeltettük érdeklődésed, küldd el fényképes rövid életrajzod
és felvesszük veled a kapcsolatot!

Épületkarbantartó – gondnok

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

Előny: székesfehérvári állandó lakóhely

Fényképes önéletrajzokat a vok@vok.hu címre várjuk.
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rejtvény
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A HETILAP

Múlt heti rejtvényünk három megfejtése közül az elsőben arra a kérdésre
kerestük a választ, mi a neve annak a mozgalomnak, mely az autózás helyett
a kerékpározásra biztat a hétköznapokban, és amelynek keretében bringás
uzsonnát tartottak május hatodikán, hétfőn Székesfehérváron. A megfejtés:
Bringázz a munkába!
A második megfejtésünk egy új színházi előadás címe, melyet a napokban
mutattak be Székesfehérváron: A vágy nevű villamos.
Harmadszorra pedig arra voltunk kíváncsiak, milyen különleges esemény-

re került sor az idei ballagás napján a Szent István Szakközépiskolában. A
válasz: Hetvenöt éves érettségi találkozó.
E heti rejtvényünk a 20. Kortárs Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódik. Az első
megfejtésből kiderül, hogy az idei alkotások milyen tematikába illeszkednek.
A második feladvány arra keresi a választ, hogy a nulladik napon milyen kreatív
program várta az érdeklődőket a Mátyás király körút és az Ybl Miklós utca sarkán.
A harmadikból pedig kiderül, hogy délutánonként és esténként mivel készültek a szervezők a Zichy ligetben.
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Történelem

A Mágnás-fertály és Ybl Miklós

2019.05.16.

A HETILAP

Egy rövid sétára invitálom önöket Pestre, a Nemzeti Múzeum környékére, a Bródy Sándor utcába,
a rá merőleges Pollack térre és az annak oldalán
tovább futó Öt Pacsirta utcába! Mindössze pár száz
lépés. Tizenöt perc séta lenne, ha csak a lábunk
alá néznénk, de ha felemeljük a tekintetünket
vagy benézünk a házak kapuján, két órát kell
szánnunk a nézelődésre! Ez hát a Mágnás-fertály! Arisztokraták palotái, pompás középületek,
bérházak követik egymást, és ami közös bennük: a
székesfehérvári születésű Ybl Miklós álmodta meg
őket a rajzasztalán.

deket. Ybl Miklós a hibát orvosolta.
Merőlegesen elfordította az ülésterem
struktúráját, hagyományos, patkó
alakúra formálta, új nyílászárókat
nyitott, máshol lezárt, galériát alakított ki, hogy a hangot benntartsa.
1883-ban Steindl Imre megnyerte az
új országházra kiírt pályázatot. A neogótikus és neoreneszánsz elemeket
egységgé formáló világhíres alkotása

jutalmazta, a munkásokat egyenként
jelentős pénzjutalomban részesítette.
A képviselőházban tartott első ülés
azonban botrányba fulladt. Ekkor
vették észre, hogy nem megfelelő az
akusztika, nem lehet hallani a beszé-

Tisza Kálmán, innen járt dolgozni
reggelente. A palota házastársa vagyonához tartozott.
Merőlegesen a Bródy Sándor utcára,
a Pollack téren áll a két baráti család,
a Festeticsek és a Károlyiak szom-

Ybl Miklós építész, a tizenkilencedik század
egyik legnagyobb magyar mestere

1904-ben épült meg a Duna partján.
A megüresedett Régi Képviselőház
termeibe az Olasz Intézet költözött.
A Mágnás-fertály gyönyörű napórás
palotája következik a sorban. Megemlítjük, bár nem Ybl Miklós alkotása.
Ismerősen cseng tulajdonosának neve:
a velencei Meszleny-Hauszmannpalotát is birtokló Gschwindt család
tulajdonában állt. Homlokzatán
szabadkőműves jelvények. Kakast,
baglyot jelképez a napóra két puttója,
ott áll a körző is az épület sarkán.
Alagsorában titkos alkímistaműhely
működött, melyben életelixír készült.
A kastély dohánykereskedéssel, majd
likőrgyártással foglalkozó dúsgazdag
ura a Corvin mozi helyén szeszfinomításra alkalmas üzemet hozott létre, és
a felhasznált vízből tisztasági fürdőt
működtetett. Titokban az aqua vitae
feltalálása körül szorgoskodott. Az
élet vize azonban nem hozott számára
szerencsét, a bemutatása közben
hunyt el, a család szégyenére.
A szomszédos, Ybl által tervezett
Degenfeld-Schomburg-palotában élt

Kép: egykor.hu

Pest szegény mezővárosi jellegű településként indult. A városfal mentén
húzódott végig a mai Múzeum körút,
a hajdani Országút, ahol pezsgő kereskedelem zajlott. Tizennégy napos
országos vásárok, keddi és pénteki
gabonapiacok, de ide érkeztek a
Duna-parton kikötött hajók is áruval
megrakodva. A Széna téren – a mai
Kálvin téren – jó- és rosszhírű fogadók sorakoztak. A jó hírű a Két oroszlán: épületében gazdag kereskedők
szálltak meg – a ház ma is áll. A rossz
hírű Két pisztoly fogadó épületét már
lebontották. E ház a kupeceknek
adott szállást. A lakók a városfalakon
belül művelték kertjeiket. Az alföldi
városokból (Kecskemét, Cegléd,
Nagykőrös, Szeged) a mai Üllői úton
hajtották az állatokat a Dunához. A
városkapuk – a Hatvani kapu a mai
Astoria helyén, a Kecskeméti kapu
a mai Kecskeméti utca bejáratánál
– lebontása után a szomszédos termékeny talajú részeken parcelláztak
kerteket a belvárosi házak tulajdonosainak. A kertek között, az egykori
árterületen majorok álltak, a kertek és
majorok között szántókat műveltek.
A mai Rókus kórház mögötti területen agyagot találtak a téglaégetéshez.
Megindulhattak az építkezések. Az
egykori téglavető környékén Pacsirtamező elnevezést kapott Pest első
újkori külvárosi települése, melynek
déli részét 1777-től Józsefvárosnak
nevezték el.
A városfal külső oldalát – azt
tűzfalként használva – fokozatosan
körülépítették. 1767-ben az egykori
Országút teljes hosszára földszintes

lack Mihály és József nádor vállalkozásaként a Nemzeti Múzeum építése.
Az 1838. évi márciusi dunai áradás
az építkezés lendületét visszavetette. Az 1250 házból közel kilencszáz
összedőlt, több mint száz erősen megrongálódott, amely házak még álltak,
azok sem voltak biztonságosak. Az
árvíz egyszerre zárt le egy korszakot
és indított el újat a városépítészetben.
A Nemzeti Múzeum megjelenése ide
vonzotta az arisztokratákat. Vidéki
kastélyaik mellé a Nemzeti Múzeum
környékén emeltek palotákat. A terület a Mágnás-fertály elnevezést kapta.
Budának és Pestnek 1873-ban történt
egyesítése folytán hidak létesültek,
összekötve a két településrészt.
Büszke palotasorok és bérházak emelkedtek ki e szűz földön hihetetlen
gyorsasággal. Budapest és Bécs között
megindult a versengés.
Ybl Miklós 1814-ben született
Székesfehérváron. Bécsi, müncheni,
itáliai tanulmányai jelentős összeget
emészthettek fel, mert családja anyagi
gondok miatt eladni kényszerült
székesfehérvári házát. Mire Pestnek a
józsefvárosi része beépíthetővé vált,
Ybl érett, kiforrott építész lett, túl
külföldi tanulmányutakon, jó hírét
vivő számtalan megrendelésen.
Pollack halála után, mint első tanítványa, megkapta a megtisztelő megbízatást a Pollack által megkezdett
munkák folytatására. A múzeum épületének első nagy felújítását, egyes,
be nem fejezett részeinek kialakítását
bízták rá. Egyik legszebb termét, a
Széchényi-termet megtervezhette,
benne az országgyűlés üléstermét
kialakíthatta, a múzeumot övező
kerítést megépíttethette.
A múzeum melletti Bródy Sándor
utcai Régi Képviselőháznál kezdjük
sétánkat a Mágnás-fertályban. A képviselőházat 1865-ben vették használatba, egyidejűleg a Nemzeti Múzeum
épületébe beköltözött a felsőház,
ezzel Józsefváros a korabeli társasági
és politikai élet központjává vált. A
képviselőházat Ferenc József császár
is megtekintette, és elismerése jeléül
Ybl Miklósnak a Ferenc József-rend
lovagkeresztjét adományozta. A
kivitelezőt koronás aranykereszttel

Kép: ybl.bparchiv.hu

Séllei Erzsébet

Az egykori Mágnás-fertály a Józsefvárosban

házak kerültek. A falusias jellegű
beépítésből az 1830-as évek második
felében az egykori kertek helyén városi és országos jelentőségű épületek
emelkedtek (Rókus kórház, Pesti
Magyar Színház). 1837-ben indult Pol-

szédos palotája, kilátással a Nemzeti
Múzeum épületére. Mindkettőt Ybl
tervezte.
A Festetics-palota két generáción
át volt a család tulajdonában. A
nagy tekintélyű Festetics György
a monarchia első kormányában a
király személye körüli miniszter, akit
Erzsébet királyné magánvagyonának
kezelésével bízott meg. Pár nappal
negyedik gyermekének születése előtt
Erzsébet királyné ebben a palotában
vett részt egy nagyszabású bálon. A
palotaépíttető fia, Festetics Tasziló itt
rejtegette a világ szeme elől szerelmét, Mary Hamiltont, amíg a pápai
engedély megérkezését várta, mely
a monacói herceggel kötött házasságából szabadította ki. A szerelmesek
végül egybekelhettek. A lélegzetelállító tükörteremben zajlott az esküvői
ebéd. Festetics Tasziló 1911-ben hercegi címet kapott. Rangját az angol
királyi család rokonságához tartozó
ara rangjához igazították.
A Festeticsékkel baráti viszonyt
ápoló Károlyi Lajos és Alajos grófok
Ybl Miklós által tervezett palotája és
bérháza a szomszédban áll. Tetején
ormótlan díszként tizenegy ágú
korona jelzi a társadalmi hovatartozást. Károlyi Lajos az építkezés
alatt elhunyt, fia, Alajos fejezte be
a palotát. 1876-ban József főherceg
és Habsburg Lotharingiai Mária
Henrietta osztrák-magyar származású belga királyné is részt vett az
árvízkárosultak javára a palota falai
között megrendezett emlékkiállításon. A Károlyiak tavaszünnepélyét
Ferenc József és Erzsébet királyné is
meglátogatta.
A paloták sorába ékelődött az Ybl
által tervezett tornacsarnok és lovarda
épülete, mely 1858-ban a felsőbb
körök szenzációjaként nyitotta meg
kapuit. Eötvös Lóránd fizikus innen
lovagolt ki hajnalonként két leányával
a város határába. A tornacsarnok
rövid ideig, 1870-ig maradt fenn. Átadta helyét az Esterházy-palotának. A
lovarda épülete több mint három évtizedig szolgált. Ma a Rádió műanyag
épülete áll a helyén.
Sétánk során a Sárszentmihályra
költözött Széchényi Dénes, a fogatoknál alkalmazott híres Széchényi-szár
megalkotójának neve is felötlik, aki
Almássy Kálmánnak értékesítette
telkét a Mágnás-fertályban. Őszidőn
a repkénnyel beborított Almássy-ház
igazi látványosság.
Szomszédjában a hétgyermekes
özvegy Pálffy Pálné született Károlyi
Geraldine építtette fel városi palotáját, mely bérházként is szolgálva
egészítette ki jövedelmét. Ybl Miklós
párosította össze az épület két funkcióját. Szomszédja, a mai Szabó Ervin
Könyvtárnak helyet adó palota lakója
volt egykor az ország leggazdagabb
örökösnője, árva Wenckheim Krisztina, akinek születése különleges körülményeiről Jókai emlékezett meg az
Egy magyar nábob című regényében.
Ybl Miklós munkássága előtt tisztelegtünk a Nemzeti Múzeum körüli
Mágnás-fertály palotái között sétálva.
Ybl mesterségének különlegessége,
hogy az épületek évszázadokon keresztül használatban vannak, falaikba
zárva a mester ízlését.
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SZÉPHŐ – hetven éve a város szolgálatában – 4. rész
A „puskaporos hordók”

Az állami tulajdonú épületek esetében a távhőn túl a központi
melegvíz-szolgáltatás valamint néhány központi fűtés
üzemeltetése és fenntartása is az IKV feladata volt.

Gazdaságosabb szolgáltatás
A székesfehérvári hőközpontok automatizálása 1978-ban kezdődött meg, amikor
az állandó tömegáramú szabályozásnak
megfelelően kétutas szabályozószelepek,
analóg szabályzók, napi és heti programo-

Fotók: SZÉPHŐ archívum

A paneles épületekben kémények hiányában
lépcsőházankénti földgázüzemű központi
melegvíz-hőtermelők, ún. GMT (gázüzemű
melegvíztároló) bojlerek működtek. Az 1980as évek elején már több mint kétezer lakás
esetében alkalmazták ezt a technológiát,
melynek fenntartása illetőleg az elszámolási rendszer működtetése külön szerelő,

épületek melegvíz- és hőigényét forró vizes távvezetékekről látták el, ami az üzembiztonság
szempontjából óriási előrelépést és igen nagy
költségmegtakarítást jelentett.

vízkezelő, üzemeltető csoportok működtetését indokolta. A város több pontján voltak
ilyen berendezések, például az Ősz utcában,
a Rákóczi utcában, az Ybl-lakótelepen és a
Királykút lakónegyedben is. „Puskaporos
hordóként” is emlegették ezeket, mivel úgy
működtek, mint egy 1600 literes mini kazán.
Az épület alatt helyezkedtek el, ide volt
bevezetve a gáz. A biztonságos üzemhez a
balesetek elkerülése érdekében rendszeres
karbantartásra, a gázszerelők munkájára és
folyamatos felügyeletre volt szükség.

zású kapcsolóórák kerültek felszerelésre. E
fejlesztési program két év alatt teljes körű
hőközpont-automatizálást és látványos
energiafelhasználás-csökkenést eredményezett, amit tovább növelt a több száz lakás
utólagos külső hőszigetelése is, amit az IKV
az 1980-as években végzett el. Érintett volt
például a Széna tér 11-15., a Deák Ferenc utca
37., a Tóváros 7-10., a Mészöly Géza utca 8-12.
illetve 14-18. valamint a Király sor 14.

A kemény ellenfél

A távhőszolgáltatási tevékenység folyamatos
növekedése illetőleg a felügyeleti szervek
elvárásai az Ingatlankezelő Vállalat szervezeti
felépítésének, működési módjának változtatását is indokolták. 1984-ben a Lövölde úti
épületbe, az átépített széntüzelésű kazánházba került összevonásra főüzemi szervezetbe
az előzőleg még széttagolt távhőszolgáltatási
tevékenység. 1985-től a Távfűtési Főüzem
önelszámoló egységként, önálló divízióként
működött. Összlétszáma ebben az időben

A vízkezelés ügyét az 1970-es évek végén kiemelt kérdésként kellett kezelni, mert a rendkívül kemény karsztvíz miatt mind a központi
melegvízkészítő berendezések és a csőrendszerek, mind a távfűtési hőcserélők vízkövesedése
komoly gondot jelentett. Ahol magasabb volt
az üzemi hőfok, intenzívebb volt a vízkőlerakódás. Kezdetben a savazó brigád évente kétszer
kivonult egy-egy helyszínre, és elvégezte a
szükséges karbantartást a berendezéseken.
1980-ra már valamennyi hőközpont és GMT
bojler külön vegyszeradagolóval volt ellátva,
amit szakképzett vegyészcsoport felügyelt.
1982-től – az Ingatlankezelő Vállalattal közös
kísérleti időszak után – a Fejér Megyei Víz- és
Csatornamű Vállalat (a mai Fejérvíz Zrt.)
központilag biztosította Székesfehérváron
a vegyszeradagolást, ami a helyi vízkezelés
szükségességét jelentősen csökkentette.
1984-től a lépcsőházankénti GMT bojlerek
folyamatosan megszüntetésre kerültek, és az

280 fő volt, ami a lakásépítések számának
fogyatkozása és az automatizálások miatt később csökkent. Másik jelentős változás ebben
az időben, hogy 1989-ben a Csitáry G. Emil
Uszoda távhőellátásával összefüggésben elkészült a Palotavárost a Szedreskerttel összekötő
vezetékszakasz. A szedreskerti fűtőmű ezt
követően tartalék üzemmódban működött.

Hullámvasúton az ingatlankezelés
1990-re az IKV kezelésében lévő 11 193 darab
önkormányzati lakásból 5 926 házgyári paneles volt. Építésük a hatvanas évek közepétől a
nyolcvanas évek végéig zajlott. A fűtésszolgáltatáson túl az IKV által végzett tevékenységekhez tartoztak: az utólagos hőszigetelés,
a tetőszigetelés, a panelfugázás, a gépészeti
berendezések karbantartása, a lépcsőházak
festése és takarítása. A dolgozói létszám ehhez mérten a nyolcvanas években meghaladta
az ezerötszáz főt is. A kilencvenes évek elején
elkezdődött a magánosítás időszaka: az
önkormányzat a műemlék jellegű ingatlanok kivételével felajánlotta a bérlakásokat
megvételre, melynek lebonyolításában az IKV
aktívan részt vett.
Ez kihívást jelentett, hiszen be kellett
járni személyesen a házakat a szükséges

épületekben majdnem ezerkétszáz lakás
felújítását, karbantartását még néhány évig
az IKV végezte. A dolgozók keze munkáját
dicséri számos belvárosi épület homlokzata
és az átépített belső terek is, például a Basa
utca 2., a Bástya utca 2., a Fő utca 2., 3., 5., 9.
és 13., a Kossuth Lajos u. 13. és 15., a Lakatos
u. 14., az Oskola utca 3. és 6., a Rác utca 23.
illetve a Zichy liget több épülete.

Tévéantenna-rendszer
A hetvenes évek elején a központi antennarendszereket még a padlásokra szerelték.
Egy antenna egy csatornát fogott, és
jellemzően három háztömböt látott el. A
kivitelezés körülményes volt, a tetőszigetelés
megbontásával járt, ami további problémákhoz vezetett. Az elektroncsöves, egy adást
szolgáltató antennarendszerre a lakásokban
egyedileg lehetett csatlakozni. Nagy változást
jelentett, amikor az IKV-nál kifejlesztett
nyomtatott áramköröket alkalmazva egy
antennával egyszerre több program is
foghatóvá vált. A jelet egyetlen helyről
antennaerősítők beépítésével, kábelen vitték
el a háztartásokba. Az első sikeres kísérlet
az Ybl Miklós-lakótelepen történt, ahol egy
telepített antennával ezer háztartást sikerült

Úton az átalakulás felé

dokumentációk elkészítéséhez. A társasházakká alakításhoz elkészült alaprajzokat,
műszaki leírásokat a jogi osztály munkatársai ellenőrizték, majd az iratok alapján a
földhivatal bejegyezte a társasházat. Ezután
váltak értékesíthetővé a benne lévő lakások.
Az eladást a jogi osztályhoz tartozó, ingatlanértékesítéssel foglalkozó részleg koordinálta.
Az önkormányzati tulajdonban maradt

ellátni a szolgáltatással. A következő jelentős
lépés a nyolcvanas évek vége felé Székesfehérvár központi antennarendszerének
kiépítése volt oly módon, hogy az antennákat
a Horvát István utca 2. szám alatti épület
tetejére szerelték, és innen biztosítottak több
csatornát – köztük az M1, M2, Osztrák 1,
Osztrák 2 és a Csehszlovák TV adását is –
közel harmincezer háztartásban. Mivel az
ellátott körzetben hamar többségbe kerültek
a magántulajdonú ingatlanok, a tévéantennarendszer üzemeltetése 1992-ben egy önálló
amerikai-magyar kft.-be szerveződött, mely
hamarosan harmadik fél tulajdonába került.

Kedves Olvasóink! Érdemes követni a
SZÉPHŐ történetét hétről hétre, mivel az
utolsó, május 30-i megjelenéskor kvízjátékot teszünk közzé, melynek fődíja egy
vacsora négy személyre. További információ
játékunkról a www.szepho.hu weboldalon!
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Somos Zoltán
Nehezen emésztik meg a szurkolók, hogy
az alsóházban végzett az Alba Fehérvár a
kosárlabda-bajnokságban. A klubelnök szerint
közös a felelősség, de senki nem akart rosszat
a csapatnak.

Az Alba Regia SC elnöki tisztét
2015 óta betöltő Balássi Imre élt
már meg nagy sikereket is a kosarasok élén, de a bajnoki címet most
kevesen emlegetik. Balássi maga
sem tagadja, kudarcos szezont zárt
a csapat: „Ez az eredmény méltatlan
a fehérvári kosárlabdához! A felelősség közös: játékos, edző, sportvezető,
valamennyire mindenki tehet róla,
hogy így alakult. Rendkívül hullámzó
volt a teljesítményünk. A nemzetközi
kupában nagyon komoly csapatokat
vertünk, miközben kikaptunk itthon
a Jászberénytől, Soprontól. Ezt a
kiegyensúlyozatlanságot nem sikerült
edző- és játékoscserével megváltoztatni, ami mindenképpen kudarc. A
tanulságokat le kell vonni, de azt ne
feltételezze senki, hogy bárki rosszat
akart volna a csapatnak! Mindenki azt
akarja, hogy minden évben a bajnoki
címért legyen versenyben az Alba
Fehérvár, azért dolgozunk, hogy a
jövőben ez sikerüljön.”
A következő idényre is marad a
Dzunics Braniszlav helyét tavaly

sport

2019.05.16.

Közös felelősség
év végén átvevő Jesus Ramirez a
vezetőedző, bár a szurkolók a spanyol szakemberen is számonkérik
a gyenge szereplést. Ami változik,
az a játékosok kiválasztása lesz,
ami Dzunics idején vezetőedzői
kompetencia volt.
„A lehetőséget meg kell adni Jesus
Ramireznek is, hogy összerakjon egy
csapatot, de hogy ennek egyszemélyes felelőse legyen, azt a jövőben
nem szeretném. Marad a csapat élén,
de a játékoskiválasztásban egy stáb
fogja segíteni illetve kontrollálni.
Ma Magyarországon a külföldiek
döntően meghatározzák egy csapat
eredményességét, legalábbis a rájátszásig. Amikor jön a sorozatterhelés,
akkor azért a magyar játékosokra is
nagy teher hárul. Ezt idén is látjuk,
ugyanakkor sajnos nagyon szűk a
merítési lehetőség a magyar játékosok körében.” – mondja az elnök,
aki azért szeretné, ha jó magyar
állománya is lenne az Albának.
Ebben pedig az évekkel ezelőtt
kialakított koncepció jegyében szerepet kaphatnak a saját nevelésű
tehetséges fiatalok. – „Hét utánpótlás korú játékosunk már hosszú távú
profi szerződéssel rendelkezik. Rájuk
szeretnénk alapozni a jövő fehérvári
keretét. Szeretnénk, ha ide járnának
egyetemre, hogy mellette tudjanak
továbbra is sportolni, és hosszabb

Fotó: Simon Erika
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Nem mindig hatottak az edzői instrukciók, rossz idényt zárt az Alba

távon tudjunk építeni rájuk. Nehéz
megtalálni a megfelelő arányt, hogyan
lehet eredményes egy klub úgy, hogy
közben a fiataljait építi, de bízom benne, hogy mi megtaláljuk az összhangot, és a tehetségeink meghatározóvá
válhatnak. Emellett a jövőben cél,

hogy a külföldiekkel is többéves szerződéseket kössünk, mert az nagyobb
felelősséggel jár a játékosra nézve.
Idén mentálisan nem voltunk erősek,
a jövőben olyan csapatot szeretnénk,
amelyik hajt, küzd, eredményes és
szórakoztatja a közönséget!”

Álomszezon!
Németh Krisztián

Rend, fegyelem, pedantéria – ez Fésüs Irén, a
fehérvári és a magyar
röplabdázás meghatározó
személyisége, a csapat
vezetőedzője mottója. Az
együttes jellemzően mindössze tizenöt éves tagjai
magukénak vallják a hármas szentséget, ez pedig
ismét meghozta számukra
a sikert, hiszen mindkét
mérkőzésüket megnyerték
az NB I-be való feljutásért
rendezett budaörsi tornán,
helyet biztosítva maguknak egy osztállyal feljebb.
A több utánpótlás válogatottal is felálló MÁV
Előre előbb küzdelmes
mérkőzésen verte 3:1-re a
PTE-PEAC-ot, majd simán
3:0-ra a DSZC-Eötvös
DSE-t. Ezzel a Nyugati
csoport elsősége mellett
országos bajnoknak is
vallhatják magukat, hiszen
a Közép és a Keleti csoport
legjobbját is felülmúlták.
Fésüs Irén, a MÁV Előre

Fotó: fehervarvolley.hu

Megküzdött álmaiért a MÁV
Előre SC női röplabdacsapata, mely
veretlen szezont produkálva jutott
fel az NB I-be. Fésüs Irén csapata
szombaton Budaörsön harcolta ki
elsőosztályú tagságát.

A bajnokcsapat tagjai: Virág Zsófia, Budai Viktória, Sydney Busa, Berkó Vivien, Szelle Dóra, Sziládi Viktória,
Kovács Evelin Dafné, Sötét Panna, Nagy Anna, Petri Izabella Eszter, Berkó Liliána, Szabó Lilianna, Orosz Bianka.
Vezetőedző: Fésüs Irén.

SC és a Fésüs Röplabdaakadémia vezetőedzője pályafutása során immáron
harmadjára vezetett NB
I-be általa felépített gárdát.
„Lányainak” régóta fogja a
kezét, van, akivel hatéves
kora óta foglalkozik.
„Már tavaly is voltak
titkos vágyaink a feljutással
kapcsolatban, de akkor a
második helyen zártunk,
most, hogy egy évvel idősebbek lettünk, már sikerült!”
– utalt Fésüs Irén arra
a nem elhanyagolható
tényre, hogy a fehérvári
az ország egyik legfiatalabb csapata. – „Sokszor
előfordult, hogy tizennégy
éves játékosokat is pályára
küldtem, de ők is tehetségesek, szorgalmasak, megállták
a helyüket. Ami a következő
szezont illeti, az NB I nem
egy fokkal van az NB II
fölött, hanem inkább tízzel.
Nehéz lesz felvennünk
a ritmusát, viszont idén
tudatosan, edzőmeccsekkel
készültünk erre a kihívásra.”
A fiatal sikercsapat számára még nincs vége a szezonnak: a felnőtt mezőny
után saját korosztályukban
is fel kell tenniük az i-re
a pontot az Országos Ifjúsági Bajnokság jövő heti
döntőjében.

Gólrekorddal búcsúztak
Emlékezetesre sikeredett a szezon utolsó hazai
mérkőzése a Vidi számára. Őrült utolsó tíz perc,
hat gól, fordítás és győzelem – ez az MTK ellen
4-2-re megnyert derbi mérlege.

Lelátót kapott a Fehérvár Rugby Club pályája

gólja elvarrta a szálakat. Azután,
hogy Bakit a hajrá elején kiállították
a vendégektől, senki nem gondolta
volna, hogy tudnak szépíteni, mégis
így esett.
Aggódnunk azonban nem kellett,
mert a derbi végén Kovács István
bebiztosította a győzelmet, így
4-2-es győzelemmel ajándékozták
meg szurkolóikat a piros-kékek. Ez
új gólrekord: a Vidi még soha nem
szerzett ennyi gólt új otthonában,
sőt egy meccsen sem rezdült még
meg a háló hatszor.
De még messze nincs vége a szezonnak! A tét nélküli utolsó forduló, a
szombathelyi bajnoki után május
25-én a Groupama Arénában jön a
Honvéd elleni Magyar Kupa-döntő!

Kaiser Tamás
Az egyesület pályája mellett megújult a
lelátó, faburkolatot kapott és egy tetőt is, ami
nemcsak praktikusabbá, de szebbé is teszi a
nézőteret.

A lelátó közösségi munkában
valósult meg, szimbolizálva azt,
amit eddig is sokszor láttunk, hogy
igazi családot alkotnak a fehérvári
rögbisek.
„Egy neves cég képviselője keresett
meg bennünket, hogy szeretnének
egy fedett lelátót építeni nekünk.” –
kezdte Gyolcsos Ferenc, a Fehérvár

Fotó: molvidi.hu

Hazai szinten egészen egyedülálló
sorozatot teljesít a Vidi, hiszen
ötvenötödik tétmérkőzését játszotta
a szezonban. A szombati bajnokin a
terhelés olykor meglátszott a csapaton, de ezzel együtt is felőrölte a játéka és a tabellán elfoglalt pozíciója
alapján is kiesőjelölt fővárosiakat.
Az MTK ugyan vezetést szerzett az
első félidő közepén, de Huszti büntetőjével hamar jött az egyenlítés, a
szünet után pedig Nikolov és Nego

Szép hazai búcsú, gólgazdag győzelem az MTK ellen

ranglistavezető, és negyedik a
világranglistán is a korosztályában!
A második legtöbb pontot Pásztor
Bence szerezte, aki 71,39 méterre
repítette a kalapácsot. A versenyszámát megnyerve sokat tett hozzá
a végső győzelemhez Szabó Dániel
100 méteren, a Gimesi Kata, Takács
Boglárka, Zsiga Mónika, Endrész
Klaudia alkotta női, és a Csornai
János, Szabó Dániel, Gerics Roland, Fedor Benjamin összeállítású
férfi 4x100 méteres váltó valamint
a Zsiga Mónika, Mohai Regina,
Enesei Rita, Mátó Sára összetételű
női 4x400 méteres váltó.
A legjobb hat nyugati és keleti csapat
jutott a döntőbe, ami Székesfehérváron lesz szeptember 7-én és 8-án.

Kaiser Tamás
A XIII. Ultrabalatonon először állt rajthoz a
Fehérvár Médiacentrum csapata, mely a közel
ezernégyszáz induló csapatból a 369. helyen
ért célba.

Az Ultrabalaton csak egy nagyon
szűk rétegnek igazi verseny, az
indulók többsége saját magát próbálja meg legyőzni. Így volt ezzel
a Fehérvár Médiacentrum csapata
is, és kijelenthető: sikerült! És

Fotó: Mérei László

A tavalyi elődöntő második helyezése után most összejött a bravúr:
a Pannon Duó csapatának sikerült
maga mögé utasítania az MTK-UTE
vegyest valamint a szombathelyiek
és a győriek SavArra nevű alakulatát.
Mátó Sára 400 gáton idei első
szabadtéri fellépésén rögtön
57,72 másodperces junior országos rekorddal kezdett. Ezzel az
időeredménnyel Sára idei európai

A Médiacentrum is körbefutotta a Balatont

Nemzetközi szinten is nagy időt futott Mátó Sára

nem csak a száraz tény miatt,
mely szerint az előzetesen tervezett huszonkét óránál egy órával
hamarabb ért a tízfős brigád a
balatonfüredi célba. A gárdának
egészen pontosan 20 óra 43 perc
16 másodpercre volt szüksége
a 221 kilométer lefutásához. A
Fehérvár Médiacentrum csapata
ugyan elgyötörten vette át a befutóérmeket vasárnap hajnali három
körül, abban azonban mindenki
egyetértett: lesz folytatás!

Fotó: utlrabalaton.hu

Az atlétikai csapatbajnokság elődöntőjében
az ARAK és a tatabányai TSC-Geotech közös,
Pannon Duó elnevezésű csapata 370,5 ponttal
az eddigi legsikeresebb szereplését produkálta.

Rugby Club ügyvezető alelnöke.
– „Ez a múlt héten elkészült. Csodálatosan szép, de ami ennél is fontosabb,
hogy bármilyen rossz időben, esőben
tudjuk fogadni a szurkolóinkat. A
lelátó építésébe besegített klubunk
apraja-nagyja. Természetesen a nehézgépeket szakemberek kezelték, de
amiben tudtunk, segítettünk.”
Legközelebb június másodikán láthatják az immár megújult lelátóról
a nézők a rögbiseket, ekkor a női
bajnokság utolsó fordulóját rendezik. A dobogóért küzdő felnőtt és
korosztályos csapatok is pályára
lépnek.

Gyolcsos Ferenc az új, fedett lelátó alatt

Egyéni remeklések, csapatsiker
Somos Zoltán
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A HETILAP

Fotó: facebook.com/fehervarrugbyclub

Németh Krisztián
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Közéleti hetilap

A füredi célban

FEHÉRVÁR

24

hirdetés

2019.05.16.

A HETILAP

A Fehérvár Televízió műsora május 18-tól 24-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2019. 5. 18. SZOMBAT

2019. 5. 19. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Jenei Márton,
Barna Krisztián, Sarah
Maycas és Bokrossy Barbara
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dilán
Salih divattervező
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mészárovits Imre
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Dániel András
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
16:55 Hol volt, hol nem volt
Fehérvár feltáratlan középkori
kincsei. Beszélgetőpartnerek:
Feld István, Kulcsár Mihály,
Siklósi Gyula, Zsoldos Attila.
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kóger
István jégkorongedző
18:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos
magazin
19:50 X. Fehérvári Versünnep
– döntő
22:35 Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kóger István
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Bobory Zoltán
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Jenei Márton,
Barna Krisztián, Sarah
Maycas és Bokrossy Barbara
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Táncra, magyar! – az Alba
Regia Táncegyesület és
a Bekecs Táncegyüttes
közös műsora
16:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dilán
Salih divattervező
16:30 Donato Renzetti – Az
olasz maestro
17:25 Gogo & George –
dokumentumfilm
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Boros Pál egykori
kerékpárversenyző
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Békéscsaba – Alba Fehérvár
FKC kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Az olasz maestro – az
Alba Regia Szimfonikus
Zenekar koncertje Pécsen
22:25 A hét hírei – ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2019. 5. 20. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Boros Pál egykori
kerékpárversenyző
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balsay István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Együtt magazin és Hírek
20:20 Aqvital FC Csákvár
– Budaörs labdarúgómérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 21. Kedd
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: Balsay István
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Bokrossy
Barbara, David Janík,
Dušana Héraková
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Paletta magazin és Hírek
20:20 Halálra rémülve – angol-újzélandi-ausztrál filmdráma
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 22. SZerdA
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: Bokrossy
Barbara, David Janík,
Dušana Heráková
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Smohay András
igazgató, Székesfehérvári
Egyházmegyei Múzeum
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Honvéd7 és Hírek
20:20 ARTE 70 2019 – ismétlés
22:10 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2019. 5. 23. CSüTörTöK

2019. 5. 24. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 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: Smohay András
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina, a
Corvinus Egyetem docense
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Esti mérleg,
Bajnokok városa és Hírek
20:20 Kárpátaljai tragédia – Hajduk
Márta dokumentumfilmje
21:20 Sportmajális 2019 – ismétlés
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
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: András Krisztina
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Gábor, a Videoton FC
egykori labdarúgója
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér,
Agrárinfó és Hírek
20:40 Musica Sacra 2018 – Rossini:
Petite messe solennelle
Közreműködnek: Sarah
Tisba – szoprán, Chiara
Tirotta – mezzoszoprán,
Luciano Ganci – tenor,
Filippo Polinelli – bariton
vezényel: Ács János
22:20 Híradó és Köztér – ismétlés
23:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 19. 19:50 Békéscsaba – Alba Fehérvár FKC kézilabda-mérkőzés

