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Választókerületi
programok
Fogadóórát tart Barlabás
András és Gombó Áron
Február 24-én, hétfőn 17 és 18 óra
között fogadóórát tart Barlabás
András önkormányzati képviselő
a Városház tér 2. szám alatt. Vele
tart Gombó Áron, a Fejér Megyei
Önkormányzat képviselője is. Nagy
szeretettel és tisztelettel várják a
városban élőket, hogy javaslataik
és problémáik kapcsán segítséget
nyújthassanak. Ezen a napon 8-tól 18
óráig online fogadóóra is lesz Barlabás András közösségimédia-oldalán,
így a fehérváriaknak itt is lehetőségük lesz kérdéseket és észrevételeket
megfogalmazni. Az online fogadóórára érkezett kérdésekre a válaszadást
este kezdik meg a képviselők.
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Tervezik az uszoda bővítését
Bácskai Gergely
Egy tízpályás úszómedence is épülhet mintegy
százötven főt befogadó lelátóval együtt a
Csitáry G. Emil Uszoda bővítésének keretében,
melyhez jelenleg a tervezőt keresik – derült ki
a megjelent közbeszerzési tájékoztatóból.

Az uszodát közel kétezer négyzetméterrel bővítik. A beruházás
részeként megépül egy ötvenszer huszonöt méteres, tízpályás
úszómedence és egy tanmedence
is, a kiszolgáló létesítményekkel
együtt.

A Csitáry G. Emil Uszoda eredeti
terveit a KÖZTI Zrt. készítette 1985
és 1990 között. A kiírás szerint ez a
terv a fejlesztés során felhasználható, de nem kötelező minden elemét
átvenni. A komplexumban a gépészeti szinten úgynevezett „szaunavarázs” kialakítását is tervezik.
Az uszodát 1990-ben adták át
Székesfehérváron, azóta nagyobb
felújításon nem esett át, ezért
minden szempontból szükségessé
vált a korszerűsítés, de a megnövekedett napi forgalom is indokolttá
teszi a bővítést.

Lakossági fórum
Lakossági fórumot tart a 2. számú
választókörzet képviselője, Kovács Zsoltné. Az önkormányzati
képviselő február 24-én, hétfőn
17 órától várja a körzetben élőket
a Vörösmarty Mihály Általános
Iskolába, ahol a Szedreskertet érintő
kérdésekről is szó lesz. A lakossági
fórumon részt vesz Cser-Palkovics
András polgármester, Szauter Ákos,
a Széphő Zrt. vezérigazgatója, Bozai
István városgondnok, Steigerwald
Tibor, a Depónia Kft. ügyvezető
igazgatója, Nagy Zsolt, a Közlekedési Iroda vezetője és a Liget soron
működő szálloda igazgatója is.

Ciszteresek sikere
A Ciszterci Szent István Gimnázium
nyolc diákját fogadta kedden a
Városházán Brájer Éva kulturális tanácsnok és Szabó-Bakos Györgyné, az
1. számú választókörzet önkormányzati képviselője. A fiatalok sikerrel
szerepeltek A Magyar Kézművességért Alapítvány 26. Betlehemi jászol
pályázatán. A diákok Szentes Ottokár
művésztanár vezetésével készítették
el rajzaikat, melyeket a kézművesek
és amatőr alkotók által készített
művek versenyében a legjobbnak ítélt
a zsűri.

Lezárják a parkolót
A Palotai úton, az Alba házzal
szemben lévő kis murvás parkolóban
régészeti próbafeltárást végeznek
jövő héttől: a február 25-én kezdődő
munkálatok idejére a parkolót
lezárják.

Gallyazás a Kossuth utcában
Fasorfenntartási munkák miatt jövő
kedden lezárják a Kossuth utcát a Petőfi utcától. Arra kérik az ott élőket és
az autótulajdonosokat, hogy reggel
hét óráig hagyják el járműveikkel az
utcát. A Kossuth és a Táncsics utcára
kiadott parkolási bérleteket a Petőfi
utcában valamint a Szent István téren
is elfogadják.

Fotó: Bácskai gergely

Belváros-észak és Szedreskert

Az uszodában a megnövekedett napi forgalom miatt is szükség van a bővítésre

Indulhat a déli összekötőút építése
Bácskai Gergely, László-Takács Krisztina
Az idei költségvetés mellett több fontos kérdésben is
döntött a közgyűlés múlt héten pénteken.

Megemlékezés az elhurcoltakról
Székesfehérvárról 1944. június 14-én indultak a vagonok az auschwitzi haláltáborba
Dr. Hirschler Pállal, a város tudós rabbijával
együtt. Székesfehérvár polgármestere kezdeményezte a közgyűlésen, hogy március elején
a város közössége nevében a gyalázat helyén
hajthassanak fejet emlékük előtt a haláltábor
felszabadításának hetvenötödik évfordulóján.

Változás a temetői szolgáltatásokban
Bár emelkednek a temetői szolgáltatás díjai,
a megyei jogú városok temetői díjtételeinek
átlagánál még mindig olcsóbbak maradtak
a székesfehérvári díjak. Bozai István városgondnok kiemelte, hogy komoly fejlesztések
történtek a Béla úti temetőben, és idén
tavasszal elkészül egy új kolumbáriumfal is.
Arról is döntött a testület, hogy az üzemeltető javaslata alapján lezárják a Fecskeparti
temetőt. Ennek oka, hogy a több mint kétszáz éves temető teljesen megtelt, egyetlen
üres sírhely sincs már, továbbá a koporsós
temetéseknél kegyeleti és munkavédelmi
szempontból is rendkívül nehézkes az ásás
illetve a sírok között a föld elhelyezése. A
lezárás csak az új sírhelyek kialakítására vonatkozik, a családi sírba, kriptába továbbra
is lehet temetkezni.

Intézményeket érintő döntések
Az óvópedagógus-hiány és a betöltetlen
óvodai férőhelyek miatt óvodaösszevonások
lesznek. A nyolc óvodát érintő javaslatot

Mészáros Attila alpolgármester ismertette.
A javaslat elfogadásával többek között a Tolnai Utcai Óvoda Megyeház utcai telephelyéről három vegyes csoport költözik a Tolnai
és a Sziget Utcai Óvoda épületébe. A szülők
kérésére a gyerekek együtt maradhatnak.
A napirend tárgyalásakor elhangzott: a
testület kéri az önkormányzati fenntartású
intézmények vezetőit, hogy tegyenek meg
mindent az intézményrendszeren belüli
továbbfoglalkoztatásért.

Épül a déli összekötő
Fontos döntés született a déli összekötő
ügyében is, hiszen várhatóan hét és félmilliárd forintos támogatást kap a beruházásra
a város. A kötelező régészeti feltárás földmunkáival pedig hamarosan megkezdődik
a kivitelezés.

Rendelő- és útfelújítás
A Szekfű Gyula utcai rendelőintézet
felújítására kiírta a testület a közbeszerzési
eljárást, és elindult a „kis” Budai és a Prohászka utca közműfejlesztésére a kivitelező
kiválasztása, ami az útfelújítást megelőző
munka. A régen várt felújítás alkalmával
az ivóvízvezetéket és a szennyvízcsatornát
is felújítják. A felújítás a Várkorút, a Budai
út és a Prohászka Ottokár utca kereszteződését, a Prohászka Ottokár utcát és a „kis”
Budai út közműveit érinti.

Üzleti tervekről is döntöttek
Elfogadták a képviselők a Prosperis Alba
Kutatóközpont Nonprofit Kft., a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. és a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét is.

Jakab nemet mondott
Fazakasra
Rába Henrietta
A Jobbikon belüli árulókról beszélt Jakab Péter, a párt új
elnöke a januári tisztújító kongresszuson. Az interneten
több portálon is megtalálható hangfelvételen Jakab Péter
a párt székesfehérvári elnökét, Fazakas Attilát is bírálja.

„...akikkel egyébként nem szeretnék együtt dolgozni az elnökségben, úgyhogy most sorolom
őket: Stummer János, Bencsik János, Gyüre
Csaba, Varga-Damm Andrea és Fazakas
Attila.”
A Jobbik január 25-i tisztújító kongresszusán Jakab Péter, a párt újonnan megválasztott elnöke mondta a fentieket, aki
szerint a leköszönő elnökség a tisztújítás
előtt öt nappal megváltoztatta a szabályzatot, elvette a vétójogot az alelnöki
jelöléseket illetően a leendő elnöktől.
Jakab szerint az őszi választmányi ülésen
a tisztújítást megpuccsolták.
A hangfelvételről megkérdeztük Fazakas
Attilát, a Jobbik székesfehérvári elnökét,
aki ezt mondta: „Az adott helyzet hozta ezt
ki. Az elnök úr nagyon szerette volna megszavaztatni azt a csapatot, akit ő kigondolt, és erre
erősített rá ezekkel a szerintem nem szerencsés
kijelentésekkel.” Fazakas Attila hozzátette:
nincs benne tüske az elhangzottak miatt,
és az elnökkel közösen folytatják tovább a
munkát a városban és Fejér megyében.
Szerdai hír, hogy a Jakab által szintén
megtámadott Bencsik János parlamenti
képviselő, a párt budapesti elnöke kilép
a Jobbikból és függetlenként folytatja
országgyűlési munkáját.

Ötezer forint a
hatvanöt év felettieknek
Kurucz Tünde
A tavalyi évhez hasonlóan Idén is ötezer forintos támogatásban részesülnek a hatvanöt
év feletti fehérváriak. 2020-ban a jogosultak
több mint fele benyújtotta igénylését.

A program 2019. március 1-jei bevezetésétől december 31-ig mintegy húszezer kérelem érkezett a
Polgármesteri Hivatalba, 19.346
igénylő jogosult is volt a támogatásra. Idén eddig tizenegyezernél
is többen kérvényezték a juttatást.
Az igényléseket folyamatosan
dolgozzák fel a Polgármesteri
Hivatal munkatársai, de a nagyszámú kérelem miatt mindenkitől
türelmet kérnek.

Hasznos tudnivalók
Az 65. életévüket éppen betöltő
székesfehérváriak kérelmüket
a 65. életév betöltését követő
naptól számított hatodik hónap
utolsó napjáig, a 65 éven felüliek
pedig az év folyamán bármikor
leadhatják. Egy évben egyszer
igényelhető és folyósítható az
összeg, és visszamenőleg nem
lehet igényelni. A kérelmeket
formanyomtatvány kitöltésével
lehet eljuttatni postán vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatára. A formanyomtatvány a város honlapjáról,
a szekesfehervar.hu oldalról
tölthető le.
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Konzervatív költségvetés, stabil gazdálkodás

László-Takács Krisztina

Az idei költségvetés a Kodály iskola homlokzatfelújításának elindítását is tartalmazza

a CT- és MR-vizsgálatok várakozási
idejének csökkentése érdekében
szükséges, a HPV- mellett pedig új
oltástámogatási program is indul
Székesfehérváron.
Húsz képviselő közül tizenhat támogatta a költségvetést, melynek vitája
is kulturált hangnemben zajlott.
„A Fidesz-frakció felállított egy olyan
költségvetési struktúrát, amit az ellenzék
nem ilyen formában szeretne felosztani
akár a sport, akár az ifjúságpolitika,
akár az egészségügy, akár az oktatás,
akár a kultúra területén. Máshová
helyeztük volna a hangsúlyt!” – mondta Ráczné Földi Judit ellenzéki
frakcióvezető a Fehérvár Televízió
Köztér című műsorában, majd
hozzátette: „Nem az egész költségvetéssel van problémánk, hanem a
felosztás strukturájával. Azt azonban

Fotó: Simon Erika

Összesen 67,4 milliárd forintnyi
összbevételt tartalmaz a büdzsé,
melyből a saját bevétel 25,8 milliárd forint. Működtetésre és térségi
feladatellátásra 30,9 milliárd forintot
költ a város, fejlesztésekre pedig ös�szesen 32,9 milliárd forint szerepel
az idei költségvetésben. Jelentős a
város gazdálkodási tartaléka is: 3,6
milliárd forint.
Farkas László, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke elmondta, hogy kilenc igen és egy nem
szavazattal javasolta elfogadásra
a költségvetést a bizottság. Mint
hangsúlyozta, stabil, biztonságos,
több lábon álló költségvetéssel bír a
város. Kiemelte, hogy a fehérváriak
olyan kivételes helyzetben vannak,
hogy magánszemélyként semmilyen
helyi adót nem kell fizetniük.
A hatvanhétmilliárdos főösszeg
majdnem felét költik fejlesztésekre,
és valamennyi kiemelt program
folytatódik idén is. Így az Ybl Miklós
Intézményfejlesztési Program, a
Saára Gyula Útfelújítási Program

Fotó: Kiss László

Abban a fideszes városvezetés és az ellenzéki
frakció is egyetért, hogy 2020-ban is stabil költségvetése van a városnak, ráadásul mindez hitel
nélkül valósulhat meg, sőt fejlesztésekre is jut
pénz. A több mint hatvanmilliárdos összbevétel
beosztásának részleteiben azonban eltérnek a
vélemények, így az ellenzék nem szavazta meg az
idei költségvetést. Húsz képviselőből tizenhatan
azonban igennel szavaztak a 2020-as tervezetre,
így a fő számok rögzítve vannak és a fejlesztési
irányok is egyértelműek. Idén is folytatódhatnak
többek között a rendelő- és iskolafelújítások, a
közúti fejlesztések.

Ráczné Földi Judit frakcióvezető lapunknak elmondta: a fehérvári ellenzéki összefogás négy
képviselője négy területen fogalmazott meg módosító javaslatot a város költségvetéséhez, amit
a többség nem támogatott, de ígéretet kaptak arra, hogy a támogatások növelésének lehetőségét az önkormányzati bizottságok megvizsgálják. A költségvetést végül nem szavazták meg.

és a Kégl György Városi Egészségügyi Program mellett folytatódik a
hatvanöt év felettiek támogatása,
az okostantermek kialakítása, a
robotikai program és a jelentős
környezetvédelmi fejlesztések is.
Ellenzéki javaslatokat is beépítettek
a tervezetbe, miszerint tartalmazza a
büdzsé azt a százmillió forintot, ami

nem vitattuk, hogy valóban stabil, erős
gazdasági alapok állnak rendelkezésre
és erős az adózóképesség, nagyon magas
az iparűzésiadó-bevétel, így valóban
tud fejlődni a város. Négy pont mentén
készítettünk egy alternatív költségvetést,
amely szerint többet kellene fordítani
közlekedésre, oktatásra, egészségügyre
és a bérlakásokra. Ezt elmondtuk több-

ször is, és ehhez tartjuk magunkat.”
Molnár Tamás, a Fidesz-frakció
vezetője szerint ezek a súlypontok
a megszavazott költségvetésben is
jelen vannak, és bár az oktatás már
nem a város feladata, az önkormányzat mégis érez felelősséget abban,
hogy részt vegyen annak fejlesztésében, ahogy az intézményfelújítások,
a közlekedés vagy az egészségügy
területén is vállal fejlesztési feladatot
a város.
Az ellenzéki frakció szerint azonban
nagyobb összeget kellene fejlesztésekre fordítani, és a lehetőségekhez képest jobban meg lett húzva
a nadrágszíj, miközben a városi
szolgáltatások díjai több területen is
emelkedtek.
„Nemcsak költségvetést kell csinálni,
hanem racionális költségvetésre van
szükség, nem szabad elszállni attól,
hogy a városnak ilyen gazdasági ereje
van, mértéktartónak kell maradni a
kiadásokban. Senki nem szeretné, hogy
újabb hitelek törlesztése jelenjen meg a
költségvetési kötelezettségek között.” –
mondta Molnár Tamás a Fehérvár
Televízió vitaműsorában.
Ha a fejlesztésre fordított pénzekkel nem is értenek teljesen egyet a
képviselők, tény, hogy az ellenzéki
javaslatokat beépítették a költségvetésbe, így azt a kezdeményezést is,
amely segíti a CT- és MR-vizsgálatok
várólistáinak csökkentését, ezen-

kívül elindulhat egy új oltástámogatási program is.
Molnár Tamás szerint körülbelül
ugyanannyi fejlesztés várható idén
is, mint tavaly, ugyanakkor az önkormányzatnak is muszáj tartania a
munkaerőpiacon a versenyképességét, ezért volt szükség béremelésre:
„Oktatási és egészségügyi fejlesztésre
is többet költünk az idén, mert komoly
elmaradása van a városnak, ami nem
az utóbbi tíz évben, hanem az elmúlt
harminc évben keletkezett.” – hangsúlyozta a frakcióvezető, aki beszélt az
évente beütemezett rendelőfelújítási
programról is: „Haladunk sorban,
de sajnos nem tudjuk megtenni, hogy
egyszerre újítsuk fel mindet, hiszen
addig nyújtózkodhatunk, ameddig a takarónk ér. Folyamatosan újulnak meg az
óvodák, a bölcsődék, sőt született olyan
döntés is, amely iskolafelújításról szól,
holott ott nem is mi vagyunk a fenntartók, de felelősséget érzünk a Fehérváron
tanuló diákok iránt.”
A konzervatív tervezést igazolja az
a döntés is, amely az elmúlt két hétben parázs vitát indított az érintettek
körében. A város óvodai intézményreformja arra a tényre épül, hogy a
3523 óvodai férőhelyből 401 üres és
18 betöltetlen óvódapedagógusi pozíció van. Az önkormányzat néhány
intézményt összevon, másokat kibővít és felújít a racionális működés
érdekében.

Közgyűlés után a polgármesterrel
Bácskai Gergely
Közgyűlés utáni háttérbeszélgetésre hívta
a város polgármestere a helyi újságírókat,
ahol a testület döntéseiről folyt a diskurzus.
Cser-Palkovics András ezen a fórumon is
hangsúlyozta, hogy húsz képviselő közül
tizenhat támogatta a költségvetést, és a tervezet vitája is kulturált hangnemben zajlott.

A több mint hatvanhétmilliárdos
városi büdzsé harminchárommilliárd forintnyi fejlesztési
forrást tartalmaz. Sok építkezés
közül az egyik leglátványosabb a
Bartók Béla tér parképítése lesz.
Itt tavaly cserélték ki a közműveket, és heteken belül már a kivite-

lezőket láthatjuk a területen. Érdekesség, hogy a tér egy részén a
Szent István Király Múzeum teljes
felújításához egy darut állítanak
majd fel, hogy ne a Fő utcán keresztül kelljen az építőanyagokat
az intézménybe szállítani. Szó volt
arról is, hogy hatalmas munka
lesz a „kis” Budai út, a Prohászka
utca és a kereszteződésük alatt
futó régi víziközművek cseréje.
A felújítás szükséges, és sajnos a
kereszteződést is fel kell bontani,
éppen ezért idén nyárra tervezik
a közműfelújítást és jövő nyárra
az út teljes rekonstrukcióját, hogy
iskolai időszak alatt ne kelljen
lezárni a forgalmas csomópontot.
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Bővül a kerékpáros infrastruktúra
A HETILAP

Rába Henrietta

A vasútállomás környékén több
mint negyven kerékpártámasz
biztosít a bicikliseknek parkolási
lehetőséget. A bejárat mindkét oldalán található belőlük jó pár darab. A
kerékpárok tárolóeszközeire, mint
ahogy a városban máshol is, nagy
szükség volt. A Magyar Kerékpárosklub Székesfehérvár és Térsége
Területi Szervezete igényelte a kerékpártámaszokat az önkormányzattól.
„A döntő pont, a fordulat akkor volt,
amikor 2018 őszén elfogadta a város
önkormányzata, hogy kiraknak ezer
kerékpártámaszt a városban, ami
az ezer parkolóhoz képest teljesen
normális arány. Azt is érdemes
figyelembe venni, hogy az ezer támasz
az kétezer kerékpárférőhelyet jelent!
Látszik, hogy egy szeles, esős napon
is ki vannak használva, igenis tele van
a támaszpark!” – mondja Pásztor
László, a Magyar Kerékpárosklub
Székesfehérvár és Térsége Területi
Szervezetének titkára.
A vasútállomásnál a régi és az új
támaszokat is használhatják a

Fotó: Kiss László

Újabb kerékpártámaszok kerültek a vasútállomás elé. A civilszervezetek kezdeményezésére
tavaly elindított Ezer kerékpártámasz program
keretében a tervek szerint február végéig több
helyen is lesznek új tárolóhelyek.

Szinte minden támasznál állnak kerékpárok a vasútállomásnál

kerékpárosok. A két fajta között
azonban nagy különbség van: az
újonnan telepítettek megfelelnek
az európai uniós szabványnak, és
jobban védik a bicikliket.
„A régi támaszokat magunk között
úgy hívjuk, hogy küllőtörő: fúj egy
kis szél, a bringa dől, a küllő törik.
Az új támaszokhoz oda lehet kötni a
vázat, oda lehet kötni a gyorsoldós

kereket, tehát ez a vagyonvédelem
szempontjából is jobb megoldás,
mert nem lehet ellopni a biciklit. Ha
megnézzük, van itt háromezer forintos és van háromszázezer forintos
bringa is. Tehát nagyon nem mindegy, hogyan tudjuk lelakatolni! Ez a
szabályos, úgynevezett fordított U
alakú támasz, szerencsére ilyeneket
rak ki a város most már mindenfelé.”

– magyarázza a kerékpárosklub
titkára.
A szervezet a főbb közlekedési
csomópontokra kérte a kerékpártámaszokat, melyekből körülbelül
hatszáz darabot már ki is helyezett
az önkormányzat. Nagy megnyugvást adhat, hogy a vasútállomás
környékén kamera is figyeli a
kétkerekű járműveket.

Ne dobd el a csikket!
Csapó Ramóna
Egyre nagyobb problémát jelentenek a városban eldobált cigicsikkek. Nemcsak esztétikai
értelemben, de egészségügyi szempontból is
sok bosszúságot okoznak a hanyagul elhajított
csikkek. Az utcára dobott egy-két centis
szemétdarabok bemosódnak a csatornákba, és
onnan eljutnak az élővizekbe.

Eltaposott, csatornába dobált cigicsikkek – egyre többen tapasztaljuk ezeket a városban sétálva.
A cigaretta emberi szervezetre
gyakorolt negatív hatásait ma már
sokan ismerik, de környezetünket, vizeinket is jelentős mértékben károsítják a dohánytermékekben fellelhető anyagok.
„A víznyelőkbe került csikkek
kiáznak, és ekkor válnak igazán

veszélyessé az élővilágra nézve!” –
mondja Kenyeres Dániel belvízi
rendező. A Városgondnokság
munkatársai naponta több tonnányi szemetet szednek össze a
város utcáiról, melynek jelentős
részét a cigarettacsikkek teszik
ki.
Nemcsak a belvárost érinti ez
a probléma: a panellakóknak
is sok kellemetlenséget okoz a
cigaretta, amit olykor az ablakon
keresztül, esetleg az erkélyről
hajítanak le a dohányosok. A
szakember úgy véli, megoldást
jelenthetne, ha az emberek a
kultúrájukon, a környezettudatosságukon tudnának változtatni,
és az utcákon elhelyezett szemetesekbe, otthon pedig a kukába
helyeznék a csikkeket.

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra
meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
Iroda:

Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben:
• 22 m2 alapterületű irodahelyiség
• 38 m2 alapterületű irodahelyiség

Kép: Németh-Nagy Róbert

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok energia
tanúsítását!

Az elszívott cigarettát el kell oltani és a kihelyezett szemetesekbe dobni!

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu
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Applikációval segítenek az autizmussal élőknek Mivel jár az iparűzési adó tervezett átalakítása?
A HETILAP

Kovács Szilvia
Hamarosan mobilapplikáció és a hozzá tartozó
internetalapú szolgáltatás is segíti az autista gyermekek és felnőttek mindennapi életvitelét. Egy
egyedülálló magyar fejlesztésnek köszönhetően az
autizmussal élők, családtagjaik és az őket segítő
szakemberek könnyedén és közösen állíthatják
össze a felhasználó számára szükséges segítséget.

Az akadálymentes életet biztosító
mobilalkalmazást február 17-én, hétfőn városunkban is megismerhették
az érdeklődők.
Az Autisták Országos Szövetségének
projektje uniós támogatásból valósul
meg. A felhasználók örülnek a fejlesztésnek, hiszen számukra a kommuni-

káció és az önálló életvitel okozza az
egyik legnagyobb nehézséget.
A 2018. január 1. és 2020. december
31. között tartó projekt olyan egyedülálló, innovatív digitális fejlesztést
teremtett meg, mely az autista személyek integrációjában, életminőségük
javításában jelentős szerepet játszhat
a jövőben.
Horhi Anett, az Autisták Országos
Szövetségének szakmai vezetője szerint a használt vizuális támogatások
segítenek strukturálttá tenni a környezetet, a folyamatábráknál pedig egy
konkrét tevékenység lépéseit tudják
bemutatni, ami segíthet az autizmussal élőknek, hogy egyre önállóbbá
váljanak.

Jóval kevesebb a jelzés
Kiss-Dávid Renáta
Középpontban a hátrányos helyzetben
élő gyermekek és a szakemberek szoros
együttműködése – évet értékelt az Alba
Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ. A
szakmai fórumon kiderült: eredményes volt az
intézmény tavalyi éve.

Értékelés, útmutatás, kevesebb jelzés a bajba jutott gyerekekről – többek között ezek kerültek terítékre
a februártól már új néven ismert
Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai fórumán.
Mészáros Attila alpolgármester

Kovács Szilvia
Megoszlanak a vélemények a Nemzeti Versenyképességi
Tanács tervéről, amely átalakítaná az iparűzési adót. Míg a
vállalkozások üdvözlik a hírt, addig az önkormányzatok gazdálkodását jelentősen megnehezítené a tervezett módosítás.

A javaslat szerint megszűnne az adó decemberi feltöltési kötelezettsége, emellett a cégek
két más módon, az amortizációs költségekkel valamint a kutatás-fejlesztési célú ráfordítások leírhatóvá tételével csökkenthetnék
adóalapjukat.
„Székesfehérvár számára ez a döntés jelentős
kiesést jelentene a saját bevételek terén.” –
mondta Cser-Palkovics András polgármester,
majd hozzátette: az iparűzési adó a város

költségvetésének jelentős részét teszi ki,
amit nem lehet máshonnan pótolni, ráadásul
az iparűzési adó közel felét tíz cég, főleg
nemzetközi nagyvállalatok fizetik be.
Idén mintegy hétmilliárd forint saját erőből
megvalósuló fejlesztést tervez az önkormányzat, amit teljes egészében az iparűzési
adóból finanszíroz. Ebből biztosítja a város a
városüzemeltetési feladatok ellátását, ebből
finanszírozza az intézményeit és teremti meg
a szolgáltatásokat, például a gazdaság számára nélkülözhetetlen infrastruktúra-fejlesztést vagy a szakemberek felsőfokú képzését.
A polgármester kiemelte: az iparűzési adó
nélkül nincs önkormányzati működés, és
nem lehet a jelenlegi szolgáltatási színvonalat biztosítani.

Tovább vizsgálják a Balatoni úti töltést

szerint nagyon fontos az a jelzőrendszer, amely Fehérváron működik. Mint azt lapunknak elmondta,
ebben a feladatellátásban sokan
vesznek részt, és nagyon fontos az
az összefogás, amelynek célja a veszélyeztetett gyermekek megfelelő
életkörülményeinek biztosítása.
Az idei városi költségvetés elfogadásával hat újabb státusszal bővül
a központ. Ez további fejlődést
eredményezhet. Tisztl Henrik
intézményvezető a konferencián
elmondta: a jelzésszámok stabilizálódtak, de továbbra is cél a jelzőrendszer fejlesztése.

Kurucz Tünde
További fúrásokra lesz szükség a Balatoni úti
töltés állapotmeghatározáshoz. A közeljövőben
súlykorlátozást is bevezetnek.

A Balatoni úti töltésen a rendkívül nagy forgalom és a korábban
beültetett, majd kivágott nyárfasor
miatt süllyedések alakultak ki, ezért
szeizmikus és földradaros méréseket
végeztek a szakemberek. A kritikus
helyeken további vizsgálatokra lesz
szükség, ezekre nyáron kerül sor. Ebben az időszakban félpályás útlezárásokkal kell számolni. Az eredmények

alapján lehet majd a töltés megerősítésének módját, az alkalmazott technológiát és anyagokat meghatározni,
és a közbeszerzést kiírni.
Tavasszal a felüljárót kátyúzzák,
hogy a felszíni csapadék ne szivároghasson a töltés belsejébe, és
súlykorlátozást vezetnek be.
A Vásártéri úti felüljáró is le van
zárva tavaly óta, mivel itt is jelentős
süllyedést vettek észre a szakemberek. A statikai vizsgálatok alapján
komoly műszaki beavatkozásra van
szükség, aminek része a felüljáró
szerkezetének és a Balatoni úti csatlakozásnak a megerősítése is.

A Vörösmarty Rádió műsora február 22-től 28-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 2. 22. szOMBat

2020. 2. 23. Vasárnap

2020. 2. 24. Hétfő

2020. 2. 25. Kedd

2020. 2. 26. szerda

2020. 2. 27. CsütörtöK

2020. 2. 28. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információ
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
óránlént friss hírekkel
, a hazai és külföldi
zenei élet legkiválóbb
muzsikáival.

08.00 Fehérvári hétvége:
friss hírek, időjárás
és közlekedési
információ, műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
08.30 Önismereti előadások
Vendég: Tóth Tamás
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária
10.10 Gazdit keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Krepsz Gyöngyi
11.10 Fitt receptek Vendég:
Szabó-Farkas Lilla
11.35 Minden, amit a halról
tudni érdemes Vendég:
Szabó Krisztián
12.10 Magyar királynék Vendég:
Szalánczi Viktória
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
20.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
óránként friss hírekkel,
a hazai és külföldi
zenei élet legkiválóbb
muzsikáival.

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
08.35 Autófitnesz vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk.
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
13.10 Táncdalfesztiválosok
– ANeoton Együttes
Vendég: Kiss György
14.10 A Magyar széppróza
napjára készül a
Vörösmarty Társaság
Vendég: Bobory Zoltán
15.10 Beszélgetés a
Székesfehérvári Balett
Színház előadásairól
Vendég: Egerházi Attila
15.35 „Az én Petőfim” – a
darab író-rendezőjével
beszélgetünk Vendég:
Matuz János
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban Benne:
óránként hírek és zene
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk.
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Évi
08.10 Sporthírek
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Germán Márton
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
észvételévelMűsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este: könnyed
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.10 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Benne:
minden órában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk.
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
08.10 Sporthírek
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
észvételévelMűsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető:
SchédaZoltán
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Állati dolgok vendég:dr.
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Évi
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
órában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
Műsorvezető:
SchédaZoltán
Hírszerkesztő:
Romhányi Anikó
08.10 Sporthírek
08.35 Pszichológus szemmel
vendég: Egey Tímea
és Fischer Imre
10.00 Fehérvári délelőtt:
napi aktualitások,
kulturális ajánlatok,
közérdekű információk
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Évi
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
15.00 Uzsonna – gasztronómiai
magazin vendég:
Szabó László
16.00 Fehérvári este:
könnyed elemző
beszélgetések egyegy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szőllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: óránként
hírek és zene minden
mennyiségben

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

egészség

Kovács V. Orsolya
Ha egy körömgombáról szóló reklámot látunk a tévében,
legszívesebben minél gyorsabban továbbkapcsolnánk.
Mégis, akiket érint, kénytelenek odafigyelni és megtalálni a megoldást, hogy megszabaduljanak a kellemetlenségektől, lehetőleg hosszú távon.

Ha még nem találkoztunk a problémával
vagy szeretnénk megakadályozni, hogy
visszatérjen, a következő lépéseket tehetjük a megelőzésért: használjunk olyan
lábbelit, amiben nem izzad a lábunk, jól
szellőzik. Cipőnket viselés után hagyjuk
huszonnégy órán át száradni, ne hordjuk
minden nap ugyanazt. Pamutzoknit vagy
harisnyát húzzunk fel, ne műszálasat. Ne
osztozzunk a körömápolási eszközökön,
ollón, reszelőn másokkal. Közös törölközőt se használjunk, az uszodában, strandon pedig mindig viseljünk papucsot!

Hogyan alakul ki a körömgomba?
Élesztőgombák, penészgombák és különböző egyéb gombák is okozhatják ezt az
elváltozást, melyek sérült bőrfelületeket
illetve a köröm és a körömágy közötti területeket támadják meg a kézen és a lábon.
Fontos tudni, hogy egészséges embereknél
ez mindössze esztétikai elváltozást illetve
némi kipirosodást, fájdalmat jelenthet,
cukorbetegek számára azonban sokkal veszélyesebb, ahogyan az idősek és azok számára is, akiknek bármi miatt legyengült az
immunrendszerük. A gombák leginkább
a nedves, meleg helyeket kedvelik, ezért is
fontos, hogy lehetőleg szárazon tartsuk a

2020.02.20.

Tovább bővülhet a támogatott védőoltások köre

Előzzük meg a körömgombát!
A HETILAP

lábunkat, lefekvés előtt pedig mossuk meg
és töröljük meg alaposan!

A jellemző tünetek
Ha azt tapasztaljuk, hogy a körmünk
elszíneződik, sárgás, barnás vagy erősen
fehér árnyalatot vesz fel, vastag, nehezen
vágható, a felszíne barázdált vagy gennyes
a körömágy, ez mind körömgombára utaló
tünet lehet.

Mit tegyünk, hogy elmúljon?
Bármilyen kezelési módot is választunk, ne
akarjuk túl gyorsan letudni a gyógyulást!
Tudomásul kell venni, hogy a hámfelületek
regenerálódása időbe telik. Hónapokat
kell várnunk, hogy a körömgomba teljesen
elmúljon. Az elváltozást okozó gombatípus
pontos azonosítására is szükség van ahhoz,
hogy a megfelelő készítményt kezdhessük
el használni. Nem szabad néhány hét után
abbahagyni a kezelést, akkor sem, ha enyhülnek a tünetek, mert a teljes gyógyuláshoz hosszabb időre van szükség.
Sokféle készítménnyel találkozhatunk az
ecsetelőtől a körömlakkon és a krémen át
a szájon át szedhető gyógyszerekig. Egyes
fajtáikat vény nélkül is beszerezhetjük
a patikában, mások recepetkötelesek.
Mindenképpen érdemes azonban orvossal
konzultálva elkezdeni az alkalmazásukat,
mert komoly mellékhatásai lehetnek a
hatóanyagoknak, akár a májra vagy a
szívre is. Várandós és szoptatós anyák a
legtöbbjüket nem is használhatják, csak
külsőleg alkalmazható készítményeket.

Kurucz Tünde
A Kégl György Oltástámogatási Program
keretében az önkormányzat támogatást
nyújt a fehérvári családoknak a nem kötelező
védőoltások beszerzéséhez azon túl, hogy továbbra is biztosítja a HPV elleni oltóanyagot
a tizenkét éves fiúknak.

Folyamatosan bővül azon támogatott védőoltások köre, amelyeket
az állam vagy az önkormányzat
részben illetve egészben finanszíroz. Székesfehérvár esetében
jelenleg az önkormányzat támogatásával kilenc komponensű
oltóanyaggal oltják HPV ellen a
fiúkat. A 2020-as költségvetésben közel huszonhatmillió forint
szerepel az oltóanyag beszerzésére. A lányok esetében az állam
biztosítja az ingyenes lehetőséget. A bárányhimlő elleni oltás
szintén az állam finanszírozásával októbertől vált kötelezővé és
ingyenessé.
Az önkormányzat az idei évben további támogatást nyújt
a védőoltások rendszeréhez. A
huszonötmillió forintos keretös�szeggel gazdálkodó Kégl György
Oltástámogatási Program részletes kidolgozása már javában
zajlik. Ennek keretében a város a
székesfehérvári családok számára
a gyermekeknek ajánlott védőoltások megvásárlásához nyújt
anyagi segítséget.

Fotó: Simon Erika archív
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A város a székesfehérvári családok számára a
gyermekeknek ajánlott védőoltások megvásárlásához nyújt anyagi segítséget

A közgyűlés elé várhatóan áprilisban kerülő előterjesztésben már
szerepelni fog a támogatás formája, mértéke és eljárási rendje is.
Az új támogatási formát júliustól
vezethetik be.
A szülőket arra kérik, hogy
a gyermekorvosok ajánlásait
figyelembe véve addig is időben,
a gyermekek életkorának megfelelően döntsenek az ajánlott
oltások beadatásáról!

Sportolni fogyatékossággal
Rába Henrietta
Február huszonkettedike a magyar parasport
napja. Ezen a héten számos programon
vehetnek részt azok, akik szeretnék kipróbálni,
milyen valamilyen fogyatékossággal sportolni.
Az első rendezvénynek a Széna Téri Általános
Iskola adott otthont, amely több mint egy
évtizede esélyegyenlőségi központ.

Negyedik osztályos gyermekek
vettek részt azon a sportrendezvényen, amely a magyar parasport
napjához kapcsolódik, és aminek

nagy szerepe van az érzékenyítésben. A gyerekek szívesen vettek
részt a sportdélutánon. Egy héten
keresztül különböző programokkal készülnek városszerte, eddig
huszonöt iskola csatlakozott
résztvevőként. A gyermekeknek jó
lehetőség, hogy a sportokat másképpen is megtapasztalhatják. A
héten még számos rendezvényen
lesz erre alkalmuk: csütörtökön
14.30-tól például az István Király
Általános Iskolába várják az érdeklődőket.

INTENZÍV ISKOLA-ELÔKÉSZÍTÔ TORNA • CSOPORTOS TSMT TORNA
(A FOGLALKOZÁS 5-7 ÉVES GYERMEKEKNEK AJÁNLOTT, HETI 2 ALKALOMMAL.)

A CSOPORTOS FOGLALKOZÁSOK FEJLESZTIK AZ:
• AZ IDEGRENDSZERT • A MOZGÁSKOORDINÁCIÓT • A FINOMMOTORIKÁT
• A LATERITÁST (IRÁNYOK) • A TÉRI TÁJÉKOZÓDÁST • A RITMUSÉRZÉKET
• A FIGYELEMKONCENTRÁCIÓT • A KOOPERÁCIÓT
HA SZERETNÉ, HOGY GYERMEKE MAGABIZTOS KISISKOLÁS LEGYEN:
ISKOLÁRA FELKÉSZÍTÔ FOGLALKOZÁSOK

NAGYCSOPORTOS GYEREKEKNEK AJÁNLJUK A SIKERES ISKOLAKEZDÉSHEZ
ÉS AZ EZT KÖVETÔ HATÉKONY TANULÁSHOZ. A FOGLALKOZÁSOKON AZON
TERÜLETEK FEJLESZTÉSÉT VÉGEZZÜK, MELYEK ELENGEDHETETLENEK AHHOZ,
HOGY GYERMEKE BOLDOGAN ÉS ZÖKKENÔMENTESEN ÉLJE MEG AZ ÁTMENETET
AZ ÓVODA ÉS ISKOLA KÖZÖTT.

OLVASÁSI NEHÉZSÉG / DISZLEXIA FOGLALKOZÁSOK

OLYAN ALSÓ TAGOZATOS GYEREKEKET VÁRUNK, AKIKNEK NEHÉZSÉGET OKOZ
AZ OLVASÁS A MINDENNAPOKBAN, SZORONG A HANGOS OLVASÁSTÓL,
A SZÖVEGÉRTÉSE FEJLESZTÉSRE SZORUL, S EZEK A DOLGOK ISKOLAI
TELJESÍTMÉNYÉT IS BEFOLYÁSOLJÁK.

Kép: Zsiday Ádám

FEJLESZTÔ FOGLALKOZÁSSAL KIEGÉSZÍTETT KORREPETÁLÁS
MATEMATIKA, VALAMINT MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYBÓL

A Széna téri iskola diákjai kétfajta sportban is kipróbálhatták magukat. A csörgőlabdánál a
látásuk hiányában, az ülőröplabdánál pedig mintha nem tudnának lábra állni, úgy vettek részt
a csapatfeladatokban.

AZ ELSÔ ISKOLAI ÉVEK, A TANULÁS/TUDÁS ALAPJAINAK SIKERES
ELSAJÁTÍTÁSA EGY ÉLETRE MEGHATÁROZHATJA GYERMEKE TANULÁSHOZ,
ISMERETSZERZÉSHEZ, ÉRDEKLÔDÉSHEZ, ÖNÉRTÉKELÉSHEZ, MOTIVÁCIÓHOZ
ÉS TÁRSAS KAPCSOLATAIHOZ VALÓ VISZONYULÁSÁT. A RÉSZKÉPESSÉG
ZAVAROK NEHEZÍTIK AZ ISKOLAI TANULÁS SORÁN AZ OLVASÁS, AZ ÍRÁS ÉS/VAGY
A MATEMATIKA ELSAJÁTÍTÁSÁT. GYAKRAN AZ ISKOLAI KUDARCOK HATÁSÁRA
MAGATARTÁSI PROBLÉMÁK LÉPHETNEK FEL, MELYNEK KÖVETKEZMÉNYE A
SZORONGÁS, DEPRESSZIÓ, FÉLELEM, DE AKÁR AGRESSZIÓ IS LEHET.

Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés: +36 (30) 161-2761
www.zoldalmakozpont.hu

Az ápolókat ünnepelték
Február tizenkilencedike Kossuth Zsuzsanna
születésének napja. Az ország első főápolójára,
az ápolók példaképére emlékezik az egészségügy
ezen a napon. A kórházban ünnepséget tartottak.

Egészségnap lesz Maroshegyen

betegek ápolásának szentelte. A
legelső katonakórházakat ő szervezte
meg, és elsőnek hívta fel a sebesült
katonák ápolásának kötelességére a
civilizált világ figyelmét. A kórházban a róla készült szobornál tartottak
ünnepséget. A megemlékezés végén
a kórház, az egészségügyi szervezetek, a megyei és városi önkormányzat
képviselői helyeztek el koszorúkat.
A koszorúzás után szakmai konferenciával folytatódott a program,
ahol kitüntetéseket is átadtak. Az év
ápolója Bíró Krisztina lett, Szabó István Az év asszisztense díjat vehette
át, míg Hertelendi Annamária Az év
tiszteletbeli ápolója lett.

Kép: Megyri Zoltán

A Szent György Kórházban kétezer ápoló dolgozik nap mint nap a
betegekért. Ez a munka igen sokrétű,
emberséget, elkötelezettséget, hivatástudatot követel. Az egészségügyben dolgozók szerint pedig az
egyik legszebb szakma.
Február 19-én az ápolókat ünnepeljük. Ez a nap Kossuth Zsuzsanna
születésnapja, aki rövid életét a

Február tizenkilencedike az ápolók napja
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Gáspár Péter
Állapotfelméréssel és különféle egészségügyi
szűrésekkel várják az érdeklődőket február
22-én, szombaton a Maroshegyi egészségnapon. A Gárdonyi Géza Művelődési Házban
kardiológiai vizsgálat, bőrgyógyászati szűrés,
dietetikai tanácsadás, csontsűrűségmérés és
boka–kar-index meghatározása is lesz.

Az egészségnapnak ezúttal is a
Gárdonyi Géza Művelődési Ház ad
otthont. A hagyományosnak mondható Maroshegyi egészségnapra
évről évre rengetegen látogatnak
el, hogy részt vegyenek az ingyenes
szűrővizsgálatokon. Ehhez nincs
szükség előzetes regisztrációra
sem.
Östör Annamária egészségügyi
és sporttanácsnok lapunknak
elmondta: már hagyománynak
mondható, hogy a Maroshegyi
egészségnappal kezdődnek az év
szűrőprogramjai Székesfehérváron. A tanácsnok örömét fejezte ki,
hogy a költségvetésből ismét jelentős összeg jut az egészségügyre és
az egészségfejlesztésre. Azokra a
vizsgálatokra koncentrálnak a
szűrőnapon, amikre nehezebb
bejutni, itt azonban egy helyben
minden elvégezhető.

Fotó: Simon Erika archív

Szabó Petra
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egészség

Közéleti hetilap

Hatodik alkalommal szervezik meg a szűrőprogramot a városrészben, melyre február
huszonkettedikén, szombaton kilenc órától
tizenhárom óráig várják az érdeklődőket

Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője kiemelte: az elmúlt
év statisztikai adataiból azt látjuk,
hogy az emberek egyre tudatosabban élnek, ha az egészségükről van
szó. Maroshegyről szólva kiemelte:
tavaly adták át a felújított Batthyány úti orvosi rendelőt, amivel
kapcsolatban a betegek, az orvosok
és asszisztenseik is egyetértenek
abban, hogy korszerű, XXI. századi
rendelő lett nemcsak a technikai felszereltségét, hanem építészeti megoldásait tekintve is. Hozzátette, hogy
az idei évben elindult a parkolóépítés is a rendelő mögött.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• műszaki ellenőrzést,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.
FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu • Felelős
szerkesztő: László-Takács Krisztina • Telefon: 30 260 8302 • Az e heti lapszám szerkesztője: Kurucz Tünde • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés, nyomdai
előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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Látogatható kiállítások
Bogyó és Babóca bábkiállítás
Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlege
Megtekinthető február 29-ig.
Erdély ásványai és kristálycsodái
Vörösmarty Mihály Könyvtár Tolnai utcai
Tagkönyvtára
A kiállítás megtekinthető február 29-ig.

programajánló

Egészségnap és farsangi operaparádé
Programok február 21-től március 1-ig
A vizsgálatok között lesz EKG, kardiológiai
vizsgálat, bőrgyógyászati szűrés, állapotfelmérés,
boka–kar-index meghatározása, de dietetikai
tanácsadásra és csontsűrűségmérésre is várják a
maroshegyieket a szakemberek.

Szabó Petra

Sinka Jenő kiállítása
Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri Tagkönyvtára
A kommunizmus áldozatainak emlékére címmel
nyílt kiállítás Sinka Jenő tablóiból. Megtekinthető
március 7-ig.
Szerintünk a világ...
Köfém Művelődési Ház
Gy. Simon Margit, Kishonthy Éva festőművészek
és Penk Katalin kiállítása. A tárlat március 11-ig
tekinthető meg.

2020.02.20.

Február 21.
Búvópatak: összeállítás erdélyi magyar költők
verseiből
16 óra, Királykút Emlékház
Kilyén Ilka Magyar Örökség díjas színművész
estje.

Játszani jó!
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Zengő bölcső foglalkozás négy év alatti gyerekeknek Szűcsné Ott Adrienn-nel.

Színek és fények
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Az Ősfehérvár Alkotóközösség kiállításának
megnyitója.

Szakkörkoktél
Művészetek Háza
Az intézményben működő kézműves szakkörök
munkáiból nyílt kiállítás március 13-ig tekinthető
meg.

Végtelen rétegek
18 óra, Pelikán Galéria
Péter Ágnes Munkácsy-díjas képzőművész tárlata.
Megtekinthető március 13-ig, keddtől péntekig
10-től 18 óráig.

Asszonyműhely
10 óra,
Varrott madárkás könyvborító készül filcdíszítéssel. A szervezők kérik, hogy az alkotók
készüljenek A/5 méretű könyvvel, notesszel,
amire készülhet a borítás. További információ:
Fehérvári Kézművesek Egyesülete (20 259 2952,
kezmuvesek@gmail.com).

A különutazás terei
Csók István Képtár
Ujházi Péter képzőművész kiállítása. Megtekinthető március 29-ig.

Február 22.
Maroshegyi egészségnap
9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár

Fehérvári farsangfarki felvonulás és fiatalasszony-farsang!
14 óra, Igéző
14 órától az Igézőben álarckészítés, 16 órától felvonulás.

Tibiton-klub
16 óra, VOKE Művelődési Ház és Könyvtár
Boribon autózik
17 óra, Civilközpont
A Nefelejcs Bábszínház előadása Marék Veronika
Boribon autózik és Annipanni, mesélj nekem!
című könyvei alapján.
Éljen a haza! – farsangi operaparádé
19 óra, Szent István-terem
A Vox Mirabilis Kamarakórus koncertje. Zemlényi
Eszter énekművész és Kéry Tamás zongora0művész varázsolják el a közönséget, a Vox Mirabilis Kamarakórus pedig meglepetésekkel készül.
Műsorvezető: Fekete Dániel. Vendég: Szegedi
Csaba operaénekes.
A Lásho Lecsó jótékonysági koncertje
19.30, A Szabadművelődés Háza
Jótékonysági koncert a rászorulókért: a zenekar
ismét a Fehérvári heti betevőért zenél.
Február 25.
Négykezes kedd

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

„Én is itt bérelek,
mert itt lehetőségem
van bővülni.”

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

BRILL-COLOR Kft.
Pilinszki Tibor
cégvezető

Horoszkóp
február 20. – február 26.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten fokozódnak az érzései: a szeretet és a
gyűlölet mélyebb lesz, mint valaha. A napokban
könnyen elragadhatják az érzései, legyen óvatos!
Jobb, ha nem most akar jelentős döntéseket
hozni!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Fokozatosan megkapja azt, amit akar. A lehetőséget, a sikert, akár a pénzt is. A héten végre
learathatja babérokat! Egyesek számára még az
utazás lehetősége is felmerül, esetleg külföldre
mehet dolgozni.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A párban élőkre fordulópontok várnak. Lehetséges,
hogy eljegyzik egymást vagy rövidesen bővülni fog
a családjuk. Viszont az egyedülállóknak sem lesz
okuk a panaszra, mivel a héten ők is szerelembe
eshetnek.

Ritka munkalehetőség kopogtat az ajtón. Az ötlet
kissé kockázatosnak és újszerűnek tűnik Önnek, de
ha mégis meg meri ragadni a lehetőséget, akkor új
fordulatot vehet a karrierje. Itt az ideje, hogy kockáztasson, és kövesse a vágyait!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten viszonoznia kell egy korábbi szívességet.
Még az is lehet, hogy anyagi helyzetében is megoldás
kínálkozik. Megismerkedhet valakivel, akinek révén
új spirituális ágazatot ismerhet meg, esetleg értékes
életfilozófiát tanulhat.

Az elégedetlenség érzése töltheti el a héten. Talán
magával a munkájával vagy csak a körülményeivel,
esetleg a fizetésével elégedetlen. Ezek az érzések átmeneti jellegűek. Kerülnie kellene azt, hogy a héten
munkával kapcsolatos döntéseket hozzon!

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

A HETILAP

10.30, Hetedhét Játékmúzeum
Az Árnikababa-varrás sorozatának első részében
a testet készítik el a résztvevők.

Még egy kört!
20 óra, Petz Söröző
A Gypsy Jazz Trió koncertje.

A Barátság mozi műsora

Trónon jóra ne számíts! – Királynék Székesfehérváron
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Magony Imre előadása.

Február 29.
Népmesehallgatás és közös alkotás a Népmeseponton
10 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és
Könyvtár

Február 21.
18 óra: Úriemberek
20 óra: Jojo Nyuszi

Domingo ötvenéves
jubileumi koncertje
– Verona

Február 22.
10 óra: Ailo – Egy
kis rénszarvas nagy
utazása
16 óra: A hiányzó
láncszem
18 óra: Tékasztorik 2.
20 óra: Úriemberek

Február 27.
18 óra: A mennyországnak kell lennie
20 óra: Közel a
horizonthoz

Február 27.
Liget Műhely olvasóklub
17 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
Író-olvasó találkozó. Vendég: Háy János író.
Hamlet
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Teleki Diákszínpad bemutatója.
Február 28.
Bach: Máté-passió
18 óra, Szent Sebestyén-templom
Bach Máté-passiója kiváló szólisták, az Ars Oratoria Kamarakórus és az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar előadásában.
Üzenet
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az Igazgyöngy Alapítvány kiállítás-megnyitója.

Hímzésünnep – Párniczky Józsefné emlékére
10 óra, Fehérvári Kézművesek Háza
Gyakorlattal egybekötött szakmai nap.
Állatbábok hajtogatással
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri
Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás gyerekeknek.
Székely Csaba: Öröm és boldogság
19 óra, A Szabadművelődés Háza
A Prospero Színkör előadása.
Mika Myllyaho–Nagy Judit: Pánik
19 óra, Igéző
A Szabad Színház előadása.
Március 1.
A csillagszemű juhász
11 óra, Igéző
Az Ákom-bákom Bábcsoport előadása.

Az 1992 óta működő HABI Kft.
keres eladó vagy kiadó,
200-300 m2-es üzlethelyiséget
Székesfehérvár / Székesfehérvár
kistérségben, alkatrész kereskedés
céljából, frekventált helyen,
jó parkolási lehetőséggel.
Ajánlatát a
szekesfehervaralkatresz@gmail.com
email címen, vagy
a 06 30/414-0878-as

Február 24.
18 óra: Közel a
horizonthoz
20 óra: A mennyországnak kell lennie
Február 25.
17.30: Jojo Nyuszi
19.30: Kisasszonyok

telefonszámon várom.

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

Február 26.
18 óra: Koncertszerda, film: Plácido

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

Február 28.
18 óra: Öngyilkos
túra
20 óra: 10 nap anyu
nélkül
Február 29.,
szombat
10 óra: A hiányzó
láncszem
16 óra: Ailo – Egy
kis rénszarvas nagy
utazása
18 óra: 10 nap anyu
nélkül
20 óra: Tékasztorik 2.

A Fehérvár Televízió műsora február 22-től 28-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

2020. 2. 22. SZOMBAT

2020. 2. 23. VASárnAp

2020. 2. 24. Hétfő

2020. 2. 25. Kedd

2020. 2. 26. SZerdA

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:30 Köztér – ismétlés
08:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács Szilvia.
Vendég: Benkő Andrea, az
EMMI Média a családért
2019-es különdíjasa
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Illés Szabolcs
polgármester, Csákvár
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
János mérnöktanár
12:40 Híradó – ismétlés
13:10 Köztér – ismétlés
13:50 Ökoportrék – Labanc
Györgyi – ismétlés
14:20 Honvéd7 – ismétlés
14:45 Ökoportrék – Vásárhelyi
Tamás – ismétlés
15:15 Agrárinfó – ismétlés
15:45 Fehérvár köszönti
katonáit – a Vörösmarty
Színházban tartott gálaest
közvetítése felvételről
18:05 Ökoportrék – Victor András
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó
19:20 Kvantum – tudományos
magazin
19:50 Alba Fehérvár – Szombathelyi
KK kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:10 Vershúron – Dicsőség
a verseknek! 1. rész
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:20 Ökoportrék – Victor
András – ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács Szilvia.
Vendég: Benkő Andrea, az
EMMI Média a családért
2019-es különdíjasa
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Illés Szabolcs
polgármester, Csákvár
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Kallós Zoltán-emlékest
Az erdélyi néprajzkutató,
népzenegyűjtő tiszteletére
rendeztek emlékestet a
Szent István Hitoktatási
és Művelődési Házban
14:10 Napi színes – ismétlés
14:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Varga
János mérnöktanár
14:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
15:35 Székesfehérvári Királyi
Napok 2019 – Táncra,
magyar! – ARTE 70
17:35 Kalotaszegtől Moldváig –
Kallós Zoltán és barátai
18:05 Vendégségben a
természetben –
ismeretterjesztő film
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 In memoriam Fülöp Gyula –
Fehérvári beszélgetések extra
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Fülöp Gyula
20:15 Egy nap a világ –
India 1-2. rész
Kovács Áron vendéglátói
mindenhol magyarok.
Rajtuk, az ő magyar
szívükön-lelkükön keresztül
látjuk, hogy az adott
országban milyen az élet,
mit érdemes megnézni,
megkóstolni, megtudni.
21:05 Vershúron – Dicsőség
a verseknek! 2. rész
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
10:20 Köztér – ismétlés
11:00 Kvantum – tudományos
magazin
11:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:10 Vendégségben a
természetben –
ismeretterjesztő film
16:40 Kvantum – ismétlés
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Seress
Zoltán színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Együtt magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Hydro Fehérvár AV19 –
Villach jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
23:05 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 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
14:50 Aqvital Csákvár – Gyirmóti
FC Győr labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Seress
Zoltán színművész
17:00 Együtt magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Kállay Mária
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Paletta magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Seuso – Rejtélyek nyomában
Vendég: Kovács Lóránd
Olivér, a Gorsium
Régészeti Park vezetője
21:30 Időzített bombák –
dokumentumfilm
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Paletta magazin – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 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: Látrányi
Viktória. Vendég: Kállay Mária
17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Varga János
mérnöktanár 2. rész
18:30 Fülöp Gyula emlékére
– Bölcső
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Honvéd7
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Portrék a Királykúton 2019
Meghívott vendég: Nagy
Zoltán Péter. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
21:20 Szarajevó 2018
Székesfehérvári delegáció
tett látogatást a Szarajevóban
békemissziót teljesítő
fehérvári katonáknál
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Jelentős változások várhatók a karrierjében!
Amennyiben gondolkodott a munkahely változtatásán, akkor valószínűleg a héten meg is teszi
hozzá az első lépést. Készen áll arra, hogy olyannal
foglalkozzon, amivel igazán szeretne!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Bármilyen akadállyal is találja szembe magát, kön�nyedén megoldja. Ügyeljen a fontossági sorrendre, és
a legégetőbb feladatok elvégzését vegye előre! A héten
foglalkoznia kell bizonyos hivatalos ügyekkel is, legyen
résen, nehogy valami elkerülje a figyelmét!

2020. 2. 27. CSüTörTöK
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
11:45 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: Varga János
mérnöktanár 2. rész
17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Kovács
Nóri, a Balkán Fanatik
egykori énekese
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! – benne:
Híradó, Esti mérleg
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Kalotaszegtől Moldváig
– huszonöt éves a Kallós
Zoltán Alapítvány
21:00 „Akik császárok lehettek
volna” – előadás
a Városházán
22:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 2. 28. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Híradó és Esti mérleg
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa – ismétlés
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:45 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: Schéda
Zoltán. Vendég: Kovács
Nóri, a Balkán Fanatik
egykori énekese
17:00 Bajnokok városa – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Gáspár
Sándor színművész
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár! –
benne: Híradó, Köztér
20:05 Agrárinfó
20:35 Hírek – ismétlés
20:40 Hydro Fehérvár AV19 –
Znojmo jégkorongmérkőzés
közvetítése felvételről
22:40 Híradó és Köztér – ismétlés
23:40 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: február 25. 18:05 A kommunizmus áldozatainak emléknapja – beszélgetés Kállay Máriával

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Vannak olyan személyek a környezetében, akik hátráltatják
vagy rossz hatással lehetnek Önre. Ezeket a kapcsolatokat
kellene átértékelnie vagy elengednie! A napokban nem
ártana az egészségére is jobban odafigyelnie, mert meggondolatlansága miatt könnyen lebetegedhet!

Váratlanul jó híreket kaphat. Lehet, hogy kapcsolatban áll a karrierjével vagy a személyes életével, de
pénzügyi haszonnal is járhat. Sokkal pozitívabban
látja majd a jövőjét. Egész héten jókedvű lesz, tele
optimizmussal és boldogsággal.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Könnyedén alakíthat ki kapcsolatokat a héten. Nem esik
nehezére flörtölni, ismerkedni, de egyiküknél sem érzi azt,
hogy komolyabb kapcsolatot is el tudna képzelni. A párban
élők viszont arra jöhetnek rá, hogy kicsit elkapkodtak
bizonyos dolgokat. Lassítson, és minden megoldódik!

Érdemes bíznia az ösztöneiben, és pontosan azt
tenni, amit súgnak, még akkor is, ha mások nem
értenek egyet. és más utat javasolnak. Ragaszkodjon
a saját terveihez!
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Már lehet jelentkezni a Versünnepre!
A HETILAP

Látrányi Viktória
Tizenegyedik alkalommal szervezi meg a Fehérvár Médiacentrum a Székesfehérvári Egyházmegyével, Székesfehérvár önkormányzatával, a
Szent István Hitoktatási és Művelődési Házzal
valamint a Vörösmarty Színházzal együttműködve a Fehérvári Versünnepet. A programsorozat fővédnöke Spányi Antal megyés püspök
és Cser-Palkovics András polgármester. A
tehetséggondozó versenyt 2010-ben hívta
életre a Fehérvár Médiacentrum együttműködő
partnereivel.

Tóth Melitta (2010)
Pruma Nikolett (2011)
Krär Edina (2012)
Gombó Viola Lotti (2013)
Bukosza Zita (2014)
Hajdú-Sobor Csaba (2015)
Börcsök Olivér Benjamin (2016)
Marth Fruzsina (2017)
Baráth Eszter Adrien (2018)
Kneifel Nóra (2019)

Együtt a csapat: a X. Fehérvári Versünnep döntősei és a zsűri

fiatalok. A verseny két fordulóból
– válogató, döntő – áll, és április
18-ig tart. A válogató március 7-én

lesz, a hagyományokhoz hűen
ezúttal is a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház ad otthont a

A versenyre olyan 9-13. osztályos diákok jelentkezhetnek, akik
I. székesfehérvári középfokú oktatási intézmény tanulói a 2019/20-as tanévben
II. vagy a Székesfehérvári Egyházmegye valamely egyházi középfokú oktatási
intézményében tanulnak a 2019/20-as tanévben
III. vagy más település középfokú oktatási intézményének tanulói, de székesfehérvári állandó lakóhellyel rendelkeznek.

Új helyen próbálnak a balettosok

Kép: Zsiday Ádám

Ferenczi és a rackák

programnak. A döntő április 18-án
a Városháza Dísztermében lesz. A
XI. Fehérvári Versünnep zsűrijének elnöke ezúttal is Kubik Anna
színművész.
A részvétel feltételeit, a jelentkezéshez szükséges űrlapokat valamint a
versennyel kapcsolatos információkat a www.versunnep.hu honlapon
lehet megtalálni.

Fotó: Simon Erika

A Fehérvári Versünnep
korábbi győztesei

Fotó: Simon Erika archív

A Fehérvári Versünnepen az
elmúlt években sok száz tehetséges diák vett részt. Ezúttal is
nagy érdeklődésre számítanak
a szervezők. A megmérettetésre
március 2-ig jelentkezhetnek a

Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák felejthetetlen hangulatú koncerttel zárták a Kultúrházak
éjjel-nappal című rendezvényt szombaton a Szabadművelődés Házában
V. L.

Februártól a Videoton Oktatási Központ színháztermében próbálnak a Székesfehérvári Balettszínház táncosai, ahol a következő másfél évben nyugodt körülmények között készülhetnek új
bemutatóikra
K. T.

Kötéltánc

Ahogy Bach megálmodta

Vakler Lajos
A Városháza Dísztermében, a magyar
széppróza napja programsorozata keretében mutatták be a közelmúltban megjelent
Kötéltánc című prózai antológiát, melyben a
Vörösmarty Társaság költői és írói első ízben
vonultatták fel novelláikat.

Cser-Palkovics András polgármester köszönetet mondott a
szerzőknek, akik kiemelt helyet
foglalnak el a város kulturális
életében.
A Kötéltánc címet viselő kötet-

ben tizenhárom Fejér megyei kötődésű szerző egy-egy vagy több
írása szerepel, teljesen vegyes
témákban. A megjelent művek
tematikailag, formailag és szerkezetileg is sokszínűek. A novellák
Bobory Zoltán, a társaság elnöke
válogatásában kerültek az olvasókhoz.
Az előadáson ismét megerősíttetett, hogy a társaság tagjainak
alkotói útja, sokszínű írói, költői
tevékenysége, elkötelezett missziója a szépirodalom iránt újra és
újra értéket hoz létre.

Gáspár Péter
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar idén is számtalan
különleges koncerttel várja a zenekedvelő fehérvári
közönséget.

A nagyböjti időszak felvezetéseként
Bach monumentális műve, a Máté-passió
csendül fel a Szent Sebestyén-templomban február 28-án, majd március 19-én
Bogányi Gergely koncertjével kezdődnek
a Somorjai bérletsorozat előadásai.
Selmeczi Gábor koncertmester a
Máté-passióval kapcsolatban elmondta,
hogy három óra zenéről van szó, ami

kihívás a szólistáknak, zenekaroknak,
kórusoknak és a közönségnek is. Az
eredeti koncepcióhoz térnek vissza,
és úgy adják elő a művet, ahogy Bach
megálmodta: kettős zenekarral, kettős
kórussal.
Major István, az Alba Regia Szimfonikus
Zenekar igazgatója elmondta: Pad Zoltán
karnagy érdeme, hogy megszólal Fehérváron a Máté-passió, amely eddig csak
egyetlen egyszer hangzott el a városban.
Brájer Éva, a kulturális ügyek tanácsnoka arra biztatta a székesfehérváriakat,
hogy jöjjenek el és hallgassák meg a
különleges zenei csemegéket.
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A távhőszolgáltatásról általában – II. rész
Székesfehérváron közel huszonkétezer
otthonban mintegy ötvenezer ember, vagyis
Székesfehérvár lakosságának fele veszi
igénybe a távhőszolgáltatást. Cikksorozatunk
azért készült, hogy a szolgáltatást érintő
legfontosabb ismereteket összegezve tájékoztassuk a jelenlegi és leendő felhasználóinkat az alapkérdésekről, a zökkenőmentes
ügyintézésről.

Az év mely szakaszában indul el
illetve áll le a távfűtés?
A fűtést a helyi önkormányzati
rendelet értelmében a külső
hőmérsékleti viszonyoktól függetlenül minden év október 15.
napján a SZÉPHŐ Zrt. elindítja,
és a következő év április 15.
napján állítja le. A szeptember
15. és október 15. valamint az
április 15. és május 15. közötti
időszakokban a távhőszolgáltató
köteles rendelkezésre állni,
hogy igény esetén indítani tudja
a fűtést. A május 15. és szeptember 15. közötti időszakban
is igényelhető fűtés, de előfordulhat, hogy a távhőrendszeren
végzett karbantartás miatt a
szolgáltatás nem indítható.
Ki és hogyan kérheti a fűtés indítását illetve leállítását?
A fűtés indítására és leállítására
vonatkozó igényt az erre jogosult személy – közös képviselő,
lakásszövetkezeti vagy fűtési
megbízott – személyesen vagy
az erre kialakított elektronikus
felületen (https://www.szepho.
hu/partner/login), a kért fűtésindítás vagy -leállítás időpontjának megadásával jelentheti
be a diszpécserszolgálatnak. A
megrendelt fűtés a felhasználói
berendezések üzemkész állapota esetén legkésőbb 48 órán
belül elindul. Az október 15.
és április 15. közötti időszakon
kívül mind a fűtés elindításáról, mind a leállításáról külön
rendelkezni kell.
Melyek a fűtésindítás feltételei?
A fűtésszolgáltatás indításának
feltétele, hogy a felhasználói
tulajdonban lévő berendezések
legkésőbb szeptember 15-re
üzemkész állapotban (feltöltve,
légtelenítve) legyenek.
Mi a teendő, ha április 15. után
igényünk van fűtésre?

Fotó: SZÉPHŐ Zrt.

Fűtésindítás és -leállítás

A székesfehérvári otthonok felében távfűtés ad meleget

Az erre jogosult személy (közös
képviselő, lakásszövetkezeti
vagy fűtési megbízott) igényelheti a fűtés elindítását személyesen vagy a SZÉPHŐ Zrt. honlapján keresztül. Az április 15. után
elindított fűtést külön kérésre
állítja le a távhőszolgáltató.

A fűtési rendszer töltése
és ürítése
Ki végezheti el a felhasználói fűtési
rendszer ürítését, töltését?
A helyi önkormányzati rendelet
alapján a felhasználói fűtési
hálózat ürítési, töltési munkáit
a felhasználó képviselőjének
írásos megrendelésére csak a
távhőszolgáltató végezheti el.
Kit terhel az ürítés és a töltés
költsége?
Alapértelmezetten a társasházat,
mely megjelölhet maga helyett
díjfizetőt. Ez utóbbi esetben a
szolgáltató az ürítést csak a díj
rendezése után hajtja végre.
Milyen hatással lehet a gyakori
ürítési-töltési folyamat a ház fűtési
rendszerére?
A rendszer leürített állapotának
maximális ajánlott időtartama
két hét. Az ennél hosszabb ideig
történő leürítés növelheti a fűtés-

rendszer meghibásodásának
lehetőségét. A társasház szekunder rendszerének legfeljebb hat
egymást követő ürítése után,
de legkésőbb ötévente javasolt
a fűtési rendszer karbantartási
célú átmosása a biztosabb üzemeltetés érdekében. A rendszer
visszatöltése és újbóli ürítése
között célszerű minimum harminc napot várni.
Ha távhővel ellátott lakásban
élünk, átalakíthatjuk, módosíthatjuk az otthoni fűtésrendszert?
Igen. Ehhez azonban az
adott lakóközösség és a
távhőszolgáltató hozzájárulása
szükséges. A módosításhoz
mindenképpen fel kell keresni
társaságunkat, munkatársaink
véleményezik, jóváhagyják a tervezett átalakítást illetve tanácsokat is adnak, ha szükséges.
Mi a teendő, ha nem fűt a radiátor?
Ha nem fűt a radiátor, először
ellenőrizni kell, hogy a radiátor
elzárói nyitva vannak-e. (Hasznos lehet az elzárók többszöri
nyitása, zárása illetve termosztatikus radiátorszelep esetében
a fej eltávolítását követően a
szelep megmozdítása. Azt is érdemes megnézni, hogy a fűtési
elégtelenség csak az egyik vagy

a lakáson belüli többi radiátornál is fennáll-e.) Ha nem ez
okozta a problémát, meg kell
keresni a közös képviselőt, a
lakásszövetkezetet, és kérni az
intézkedését.
Mi a teendő, ha zajos a radiátor?
A zajnak számos oka lehet, ami
jellemzően a ház fűtési rendszerében keresendő, ezért a
problémával a közös képviselőt,
lakásszövetkezetet kell megkeresni. Zajt okozhat például a
csővezetékek falátvezetéseknél
történő fix megfogása, a radiátorokkal vagy csővezetékekkel
érintkező elektromos berendezések, a rosszul méretezett
átalakítások, leragadt szelepek.
Mi a teendő, ha csöpög a radiátor?
Ha van a radiátor előtt és után
elzáró, akkor azt mielőbb el
kell zárni, a radiátor alá vagy a
csöpögési pont alá edényt kell
tenni. Majd értesíteni kell a
közös képviselőt, aki intézkedik a hibaelhárításról. Jelentős
vízfolyással járó lyukadás estén
minden esetben értesíteni kell a
távhőszolgáltató diszpécserszolgálatát: munkatársaink ekkor
gondoskodnak az épület ürítéséről a nagyobb kár elkerülése
érdekében.
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Asztalos Tamás
A XIX. század utolsó harmadának székesfehérvári sörfőzését meghatározó molnár és
sörfőzőmester, Friedrich Peuser az 1860-as
években telepedett le a városban. A Hessen
déli részéből, Nassauból származó főzőmester
1869-ben már a sörházhoz tartozó lakóépületben élt, így vélelmezhető, hogy ekkortól az
általa készített sört fogyasztották a korabeli
fehérváriak. Peuser főzőmester fiatalkorában
sokáig dolgozott Münchenben, a Löwenbräu
Sörgyárban, ahol elsajátította a sörfőzés tudományát és megtanulta a szigorú tisztasági
előírások betartásának szükségességét is.
Ismereteinek köszönhetően Fehérváron kiváló
minőségű, finom sört főzött. Állításunkat
megerősíti az 1881-ben a városi színházban
sörcsarnokot nyitó Sanns Lipót, aki hirdetésében nem kevesebbet állított, mint hogy
a legfinomabb fehérvári söröket ő méri. A
söröket a Peuser Sörházban főzték.

Az 1873-as bécsi tőzsdekrach
hazánk gazdasági életében is
nyomot hagyott, de nem ez, hanem
a sörfőzőház épületegyüttesének
leromlott állapota hozta meg a
fehérvári sörfőzés történetében a
döntő változást. A válság évében
lejártak a városi haszonvételek, így
a sörházé is. A polgármester által
szervezett bizottság javaslatot tett
a különböző bérlemények további
hasznosítására. A sörházzal kapcsolatban megállapították, hogy a
szükséges felújítási költségek meghaladják a város erejét, így azt a
törzsvagyonból kiemelni és egyben
értékesíteni javasolták. A szükséges belügyminiszteri beleegyezés
megérkezését követően licitre
bocsátották a sörfőzdét. Ajánlatot egyedül Peuser Frigyes tett a
sörházra és a sörpincére. A tízezer
forintos ajánlatot a város vezetése 1873. november 4-én tartott
rendkívüli közgyűlésén reálisnak
mondta ki, s igaz, szoros szavazási
eredmény mellett – 17:15 arányban – de kimondta az ingatlan
elidegenítését. (A sörpince nem
a sörház területén volt, hanem a
mai Fecskepart közelében.) Az
új tulajdonos helyreállította a
leromlott épületeket és különböző
korszerűsítéseket is elvégzett. A
Peuser család a századfordulóig
üzemeltette a sörházat.
A sörházmalmot nem idegenítették el, hanem a korábbi gyakorlatnak megfelelően bérbe adták. A
közgyűlési határozat értelmében a
sörházmalom bérlője 1874 februárjától Simli János molnár lett. Egy
évvel később újra meghirdették a
sörházmalom árendálását, amire
Peuser Frigyes is jelentkezett. Az
árlejtésen Peuser többet ajánlott,
mint riválisa, Simli, így a bérlés
jogát ő szerezte meg. Ezzel az
aktussal a malom és a sörfőzde hat
évre, 1881-ig egy kézbe került.
Hosszas előkészítést követően
1879. május 17. és július 1. között
rendezték meg a Székesfehérvári
Országos Mű-, Ipar-, Termény- és
Állatkiállítást. Jelen voltak termékeikkel az ország nagy sörgyárai,
így a kőbányai Dreher Sörgyár,
Haggenmacher Henrik promontori
üzeme, az Első Magyar Rész-

Haggenmacher Henrik kiadott számlája 1898-ból

vénysörfőzde és a pozsonyi Stein
Iritzer sörgyár. A kiállításon részt
vett Haidekker József Ercsiben
működő főzdéje is. A kiállítók
névsorából is kiolvasható, hogy a
század utolsó harmadában a nagy
sörgyárak fokozatosan kiszorították a piacról a kisebb főzdéket. A
század második felében a főzdék
száma – hozzávetőlegesen – a
hetedére zsugorodott.

Év
1851
1869
1895

Főzdék
773
291
108

A sörfőzdék számának alakulása Magyarországon 1851 és 1895 között

Az ugyanebben az évben, azaz
1879-ben készült kataszteri térképen jól látszik, hogy az épületegyüttesben jelentékeny bővítés,
összeépítés történt, s elkészült
az új sörházhoz tartozó különálló
lakóépület is. Simli János bérleti
szerződése lejárta előtt, 1886-ban
öngyilkos lett. A tartozását özvegye
úgy egyenlítette ki, hogy a malom
területén lévő, tulajdonukban lévő
vagyont átengedte a város részére.

Megnevezés

vízkerék

A magyar sörfőzés történetében
fontos dátumnak számít 1884. október 1-je és 1888. december 26-a.
Az 1884. évi XVII. tc., az úgynevezett Ipartörvény a különböző
ipari tevékenységeket, így a sörés pálinkafőzést is képesítéshez
kötötte. Az 1888. évi XXXV. tc.
értelmében a sörfőzés állami monopólium lett, a szeszmérés feletti
kizárólagos jogot az állam lefoglalta, továbbá új kocsmák nyitását
illetve a meglévők fenntartását a
pénzügyi hatóság engedélyéhez
kötötte. A bevételektől eleső
városokat, így Székesfehérvárt
is az állam az 1888. évi XXXVI.
törvénycikkben részben kártalanította.
A millennium előtti évben a Haggenmacher cég Székesfehérváron
is megnyitotta sörgyári lerakatát,
ami igen komoly konkurenciát
jelentett a helyben főzött sörnek,
ráadásul 1897-ben Szakolczay
Lajos fehérvári vendéglős Dreher
sört kezdett mérni a Hollay-kertben, ami a nagy sörgyárak terjeszkedését és térnyerését hűen
tükrözi.
Nem maradt következmények
nélkül ez a folyamat Fehérváron
sem. Peuser Frigyes felhalmozott
vagyonát – a sörházat, a sörházi

őrlőkőpár

Kásás malom
1
2
Parasztmalom
3
6
Szitás malom
1
2
			
Műmalom
1
2
			

egyéb szerkezet

búzakoptató,
búzarosta
liszthenger,
daratisztító

Havranek József polgármester 1882-ben fölvetette a sörházmalom leltárát, amiből megtudjuk,
hogy a malomban miként végezték a munkát. Négyféle őrlőtevékenységet folytattak.

lakóházat és a Rózsakerti fürdőt
(hideg-, gőz- és zuhanyfürdő, lakóház, kocsma, kertek) – eladásra
kínálta fel. Az árverést 1900.
július 11-én tartották. Székesfehérvár városa fontosnak tartotta
a sörház (16.000 korona) és a
fürdő (20.000 korona) megszerzését: élt elővásárlási jogával, és
36.000 koronáért megvásárolta
az ingatlanokat, amiket 1900.
szilveszterén beillesztett a városi
törzsvagyonba. A nehéz helyzetben lévő város a sörház és fürdő
vételárának hiányzó összegét,
24.000 koronát a Szegényintézet
pénztárától kölcsönözte.
A városban sörlerakatot működtető Haggenmacher Henrik 1903ban benyújtotta vételi szándékát
a sörfőzdére, de mint kiderült,
csak egy esetleges konkurenciát
akart ezzel a vásárlással kiiktatni,
illetve a sörpincékre fájt a foga.
A közgyűlés azonban átlátott a
budafoki gyáros szándékán, és
1904-ben megtartotta városi tulajdonban a sörházat, egyben levette
napirendről a főzde eladását.
Valahol itt ért véget egy hos�szú korszak, s a régi fehérvári
sörfőzés. A Gondviselő azonban
figyel a sörszerető polgárokra!
A rendszerváltozást követően
újra megteremtődött a kisüzemi
sörfőzés lehetősége, s örömmel
tapasztaljuk, hogy ismét ihatunk
Székesfehérváron helyben főzött,
kiváló minőségű sört!

E cikk megírásakor, hasonlóan a
korábban megjelent, fehérvári sörfőzéssel kapcsolatos cikkemhez,
Honty Katalin A székesfehérvári
Sörház és a Sörház-malom története
(2013) illetve Az utolsó fehérvári
sörfőző, Friedrich Peuser – Peuser
Frigyes és családja (2014) című
munkáira támaszkodtam.
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Kállay Máriát sokan ismerik a
városban, hiszen a József Attila
Gimnázium legendás pedagógusaként generációkat tanított.
Azt azonban kevesen tudják róla,
hogy gyermekként éveket töltött
Taktaszadán, mert családját kitelepítették. Fél évszázadig hallgatott
erről, nem szólt egy árva szót sem,
most azonban úgy érezte, el kell
mesélnie történetét. S hogy mi volt
a család bűne, amitől a kommunista rendszer osztályidegenné minősítette őket? Nos, hogy horthysta
politikusok rokonai voltak, hiszen
Kállay Miklós miniszterelnök családjával álltak rokonságban: „Nem
jókor születtem. A világháború kellős
közepén, a szocializmus előtt pár
évvel egy Kállay családba születni nagyon rossz dolognak számított. Családunk a nagykállói ághoz tartozott, de
nem volt semmink. Édesapám tanár
volt, a földmérésügyi minisztériumban dolgozott, neki egy talpalatnyi
földje, vagyona nem volt. A Kállay
névért mégis sok-sok éven keresztül
büntettek minket. Az egyik ilyen első
emlékem ahhoz kötődik, amikor 1951ben kitelepítettek minket.” – idézi fel
a hetven évvel ezelőtti történéseket Kállay Mária.

Mit jelentett a kitelepítés?
Röviden: az állam által nemkívánatosnak nyilvánított embereket
kényszerlakhelyre költöztették.
De ha az egész folyamatot nézzük,
látható, hogy mindez része volt
annak a kommunista hatalom által
kifejlesztett eszközrendszernek,
mellyel az embereket állandó
rettegésben, bizonytalanságban,
kiszolgáltatottságban lehetett tartani. A kitelepítési akciókkal százezrek életét tették tönkre szerte
az országban. Ezeket a családokat
kiszakították lakókörnyezetükből,
megfosztották a rokoni és baráti
kötelékektől és megélhetésüktől
is. Az internálásoknak és a kényszerlakhely-kijelöléseknek a Nagy
Imre-kormány vetett véget 1953ban. Azonban az internáltak nem
kaphatták vissza lakásaikat, ingatlanjaikat. Sőt gyakran nem térhettek vissza eredeti lakóhelyükre
sem. Így járt Kállay Mária családja

Visszatérés Taktaszadára. 2019-ben Kállay Mária elutazott a kitelepítés helyszínére lányával
és unokájával. Megnézték a régi romos épületet. A parasztház mellett már egy új emeletes
ház áll. Egy idős, szakállas férfira lettek figyelmesek, akivel szinte azon nyomban egymásra
is ismertek: ő volt az akkor kétéves kisfiú, akinek a családja befogadta Máriáékat, s akikkel a
nyomorban szinte eggyé is vált a családja.

is: „Édesanyámmal és a testvéremmel
Balatonakarattyán voltunk a nyaralóban. Édesapám egyedül kapta a hírt
éjjel Budapesten, hogy kitelepítettek
minket Taktaszadára. Táviratozott
nekünk, és a postamester személyesen
hozta ki aznap éjjel az üzenetet, mert
tudta, hogy mit jelentett az a pár sor:
másnap Taktaszadára kell indulnunk!
Édesanyám az első vonattal felutazott
Pestre, de a lakást addigra már lepecsételve, üresen találta. Be sem tudott
menni, arról pedig fogalma sem volt,
hogy mi lehet apámmal. Sokan mondták, hogy ne menjünk utána, mert
akkor megúszhatjuk a kitelepítést, de
ez fel sem merülhetett, hiszen nem
akartuk édesapámat egyedül hagyni, a
családot szétszakítani. Így aztán utánamentünk pár nap múlva vonattal.
Megérkeztünk Taktaszadára, ami egy
nagyon szegény falu volt Miskolc és
Szerencs között. Gyönyörű volt a települést körülölelő táj, emlékszem, hogy
jó időben látszott a Tokaji-hegység is,
a Tisza közelsége is állandóan csábított minket, gyerekeket, pedig nem lett
volna szabad ellógnunk, mivel a falut
szigorúan tilos volt elhagyni. Velünk
együtt összesen tíz család érkezett,
akiket mind a kulákoknak bélyegzett
gazdáknál helyeztek el, számukra is
büntetésként. Mi két másik családdal alakítottunk ki nagyon jó, baráti
kapcsolatot, mert rajtunk kívül ott
voltak még gyerekek. Az egyik a
patinás budapesti cukrászdát üzemeltető Auguszt Elemér és családja
volt. A másik család, ahol volt még
fiatal, a Szuhay család, a tizenhat
éves fiúkkal, Balázzsal, aki később
színész, parodista lett. Senkinek nem
volt jövedelme, el kellett menni ott a
faluban dolgozni. Apám, mint gazdasági tanár, kaszálni tudott, a tizenöt
éves bátyám tudott markot szedni.
Ők aztán a nyáron végig arattak, s
mindenféle munkát elvállaltak. Így
például később a bátyám és Balázs
egy szivattyútelepen dolgoztak. Azok
a kulákok, akikhez mi voltunk betelepítve, nagyon szegények voltak. Egy
picike, elég rossz állapotú parasztházban laktak. A két öreg nagyszülő
meg a lányuk, a vejük és a kétéves
unokájuk beköltöztek a tisztaszobába, nekünk meg kitapasztották
a földes szobácskát, ahol onnantól

kezdve mi laktunk. Nem volt se
villany, se víz.”

A taktaszadai hétköznapok
A három család nagyon hamar
a kis borsodi falu meghatározó
szereplőjévé vált, hiszen a budai
cukrászmester még a kitelepítés
keserű pillanatait is meg tudta édesíteni: esküvőkre tortát
készített, süteményt sütött, a
karácsonyi időszakban pedig
szaloncukor-készítéssel biztosította a családja megélhetését.
Az édesség csomagolásában a

Fotó: Kiss László

Csengőfrász, fekete autó, kiszolgáltatottság
és bizonytalanság. Hetven évvel ezelőtt
ezek voltak a legijesztőbb dolgok a tizenegy
esztendős Kállay Mária számára. Kislányként
is tudta, hogy amikor az éjszakai csendet egyegy autó hangja megtöri, akkor valami rossz
történik. A második emeleti budapesti lakásban a család összetörten hallgatta a beszűrődő
zajokat, s amikor valahol a csengő megszólalt,
tudni lehetett, hogy valakit elvisznek. Éppen
Balatonakarattyán voltak, amikor arról
értesültek, hogy kitelepítették őket. Ötven
évig nem beszélt ezekről az évekről, azokról
a történésekről, amik hiányoztak a történelemkönyvekből, ám hozzátartoztak az elnyomó
rendszer által diktált mindennapokhoz, a
huszadik század Magyarországának szomorú
évtizedeihez. A hétköznapok szörnyűségeire
is emlékezünk a kommunizmus áldozatainak
emléknapján, február 25-én.

Fotó: Kállay Mária családi archívuma

Látrányi Viktória

Kállay Máriát és családját a nevük miatt
büntette a kommunista rendszer hosszú
éveken át

Kállay család segédkezett. Mária
édesapja kántorként is segédkezett, ugyanis a faluban volt egy
csodálatos orgona, amin érkezésükig senki sem tudott játszani:
„Az első vasárnap elmentünk a
templomba, mise után pedig édesapám bemutatkozott a plébánosnak.
Láttuk, hogy gyönyörű orgona van
a templomban, de nem volt, aki
játszott volna rajta, nem volt kántor
a faluban. Édesapám tudott zongorázni, kipróbálta hát az orgonát, és
onnantól kezdve a szertartásokon,
a miséken ő játszott! Szegénynek ez
még élvezet is volt, de a falusiak is
hálásak voltak érte, hiszen korábban
az esküvők csendben zajlottak le,

innentől kezdve viszont már úgy
kezdődtek, hogy a nászindulóra vonultak be a párok.
Nagyon boldogok voltak a falusiak,
és mi is, mert minden esküvőre
meghívtak minket, ahol aztán annyit
ehettünk, amennyi belénk fért!
Balázs pedig gondoskodott a szórakoztatásról, már akkor is színésznek
készült és fergeteges műsorokat
adott!” – idézte fel a nehéz idők
szebb pillanatait Kállay Mária.

Egy új kezdet
A család számára biztos megélhetést jelentett aztán a következő év,
amikor felfogadták a mezőgazdász apát csősznek, amiért
ősszel terményben fizettek. Folyamatosan járta a földeket, lánya
pedig, amikor nem az iskolában
volt, hajnaltól estig segített neki:
az aratás után a földeken maradt
kalászokat össze lehetett szedni,
amiből az állatokat etették: „Érdekes volt az első november hetedikei
ünnepély, ahonnan bőgve mentem
haza, mert nekem osztályidegenként nem lehetett nyakkendőm.
Édesanyámék azt sem tudták, hogy
sírjanak vagy nevessenek! Nagyon
szerencsések voltunk, mert a falu,
ahová kerültünk, befogadott minket.
Hallani lehetett olyan történeteket
is, hogy az Alföldön kihangosítva,
hangszórókon keresztül ment az üzenet: itt vannak a kitelepítettek, a nép
ellenségei! És ez volt a legkevesebb,
amivel büntették az osztyályidegenné nyilvánított embereket. Két
és fél évet voltunk ott, amíg az 1953.
júniusi nevezetes Nagy Imre-beszéd
után – amikor a beszolgáltatásokat
megszüntették – a kitelepítetteket,
internáltakat is felmentették. Apám
annak idején a gazdasági szakiskolákat felügyelte a minisztériumnál, és a
keszthelyi mezőgazdasági technikum
igazgatója nagyon jó barátja volt. Így
tudta elküldeni titokban a bátyámat
iskolába, aki ezért aztán úgy utazott
el, hogy nem volt még a szabadulásról papírunk. Mi Balatonakarattyára
kerültünk, hiszen Pestről ki voltunk
tiltva, a lakásunkat elvették. Szerencsénkre volt egy nyaralónk. A háború
miatt csak egyetlen szoba épült fel,
ezért nem is államosították. Ide
tudtunk menni, és ott kezdődött az új
életünk. Mindent teljesen újra kellett
kezdeni: nem volt munka, egy téliesítetlen helyen húztuk meg magunkat,
de legalább a sajátunk volt! Korábban
a legnehezebb a bezártság volt és a
bizonytalanság. Nem lehetett elmenni, és fogalmunk sem volt, mi lesz
velünk. Ez legalább akkor úgy tűnt,
hogy megszűnt. Együtt volt a család,
ez volt a legfontosabb! Az egész életemet meghatározta ez az időszak, mert
tartást adott. Megtanultam, hogy a
legapróbb dolognak is tudjak örülni,
és azt, hogy minden nehézséget túl
kell élni!”

Február huszonötödikén a Fehérvár
Televízió vendége lesz Kállay Mária.
Még többet tudhatnak meg a család
történetéről a 18 óra után jelentkező Fehérvári beszélgetések című
műsorból!
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Teniszünnep Fehérváron

Kaiser Tamás
Az elmúlt szombat a tenisz igazi ünnepe volt
Székesfehérváron: délelőtt a VII. Nálad a
szerva, Nagyi!-ra várták az érdeklődőket, este
pedig a díjátadóval egybekötött II. Teniszbálba
látogattak el a sportág szerelmesei a Kiskút
Teniszklubba.

a Nálad a szerva, Nagyi! programot, melynek célja a kicsik és
nagyok megismertetése a tenis�szel, valamint felhívni a figyelmet
a mozgássérültek, a fogyatékkal
élők integrációjának fontosságára.
A Videoton Oktatási Központban
ezúttal több százan gyűltek össze,
hogy együtt sportoljanak.
Este pedig már a Kiskút Teniszklubba várták a sportbarátokat:

Fotók: Simon Erika

Az Alba Bianca Tennis Club immár
hetedik alkalommal rendezte meg

2020.02.20.

Idén is rengetegen vettek részt a Nálad a szerva, Nagyi! programon

az immáron második alkalommal
megrendezett Teniszbált egy évvel
ezelőtt hagyományteremtő céllal
hívta életre az egyesület elnöke,
Viszló Csaba. A II. Teniszbál alkalmával díjazták a megyei csapatbaj-

Az U14-es vidékbajnok csapatot is jutalmazták a II. Teniszbálon

nokság legjobbját, mely a Móri SE
lett, valamint külön jutalmazták a
Kiskút Teniszklub U14-es lány együttesét, mely – és korábban még nem
volt ilyen a Kiskút életében – 2019ben megnyerte a vidékbajnokságot!

Vérteskozmai rock’n’roll tizenötödször Jubilál az evezős ergométer országos bajnokság
Kaufer Tamás március tizenötödikén tizenötödször rendez futóversenyt Vérteskozmán. Idén
nemzeti ünnepünkön, vasárnap várja a futókat a
mindig, minden körülmények között gyönyörű
vértesi miliő.

Németh Krisztián
A test összes izmát megmozgatja az evezős
ergométer, amelynek országos seregszemléjét
hétvégén Székesfehérváron rendezik. Jubilál a
sorozat, ez lesz a harmincadik ob.

Nemcsak az élsportolók randevúznak február 22-23-án az Alba
Regia Sportcsarnokban, hiszen az
evezősök téli kiegészítő edzésformájaként számon tartott ergométer
egyre népszerűbb. Bemelegítésre és
zsírégetésre is kiváló, a szív- és érrendszert, sőt az izmokat is erősíti.
Az evezőssport hazai legjobbjai
mellett egyetemi, amatőr, para-

és masters versenyszámokat is
rendeznek. Utóbbi kategóriában
Kapócs Anikó, a VVSI olimpikonja
is rajthoz áll. Az evezés kortalanságát jól mutatja, hogy a velencei-tavi
versenyző 1991-ben, már az első
ob-n dobogóra állhatott, és most
ismét ott lesz a mezőnyben.
A VVSI színeiben közel negyven
versenyző indul szinte valamen�nyi korosztályban. A szervezők
különleges futammal is készülnek
– különös tekintettel a magyar
parasport napjára – melyben a
többi között különböző sportágak képviselői teljesítenek ötszáz
métert.

Fotó: Kiss László archív

Ebben az évben is van létszámkorlát a versenyen: aki nevezni akar,
annak ideje billentyű mögé ülnie! A
futók több táv közül választhatnak:
a tizenöt és az öt kilométer a rutinosabbaknak ajánlott, de ezúttal is
lesz a gyermekek számára ingye-

nes, egy kilométeres – nevezzük így
– örömfutás. Ezúttal egy különleges akcióval várja az indulókat a
szervező: aki elhozza anyósát is, az
ajándékot kap!
Kaufer Tamás számára a március
igen sűrű lesz: egy év szünet után
ismét lesz lépcsőfutás, természetesen a rock’n’roll jegyében! Március
28-án a Koch László utca 6. szám
lesz ismét a helyszín: a tízemeletes
épület lépcsőháza nem lesz ismeretlen a résztvevők számára, hiszen
a korábbi években is sokan álltak
itt rajthoz.

Fotó: Magyar Evezősszövetség

Kaiser Tamás

Tavaly remek idő volt Vérteskozmán, idén is hasonlóban bíznak a futók

Az amatőröknél ezer, a csapatversenyben ötszáz méter a „táv”
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Közelebb a kupagyőzelemhez, távolabb a bajnoki címtől
A HETILAP

Németh Krisztián

Idén már harmadszor találkozott
a Vidi az Újpesttel, korábban
bajnokin idegenben győztek a
piros-kékek, majd a Magyar Kupa
nyolcaddöntőjének első mérkőzésén a Szegedre száműzött
meccsen gól nélküli döntetlenre
végeztek.
A szerdai fehérvári visszavágón
tovább szűkültek Joan Carrillo lehetőségei, ami a bevethető védőket illeti: immár Juhász Rolandra
sem számíthatott a Fehérvár
edzője. Így aztán először került
a csapatba – mindjárt kezdőként
– a tizennyolc éves Tamás Olivér,
a padon pedig nem ült középső
védő. Elöl viszont volt választék,
és visszatérése óta első ízben a
kezdőcsapatban kapott helyet
Nikolics Nemanja.
Ezúttal kétségkívül több ziccert láthattunk, mint a felsorolt derbiken,
már az első pillanatokban lógott a
levegőben a Vidi vezető gólja, aztán
mégis úgy tűnt, hogy túlórában dől
el a továbbjutás sorsa.

Fotó: molvidi.hu

A MOL Fehérvár szerdán kicsikarta a továbbjutást az Újpest ellen a Magyar Kupában, ám a
hétvégén az Üllői úton kikapott a Ferencvárostól, ami könnyen lehet, hogy eldöntötte a
bajnoki elsőség sorsát.

Viszar Muszliu (középen) a nyolcvankilencedik percben döntötte el az Újpest elleni kupacsatát

Nem így történt, hiszen a
hajrában Viszar Muszliu közeli
találata a Fehérvár továbbjutását
eredményezte!
Sajnos nem lehet teljes az öröm,
hiszen a bajnokságban tovább
növelte előnyét a Vidi előtt a
Ferencváros. Az Üllői úti rangadón a zöld-fehérek domináltak,
és nyertek egy góllal. Ez pedig
azt jelenti, hogy a két meccsel

kevesebbet játszó címvédő hat
ponttal húzott el Juhász Rolandéktól.
Szombaton ismét hazai meccs!
A soros Magyar Kupa-ellenfelet
(lásd keretes írásunkat!) fogadja a Vidi. Ősszel meglehetősen
fordulatos meccset játszottak
egymással a felek Zalaegerszegen: 3-3 lett a nem mindennapi derbi eredménye.

Teljes bizonytalanság
A szurkolók is nehezen döntik el, melyik a
fehérvári EBEL-csapat igazi arca. Legjobban a
Dornbirn elleni két meccs mutatta meg, miért.

Nagyváradra utaznak

agyonvert ellenféltől már kikapjon?
Az Innsbruck, majd két meccsen
a Dornbirn ellen produkálta ezt
a sorozatot (1-3, 9-1, 2-3) a Hydro
Fehérvár AV19, de az egész idényre
igaz, hogy a csapat nem képes
tartósítani a formáját.
Így is van még remény a rájátszásba
kerülésre: a Znojmo, az Innsbruck
és a Fehérvár hármasából bármelyik befuthat még. Az persze
elengedhetetlen, hogy a lapunk
megjelenésekor hátralévő három
középszakasz-meccsen további
pontokat szerezzen Antti Karhula
együttese, kérdés csak, ha ez sikerül mondjuk Innsbruckban, jelent-e
az bármit a Villach elleni hazaira
nézve? Az eddigiek alapján aligha.

Somos Zoltán
Európa-bajnoki selejtezőket játszik a magyar
férfi kosárlabda-válogatott, ezért egy hónapig
nincs meccs a bajnokságban. Az Alba Fehérvárnál is felkészülésre használják a szünetet.

Az edzőcsere óta Arie Shivek négy
találkozón szerezhetett közeli tapasztalatot az Albáról, így az izraeli
mester immár pontosan látja, mire
kell elsősorban figyelmet fordítani
a bajnoki szünetben: „Nagyon jól
jön most ez a három hét, amit együtt
tölthetünk: változtathatunk és frissíthetünk azokon a dolgokon, amiken
kell. A védekezésre és a védekezésből

támadásba történő átmenetre gondolok. Mindenben tudunk még fejlődni.
Ezenkívül a csapat egysége is jobb lehet, és el kell érnünk, hogy kiegyensúlyozottan teljesítsünk. A bajnokságban
nagyon kiegyenlítettek az erőviszonyok, akkor tudunk nyerni, ha minden
meccsen a legjobbat hozzuk. A lényeg,
hogy egyenletesen jól kell teljesíteni,
mert ez egy magas színvonalú liga,
jó csapatokkal, jó játékosokkal és jó
edzőkkel!”
A fehérváriak a hétvégén Nagyváradra utaznak, ahol a román
bajnokságot magabiztosan vezető
házigazdákkal vívnak edzőmec�cseket.

Fotó: Kiss László

A női teniszen szokás (igazságtalanul) csúfolódni, mondván, csak ott
lehetséges, hogy az első játszmát az
egyik játékos nyerje 6:0-ra, a következőt meg a másik, szintén simán.
A kiszámíthatatlanság egyáltalán
nem csak női sajátosság: Fehérváron egy egész hokicsapatnyi férfi
tartja kétségben a szurkolókat.
Mert mit gondoljunk arról a Volánról, amely pénteken egy gólt üt,
vasárnap ellenben kilencet, hogy
újabb két nap múlva az előzőleg

Az esti kupaforduló után frissiben
megtartott sorsoláson kiderült, hogy
a ZTE lesz a MOL Fehérvár ellenfele a
Magyar Kupa negyeddöntőjében. A
párharcot ezúttal is idegenben kezdi a
Vidi. Az egerszegiek a Lipót együttesét
búcsúztatták a legjobb tizenhat között. A
játéknapok: március 4. és 11. A meccsek
kezdési időpontjait később jelölik ki.

Fotó: Simon Erika

Somos Zoltán

A ZTE a következő ellenfél

Három meccsen tizenkét gólt ütöttek Erdélyék, de csak egyszer nyertek, mert rossz volt az „eloszlás”

Most van ideje összerakni a csapat hatékonyabb játékát Arie Shiveknek
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Ars Oratoria Kamarakórus
Alba Regia Szimfonikus Zenekar
Kodály Zoltán Iskola Gyermekkórusa
(karnagy: Kneifel Imre)

2020. február 28.
PÉNTEK 18:00 ÓRA

VEZÉNYEL:

Szent Sebestyén-templom, Székesfehérvár

Pad Zoltán

Jegyár: 1900 Ft
Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, a Fehérvári Jegyirodában
és a Vörösmarty Színházban a zenekar jegypénztárában:
Székesfehérvár, Fő utca 8. | +36 70 509 8805
Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

