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Súlyos betegség következtében, életének hatvanhatodik
évében elhunyt Gyimesi Edit népművelő, közösségszervező, aki a rendszerváltást követően két cikluson keresztül Székesfehérvár képviselőtestületének tagjaként
is dolgozott a városért.

Gyimesi Edit 1955-ben született Szegeden, ahonnan a Berhidai Csecsemőotthonba, majd Rácalmásra és Soponyára került gyermekotthonokba. Diákként 1969-ben a dégi nevelőotthonból
került Székesfehérvárra, a Teleki Blanka
Gimnázium matematika tagozatára. A
gimnázium elvégzését követően első munkahelye a Videoton Elektronikai Gyár
lett, ahonnan 1974-től a Haász Erzsébet
vezette Videoton Művelődési Házba
igazolt át, népművelőként. Feladatai közé
tartozott az akkori Videoton Színpad,
későbbi Szabad Színház munkájának
segítése, ahol megtalálta igazi közegét, így
egészen haláláig a társulat mellett maradt
önkéntes segítőként.
A nyolcvanas évektől a színház után
magával ragadta a film világa is, ekkor
kezdett a mozival foglalkozni. Éveken

keresztül szervezte a Barátság mozi műsorait és rendezvényeit, később a multiplex
mozikban zajló új magyar filmbemutatók
közönségtalálkozóit. Dolgozott a Szent
István Király Múzeumban, a Szín-Tér
Egyesületben programszervezőként és
a Nemzeti Művelődési Intézet kulturális
összekötőjeként.
Rendszerváltó közéleti szereplőként
1990-től az első szabadon választott
önkormányzati testületben képviselőként
dolgozott, az Ügyrendi, Igazgatási és
Jogi, a Kulturális valamint a Szociális és
Családvédelmi Bizottság tagja volt. 1998tól már nem képviselőként, de továbbra
is részt vett a Szociális és Családvédelmi
valamint az Oktatási Bizottság munkájában. Nagy empátiával, lelkiismeretesen
végezte képviselői munkáját, mindenkinek segített, aki hozzá fordult.
Teljes életet élt, igazi közösségi ember
volt, noha, ha valaki összefutott vele
egy-egy vernisszázson vagy más kulturális
programon, mindig egyedül, szerényen
meghúzódva, magányosan álldogált az
utolsó sorokban. Aktív sportember volt,
évekig lelkesen futballozott a városi kispályás bajnokságban is.
Súlyos betegségben, de jó barátai figyelme, gondoskodása mellett hagyta el a földi világot április tizennyolcadikán. Éppen
nagycsütörtökön töltötte be hatvanötödik
életévét. Ebből negyvenhetet közösségszervezéssel töltött, Székesfehérvár kulturális életének meghatározó alakja volt.

Új parkolók Palotavárosban
Neüchel Balázs
Összesen száztizenöt parkoló készült el a palotavárosi tavak melletti sport- és szabadidőközpont beruházásának keretein belül. A Kelemen Béla utca és a Horog utca kereszteződésénél illetve a Gajaliget lakópark mögött történt
felületmegújítás és bővítés.

Egykor egy kisebb murvás területen parkolhattak itt a lakók,
most azt kibővítve közel nyolcvan
térkövezett parkoló várja a Horog
utca 1. és a Kelemen Béla utca 8.
közé érkező autósokat. A bővítés
napközben a sétányokhoz érkezőknek, este pedig a környéken
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lakóknak biztosít megoldást –
mondta el lapunknak a városrész
önkormányzati képviselője, Viza
Attila.
A palotavárosi szabadidőpark
beruházásának keretein belül megvalósuló út- és parkolóépítés több
ütemben készül. Múlt pénteken
a Koronás parkba vezető sétányt
körülölelő parkoló mellett, a Gajaliget lakópark mögött húzódó utat
és a hozzá tartozó, világítással és
vízelvezetéssel ellátott harminchét
parkolót adták át. Emellett a
Horog utca és a Kelemen Béla utca
csomópontjában gyalogosátkelőket
festettek fel.

A város célja a komfortos járműpark, a huszonegyedik századi bérletrendszer és az utasbarát
menetrend.

„Tizenöt új autóbusszal indítjuk
Székesfehérvár közösségi közlekedési
stratégiájának végrehajtását!” – tette
közzé Cser-Palkovics András polgármester szerdán reggel közösségi
oldalán, kiemelve a következő évek
egyik legfontosabb feladatát, hogy
városunkban versenyképes, környezetbarát és hatékony közlekedési hálózatot alakítsanak ki.
Nem titok, hogy az elmúlt évtizedekben ugrásszerűen megnövekedett a városban közlekedő gépkocsik száma, így az önkormányzat
környezetvédelmi törekvései is
indokolják, hogy mind szemléletben, mind az eszközparkot és
infrastruktúrát illetően újítsanak
Fehérvár közlekedésén.
„Nem várhatjuk el, hogy az autóval
szemben népszerű alternatíva legyen a
közösségi közlekedés, ha a járműpark
nem komfortos, a bérletrendszer nem
korszerű és a menetrend nem alkalmazkodik az utazóközönség elvárásaihoz!” – fogalmazott Cser-Palkovics
András.
Hozzátette, hogy mindhárom területre rendelkeznek megoldásokkal.
A buszok cseréje rendkívül költséges, hatvan-hetven új járműre lenne
szükség. A sok vonalon indokolatlan
és elavult csuklós buszok arányát
csökkenteni kell az alacsonypadlós és alacsony vagy zéró
emissziójú járművek javára. Ilyenek
lesznek a várhatóan ősszel érkező
tizenöt darabos Mercedes-Benz

Conecto G Next Generation flotta
tagjai.
Ezeknek a beszerzési költségét nem
a városnak kell állnia, az üzemeltetésük anyagi vonzatait azonban
igen, ez évente nyolcvannyolcmillió
forint kiadást jelent.
A bérlet- és jegyrendszert is átalakítják. A polgármester szerint nemcsak a jegyek és bérletek időtartami
és árazási kereteit kell megújítani,
hanem árusításukat is: erre minél
több digitális lehetőséget szeretnének meghonosítani.
„Átfogó menetrendi átalakításra felesleges sort keríteni, amíg nem készül el
a tömegközlekedésünk új központja, az
intermodális csomópont a vasútállomásnál. A csomópont teljesen
átrendezi majd városunk közlekedési
hálóját, kivitelezéséig mindenkitől
türelmet kérek! Az állam a projekt
gazdája, jelenleg a tervek véglegesítése
zajlik.” – tudatta a polgármester, aki
szerint az új menetrendnek alkalmazkodnia kell a változó térségi és
helyi igényekhez, bevezetése előtt
pedig széleskörűen ki fogják kérni
a fehérváriak véleményét.
Cser-Palkovics András szerint a
koronavírus sok területen átírta
a számításokat, de nem szabad
engedni, hogy a kulcskérdésekben
a járványhelyzet kerekedjen felül:
„Sokkal bizonytalanabbak a kilátásaink, garantálni most én sem tudom,
hogy minden terv ütemezetten és az elvárások szerint fog megvalósulni. Azt
viszont igen, hogy Székesfehérváron
a veszélyhelyzet napi kezelése mellett
sem fogunk elfeledkezni a távlati
célokról, melyek elérésére megkaptuk a
fehérváriak felhatalmazását!”

Fotó: Mercedes-Benz
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Ősszel tizenöt új környezetbarát busz érkezik a városba
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

A Közép-dunántúli Országos Bv. Intézet felvételt hirdet hivatásos és rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyú beosztások,
illetve munkavállalói munkakör betöltésére:

SZAKÁPOLÓ

(OKJ54/OKJ55 ápoló/asszisztensi végzettség)

FELÜGYELŐ

(Alapbér 306.000 Ft-tól 357.000 Ft-ig)

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐR
Fotó: Molnár Artúr

(Alapbér 240.000 Ft)

A jó idő segítette a kivitelezést, és a veszélyhelyzet sem akadályozta a munkálatokat

Munkavégzés helye: Baracska vagy
Székesfehérvár vagy Martonvásár

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

Felvételi feltételek: büntetlen előélet,
magyar állampolgárság. Érdeklődni az
intézet személyzeti osztályán lehet.
Tel.: 22/454-023.
E-mail: baracska.uk@bv.gov.hu.
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Továbbra is érvényesek a korlátozások
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László-Takács Krisztina
Változott a piaclátogatás rendje, több parkot is megnyitottak, szigorú egészségügyi ellenőrzések folynak
az idősotthonokban, jelentős gazdasági intézkedések
történtek a városban – ezek voltak az elmúlt hét
legfontosabb történései Székesfehérváron.

Vizsgálták az idősotthonokat
Fehérváron is megkezdődtek az
állam által elrendelt ellenőrzések.
A hatóságok a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény Rákóczi
úti intézményegységében jártak,
ahol többek között azt vizsgálták,
biztosított-e az orvosi ellátás, adottak-e a személyi, tárgyi feltételek,
betartják-e az előírt eljárásrendet.
A Hosszúsétatéri, Farkasvermi úti,
Rákóczi és Rádió úti épületekben
összesen közel kétszáznegyven
bentlakó idős emberről gondoskodnak. Az intézményekben az influenzaszezon kezdete óta látogatási
tilalom van, március 17-től pedig
kijárási és felvételi tilalmat vezettek
be. A veszélyhelyzet bevezetésekor
azonnal megkezdték az izolációt is,
azaz külön szobákat jelöltek ki a
kórházból, különböző kezelésekről
visszaérkezők számára. Folyamatos
a kapcsolattartás az intézmény és az
önkormányzat között, Cser-Palkovics András polgármester személyesen is járt a Rákóczi úti otthonban.
Minden lehetséges és az önkormányzat által beszerezhető védőfelszereléssel rendelkezik az intézmény
– hangzott el az egyeztetésen.
A héten újabb ötezer darab teszt
beszerzéséről döntött a városvezetés,
illetve elindult a korábban megrendelt kontingensből a tesztelés több
intézményben is. Egyelőre egyik
fehérvári otthonban sincs koronavírussal fertőzött beteg az ellátottak
között. A gyanú ugyan több esetben
is felmerült, de a kórházi vizsgálatok
és tesztek mindannyiszor többszörösen negatív eredményt hoztak.

Újabb adag maszkot adtak át a Vörösmarty
Színház munkatársai. Ezúttal azonban különleges
textil védőfelszerelések készültek, ezeket ugyanis
kifejezetten gyerekek számára varrták szívvellélekkel és mackómintával az ügyes kezű önkéntes dolgozók. A Vörösmarty Színház munkatársai
már készítik a következő nyolcvan darab maszkot,
hogy azokat is mielőbb átadhassák a gyerekekre
vigyázó kezeknek.

Támogatás az álláskeresőknek
Egy új szociális támogatás bevezetéséről döntött Cser-Palkovics András
polgármester. A székesfehérvári veszélyhelyzeti települési támogatás keretében a székesfehérvári álláskereső
egyszeri, álláskeresési ellátásának utolsó, teljes havi nettó összegével azonos,
de legfeljebb százezer forint összegű
pénzbeli ellátásra lesz jogosult.

Újabb védőfelszerelések érkeznek
Több mint harminchárommillió forint értékben rendelt a város hatszáznyolcvan védőoverallt, tízezer darab
FFP2-es maszkot és a már említett
ötezer darab gyorstesztet. A tesztek
körülbelül három hét alatt érkeznek
meg, ezeket elsősorban a szociális és
egészségügyi területen a frontvonalban dolgozók tesztelésére szánják. A
korábban megrendelt tesztekkel az
intézményvezetők által kijelölt helyeken már zajlik a tesztelési folyamat.

Mennyibe került eddig a védekezés?
Székesfehérvár az elmúlt egy hónap
alatt közel kétszázhuszonötmillió
forintot költött a koronavírus elleni
védekezésre. A város honlapján közzétett részletes kimutatás kapcsán a
polgármester kiemelte, hogy ennek a
pénznek a nagy részét a védekezéssel
összefüggő költségek, azaz a védőruhák, -felszerelések, maszkok, fertőtlenítőszerek vásárlása tette ki. Emellett jelentkeztek új feladatok, valamint
ebben a most közzétett összesítésben
nem szerepelnek sem a folyamatosan
jelentkező bérköltségek, sem pedig
annak a szociális intézkedéscsomagnak a költségkerete, melyet a fehérvári
családok védelme érdekében indít el a
város polgármestere.
Az önkormányzat legalább kétszáznegyvenkétmillió forint bevételtől
esett el eddig a járvány kapcsán. Kétszázkétmillió forintot – a gépjárműadóból esedékes első részletet – a
héten elutalta a város az államnak,
húszmillió forintos felajánlást tett

főről gondoskodnak. Zsabka Attila, a
központ vezetője arról tájékoztatott,
hogy a járványhelyzet miatt az utcán
élőknek is segítenek, annak ellenére,
hogy a napi teajárat március 31-én
véget ért.
A város folyamatosan ellátja védőfelszerelésekkel és tisztítószerekkel a
Kríziskezelő Központot. Az intézmény
egyszer használatos maszkokból, védőruhákból és arcvédő pajzsokból kért és
kapott utánpótlást.

Szerdától újra látogathatók egyes
sportpályák
Az Operatív Törzs és az országos
tisztifőorvos ajánlását figyelembe véve
szerda reggeltől újra megnyitották az
egyénileg sporttevékenységet végzők és
a sétálók számára a Sóstó Természetvédelmi Területet, a Bregyó közi Szabadidőközpontot valamint a Túrózsáki
úti sportpályát. A közösségi terek az
egészségügyi szabályok betartásával
használhatóak csak, amit parkőrök felügyelnek. A területen lévő sporteszközöket az egészség védelme érdekében
továbbra sem lehet használni!
A Városgondnokság munkatársai arra
kérik a kirándulókat, hogy a Sóstói
Tanösvényre érkezve a Szárcsa csárda
mögötti, Sóstó köz felőli vendégparkolóban hagyják gépjárműveiket.

Elégedettek a fehérváriak
a válságkezeléssel
Fotó: Kiss László

Múlt hét végére a húsvétihoz hasonlóan szigorú korlátozásokat vezettek
be a városban, illetve a hatvanöt
év felettiek piacra járási idősávját
módosították. Ez azt jelenti, hogy
míg az élelmiszerboltokban 9 és 12
óra között vásárolhatnak az idősek,
addig a piacra 7 és 9 óra között látogathatnak. A piac nyitvatartásának
módosítását a vásárlási szokások, a
helyi kereskedők segítése indokolta.
A vásárlási idősáv változását a piacokon áruló kereskedők üdvözölték.

Fotó: Simon Erika

Változott a piaclátogatás rendje

az önkormányzat a fehérvári kórház
felé, emellett havi legalább húszmillió
forintos kiesést jelent az ingyenes
parkolás biztosítása is.
A polgármester tájékoztatójában azt
is kiemelte, hogy a járványhelyzet
kapcsán keletkezett önkormányzati
költségeket rendszeresen összesítik
és közzéteszik a város honlapján a
veszélyhelyzet fennmaradásáig.

Már ötezren használják a Székesfehérvár alkalmazást, ahol minden nap hozzá lehet jutni a legfontosabb székesfehérvári hírekhez, de hasznos írások,
kérdőívek és hibabejelentési lehetőség is található
rajta. Itt egyszerűen, néhány kattintással elküldhetők a városi szolgáltatásokkal, közterületekkel
kapcsolatos jelzések és fényképek, melyek nagy
segítséget jelentenek a városüzemeltetésben.

A hajléktalanoknak is segítenek
Komoly feladatokkal, kihívásokkal
küzd a rendkívüli helyzetben a hajléktalanokat ellátó Kríziskezelő Központ.
Felvételi zárlatot és látogatási tilalmat
rendeltek el, így nincs ki-be járás, az
intézményt csak azok hagyhatják el engedéllyel és jöhetnek is vissza, akik dolgozni járnak. A Sörház téri központban
lakó mintegy hatvan-hetven főnek napi
háromszori érkezést biztosítanak, ezen
felül élelmiszert is vásárolnak azoknak,
akiknek nincs saját jövedelmük.
Az anyaotthonban öt édesanyáról és
gyermekeikről, a női szállón tizennégy
főről, míg a Kikindai úti szállón tíz

Lezárult a Prosperis Alba Kutatóközpont városi
közvéleménykutatása, melyben többek között a
fehérváriak koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
ismereteit, félelmeit, reakcióit és az országos
és helyi válságkezelés megítélését igyekeztek
megtudni a kutatók. Az online kérdőívet több
mint négyezer-ötszázan töltötték ki. A válaszadók
kilencvenkét százaléka nagyon vagy inkább
elégedett azzal, ahogy a város vezetése a járványhelyzetet helyben kezeli. A kutatás eredményeit a
prosperisalba.hu oldalról lehet letölteni.

Mennyi a fertőzött a megyében?
A koronavirus.gov.hu oldal hivatalos
tájékoztatása alapján Fejér megyében
az igazolt koronavírus-fertőzöttek
száma szerdán száznyolcvanegy fő volt.
„Települési adatokról az állami szervektől hivatalosan továbbra sem érkezik
tájékoztatás, egészen biztosak lehetünk
azonban abban, hogy a betegek többségét
a fehérvári kórházban ápolják, mivel az a
megye kijelölt járványkórháza.” – hívta
fel a figyelmet Cser-Palkovics András
szerdai tájékoztatójában.
Mivel Budapest és Pest megye után
Fejérben van a legtöbb igazolt fertőzött,
a fokozott óvatosság és az országosnál
is olykor szigorúbb helyi korlátozások
felettébb indokoltak!

Lemondott Reiber István, a kórház orvosigazgatója

Ennyibe került eddig a városnak a vírus elleni védekezés

A Szent György Kórház új vezetősége a következő közleményt fogalmazta meg: „Tekintettel a járványügyi
veszélyhelyzetre, a kivizsgálás folyamatának gyorsítása érdekében Dr. Reiber István orvosigazgató vezetői
megbízásáról lemondott, amit a megbízott főigazgató elfogadott. A menedzsment minimális átalakítását
követően 2020. április 20-tól az új vezetéssel folytatjuk munkánkat a kiemelt járványügyi feladatok megoldása és a betegek ellátása érdekében. Egyelőre az ügyet lezártnak tekintjük és szeretnénk koncentrálni a
mindennapos feladatokra, ezért az üggyel kapcsolatban a továbbiakban nyilatkozni nem kívánunk.”
Az új orvosigazgató Kovács Attila belgyógyász, kardiológus szakorvos lett.
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A koronavírus árnyékában várják az esőt
A HETILAP

Az élelmiszer-ellátás nem forog veszélyben

Kurucz Tünde

A vásárlási sávok kialakítása leginkább
a piaci értékesítésre volt hatással. Amíg
kilenctől délig vásárolhattak a hatvanöt
év felettiek, addig a forgalom gyakorlatilag nullára esett vissza. Ezzel szemben
a házhoz szállítások száma jelentősen
megnőtt.” – emelte ki az őstermelő,
aki szerint mindent összevetve a
vevőkörük még nőtt is. A jelenséget
azzal magyarázta, hogy egy viszonylag széles réteg a vírus miatt nem
akart a nagyáruházi tömegbe menni,
ezért alternatív, kevesebb kontaktussal járó megoldásokat keresett,
például házhoz rendelt.
„Termelési oldalról nézve ezt a fajta
munkát nagyrészt egyedül is el lehet
végezni. Ha például valaki traktorral
viszi ki a takarmányt, akkor egyedül
ül benne. Azonban nálunk is van
olyan, aki idős családtagot ápol otthon,
ezért nem tud jönni dolgozni. Ezeket
a tevékenységeket átszervezzük vagy
későbbre halasztjuk.”

Egyszerre legalább két fronton kell helytállni
a Fehérvár környéki gazdáknak: nemcsak a
tavaszi aszállyal kell megküzdeniük, hanem a
koronavírus-járvány miatt megváltozott gazdasági környezettel is. Élelmiszerhiány azonban
sem az időjárás, sem a járvány miatt nem lesz.

Muszáj öntözni!
Sárkeresztes határában porfelhőt
húz maga után a traktor. Lehetetlen
nem észrevenni, még akkor sem,
ha mellette sárgán virágzik a repce.
„Porba vetünk! Az időjárás-előrejelzések szerint nem is várható a közeljövőben eső. Az a szerencsénk, hogy
tudunk öntözni!” – mondta el lapunknak Egyed Tihamér agrárközgazdász, aki búza, kukorica, repce
és cirok termesztésével foglalkozik,
és több évtizede tanulmányozza
a különböző klímamodelleket. –
„Harminc évvel ezelőtt a mostani kihívások még előttünk álltak! Azóta egyre
kevesebb a csapadék, és ami leesik,
annak az eloszlása sem egyenletes,
ezért muszáj locsolni.”
A szakember szerint nagy baj
nincs, enni lesz mit, de az aszály
miatt mindenképpen csökkenni
fognak az idei termésátlagok.
Ennek mértéke még kérdéses: „Aki
nem tud öntözni, annak a földjén
már láthatók az aszály jelei. A búza
nehezen viseli, hogy nincs csapadék. A
repcét viszont a nagy hőingadozás és a
fagyok viselték meg.”
„A koronavírus-járványnak közvetlenül eddig nem volt hatása a gazdálkodásra. Az import anyagokat, mint
a műtrágya, a növényvédő szerek,
a vetőmagok, mi időben megrendel-

Aki nem tud öntözni, annak a földjén már láthatók az aszály jelei

vakból. Ezenkívül munkavédelmi
előadást szervezett nekik, kihelyezték a fertőtlenítő szereket és az
érintkezéseket a lehető legminimálisabbra csökkentették. – „A munkatársaim nagyon fegyelmezettek. Nem
fognak kezet, viselik a maszkot, és a
reggeli eligazítás közben is megtartják
a kétméteres távolságot.”

Mintha megállt volna a tavasz
Egyed István főképp legeltetett
állattenyésztéssel – szürkemarha,
mangalica, bivaly és juh – foglalkozik. Az ezekből származó tőkehúst
és a feldolgozott füstölt árut is
javarészt Fehérváron és környékén
valamint Budapesten értékesíti. A

A földeken járvány idején is folyik a munka!

Közös utakon az agrárszakemberek

Fotók: Kiss László

Vakler Lajos

A szárazságtól porzik a föld

tük, és egy-egy kivételtől eltekintve mindegyiket le is szállították a
kereskedők. Talán két-három vetőmag
nem érkezett meg, de azokat tudjuk
pótolni.” – mondta Egyed Tihamér,
majd hozzátette, hogy a járvány
hazai kitörése után a dolgozóknak
útvonalengedélyeket készítettek,
hogy be tudjanak járni a közeli fal-

bárányból húsvétra szokott Olaszországba exportálni, de idén ez egy
kicsit döcögött, mert elmaradtak a
nagy családi rendezvények: „Az előző
években a böjti időszakban jellemzően
kevesebb hús fogyott. Idén a járvány
miatt ez máshogy alakult. Amint a kormány bejelentett egy szigorítást, hirtelen
megugrott a kereslet a tőkehúsok iránt.

Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara alelnöke, a Mezőfalvai Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgatója az agrárágazat
néhány kulcskérdésére világított rá,
megerősítve, hogy a koronavírus-járvány
idején a legfontosabb a szakmai szervezetek
összefogása.

„A járvány olyan fokú összefogást
hozott az agráriumban a minisztérium, az államközi szervezetek,
a köztestületek és a szakmaközi
szervezetek között, ami példamutató. Mindenki összeállította azt
az információs bázist, melynek segítségével a kormány meghozhatja
a döntéseit. A szaktárca soha nem
látott gyorsasággal reagált azokra
a problémákra, amiket a gazdák
felvetettek. Időben megérkezett a
fehérje és a takarmány az országba.
Ugyanez vonatkozik a kiegészítő

anyagokra is, azonban nem minden
egyes szállító rendelkezik mindig
minden termékkel. Megoldódott a
tejszállítás problémája is. Az olasz
export terén megálljt parancsolt a
pandémia, de a magyar exportőrök
megtalálták a volt jugoszláv tagköztársaságok és Románia felé az utat.
Magyarországon a felvásárlók nem
csökkentették a tej árát. Szerencsére
még nem árasztotta el a kiskereskedőket és a multik áruházláncait
az import tej, holott nagy nyomás
nehezedik Magyarországra, hiszen
akár a sertéshúsban, akár a borpiacon olyan feleslegek vannak Európában, hogy ennek a levezetésére
meg fogják célozni hazánkat. Csak a
szaktárca intézkedéseire és a felelős
vevői magatartásra számíthatunk,
hiszen minden egyes más országból
származó palack borral, hússal, tejtermékkel az ő gazdáikat támogatjuk a saját gazdáink helyett!”

Közéleti hetilap
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Az őstermelő megjegyezte, hogy a
vírus okozta gazdasági helyzeten
túl az aszállyal is küzdenek. A
kevés eső miatt a legelőkön nem
fejlődik úgy a fű, ahogy kellene.
Olyan, mintha megállt volna a
tavasz. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy az eddigi viszonylag
hűvösebb idő némileg mérsékli
a csapadékhiányt: „Egyelőre nem
engedtük ki az állataink nagy részét
a legelőre: vagy a telelőterületeinken vagy karámban tartjuk őket.
Ha továbbra sem esik az eső és még
meleg is lesz, május-júniusra kisülhet
a legelő. Hogy akkor mi lesz, az jó
kérdés!”

Jöhetne száz milliméter eső is!
Az abai Szabó Ferenc sárgarépát,
zöldséget, burgonyát és hagymát
termeszt. A termékpalettát nyáron
paprikával és paradicsommal
egészíti ki. Elmondása alapján a
koronavírus-járványnak a közvetlen munkájukra nem volt hatása,
viszont az értékesítésre igen. A
tavalyi évhez képest volt olyan hét,
amikor a bevételük a felére esett
vissza.

A termelő örömmel nyugtázta a fehérvári piacok vásárlási sávjainak
módosítását, melynek értelmében
múlt hét szombattól hattól hétig a
hatvanöt év alattiak, hét és kilenc
óra között a hatvanöt év felettiek,
kilenc órától újból a hatvanöt év
alattiak mehetnek piacra: „Azt vettem észre, hogy rengeteg az érdeklő.
A vásárlók egyre inkább előnyben
részesítik a hazai termékeket az
import áruval szemben. Nagyon
sokan azonban nincsenek tisztában
a szezonalitással. Például ha februárban akarnak paradicsomot enni, az
nem valószínű, hogy Magyarországról származik.”
Szabó Ferenc szerint az utóbbi öt
évben már csak öntözéssel lehetett
zöldséget termeszteni. Régebben
voltak korai esőzések, amelyek
az utóbbi években és az idén is
elmaradtak. A múlt hétre ígértek a
meteorológusok nagyobb mennyiségű csapadékot, de csak öt milliméter esett. Hozzátette: akkora a
szárazság, hogy jöhetett volna száz
milliméter is, szépen egyenletesen
elosztva. Májusra várnak komolyabb esőzést, és bíznak benne,
hogy meg is érkezik!

Módosult a piacok látogatási rendje!
Kurucz Tünde, Papp Brigitta
A város piacain múlt hét szombattól a hatvanöt
év felettiek csak reggel hét és kilenc óra között
vásárolhatnak. A fiatalabbak előtte és utána
mehetnek.

A helyi szabályozás életbe lépése
előtt a fehérvári piacok látogatási
rendje megegyezett az élelmiszerboltokéval, drogériákéval és
gyógyszertárakéval, vagyis a hatvanöt év felettiek csak kilenc és
tizenkét óra között vásárolhattak
ezeken a helyeken, és ebben az
idősávban kizárólag ők léphettek
be a piacokra.
A múlt héten azonban Székesfehérváron módosult a piacokra
érvényes vásárlási rend, vagyis a
város piacain szombattól a hatvanöt év felettiek reggel 7 és 9 óra között vásárolhatnak. A döntés hatása
kétoldalú, hiszen egyrészt csökkent
a hatvanöt év felettiek piaclátogatási idősávja, ugyanakkor ez
a szabályozás azt is magával hozza,
hogy a veszélyeztetett korosztály
mostantól gyakorlatilag egész
délelőtt, vagyis reggel 7-től 12 óráig
közösségi helyeken tartózkódhat,
közlekedhet, mert a piac után
mennek a boltba. De olyan hatása
is lehet a rendelkezésnek, hogy
az idősek – ha tehetik – inkább a
fiatalokra bízzák a bevásárlást és
otthon maradnak, ami kifejezetten
kívánatos volna.

Az fmc.hu közösségi oldalán a
bejelentésre mintegy száz észrevétel
érkezett. Többen arra hívták fel a
figyelmet, hogy a mostani változtatás miatt előfordulhat, hogy egész
délelőtt a hatvanöt év felettiek
fognak vásárolni.
Néhányan nehezményezték, miért
kell a városnak a kormány által kijelölt időpontokat felülírnia. Az egyik
kommentelő azt javasolta: érdemes
lenne a változásokat kiplakátolni,
mert mire megszokná az ember,
addigra új szabály lesz érvényben.
A legtöbben azonban egyetértettek
a sávok változtatásával, mások még
ennél is tovább mentek: volt olyan,
aki szerint a legjobb az lenne, ha a
módosítás vonatkozna a drogériákra és a boltokra is. Akadt olyan is,
aki azon a véleményen volt, hogy
az alapvető egészségügyi szabályokat betartva rendesen ki kellene
nyitni, mert különben tönkremegy
a gazdaság.
A székesfehérvári rendelet kihirdetésekor a polgármester kiemelte,
hogy az új szabályozás hatásait
folyamatosan vizsgálják, és szükség
esetén további változtatásokat
vezetnek be.
A Fehérvár Televízió stábja múlt
szombaton délelőtt ellátogatott a
Városi Piacra, ahol kiderült, hogy
csak kisebb fennakadásokat okozott a piacok látogatását szabályozó
új rendelet, de voltak, akik a piacra
érve értesültek csak a változásokról.

Aszály és alkatrészhiány
Vakler Lajos
Az idegenforgalmi idény elmaradása bajba
sodorhatja a szőlősgazdákat is. Az agrártárca különböző kedvezményekkel igyekszik
segíteni.

Az aszály nem kíméli a szőlészeteket sem. Az ágazat alaposan megszenvedi a csapadék
hiányát. A járvány hatása pedig
elsősorban a gépi munkálatok
során jelentkezik, hiszen egyre
nehezebb hozzájutni a mezőgazdasági gépek alkatrészeihez. Lics
Balázs szőlész-borász szerint a
termelőket emellett leginkább a
turisztikai, idegenforgalmi idény
elmaradása sújtja, hiszen a kiváló minőségű, nemes nedűkre
a hétköznapokon sokkal kisebb

A gazdák nagyon várják a májusi esőt

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Kép: Körtvélyes Tivadar

„Én is itt bérelek,
mert a csarnok
az M7-es autópálya
mellett van.”

a kereslet: „A szőlő nem érzékeny
a koronavírusra, a legnagyobb
probléma a szőlőtermesztésben –
ahogy az agrárgazdaság egészében
is – az, hogy komoly csapadékhiány
van. A munkamenetben ezenfelül
az okoz gyakori fennakadást, hogy
a járvány miatt a gyárak leálltak,
így rendkívül nehéz hozzájutni az
alkatrészekhez. A külföldi beszerzés
is gyakorlatilag leállt.”
Jó hír viszont, hogy az agrárminisztérium gazdaságélénkítő
segélycsomagjának részeként a
veszélyeztetett ágazatok illetve
vállalkozások – köztük a szőlészetek és borászatok – adó- és
járulékkedvezményt kapnak,
ezt márciusban, áprilisban,
májusban és júniusban vehetik
igénybe.

Az ültetvényeken folyamatosan dolgoznak

FEHÉRVÁR

Kultúra

Közéleti hetilap

Színház a tévében!

Megújul a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház
Vakler Lajos
Új beruházások gazdagítják a Szent István
Hitoktatási és Művelődési Házat. A belső
munkálatok után a koronavírus elmúltával egy felújított intézménybe látogathatnak a székesfehérváriak.

A koronavírus okozta kényszerszünetben számos régen
tervbe vett beruházás valósulhat meg az intézményben:
„Vizesblokkokkal bővül az épület
földszinti része, és a mozgáskor-

látozottak is sokkal kényelmesebben tudnak majd közlekedni az
intézményben, ugyanis a teherszállító liftünket személyszállító
liftté alakítjuk át.” – mondta el a
Fehérvár Televízió híradójának
Jakubek Tborné, a művelődési
ház vezetője.
Az intézmény munkatársai
készülnek a folytatásra: a
járványt követően számos új és
már megszokott, hagyományos
program vár a kultúra kedvelőire a Liszt Ferenc utcában.
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László-Takács Krisztina
Április huszonötödikétől kezdi el sugározni a
Fehérvár TV a Vörösmarty Színház előadásairól
készült felvételeket, kezdve a saját produkcióban készült Kartonpapával. A sorozat végén
egy hét szünetet követően a teljes sorozatot
megismétli a televízió.

Szombaton indul a Fehérvár Televízió
új sorozata: a nézők a Vörösmarty
Színház produkcióinak felvételeit
láthatják teljes egészében, ezzel feledtetve a darabok hiánya okozta űrt.

Rögtön az első előadás a Fehérvár
Médiacentrum saját produkciójában
készült Kartonpapa groteszk vígjáték
televíziós változata lesz.
A televíziós produkció rendezője,
Látrányi Viktória kivételes lehetőségnek tartja, hogy az előadás a
tévénézőkhöz is eljuthat: „Komoly
előélete van ennek a darabnak, hiszen
Tasnádi István a Vörösmarty Színház
felkérésére írta. Aztán jött egy állami
pályázati lehetőség, és a mű új életre kelt:
tévéjátékká lett. Ez egy nagyon fontos
lépcső a Fehérvár Médiacentrumnak is!”

Online fotópályázatot hirdettek
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház továbbra is
segíti a koronavírus-járvány miatt otthonukba
szorult fehérváriakat.

Maradj otthon, ha teheted,
olvass! jelszóval hirdetett online fotópályázatot a Gárdonyi

Géza Műveldési Ház könyvtára. Az eredeti bejegyzéshez
kommentben kell feltölteni
egy fotót a pályázó által olvasott könyvvel. Minden hónap
legkreatívabb fotóját ajándék
könyvvel jutalmazzák. A beérkezett fotókból később kiállítást is rendeznek.

Adásszünet a Vörösmarty Rádióban
Április 23-án, csütörtökön éjfélkor két hétre elhallgat a Vörösmarty Rádió.
A búcsú csak átmeneti, tizenöt napos technikai szünetről van szó, ami után
ismét lesz adás a 99,2 MHz-en. Május 9-től, szombattól újra a megszokott
műsorokkal, félóránként hírekkel várja a rádió hallgatóit Székesfehérvárról és
környékéről!

Fotó: Simon Erika

Vakler Lajos

A Kartonpapát láthatják először a nézők

Színházi közvetítések a Fehérvár TV-ben
Április 25. 21 óra: Kartonpapa (16)
Április 26. 21 óra: Pillangó (16)
Április 28. 20.15: Perelj, Uram!

Április 30. 20.15: A fösvény
Május 2. 19.30: A Herner Ferike faterja (12)
Május 3. 19.30: Három nővér

Megjelent Demeter Zsófia új várostörténeti kötete
Vakler Lajos

A holokauszt
áldozataira emlékeztek

Új kinccsel gyarapodott a város

szer idején Székesfehérvár ismét a
nagy ipari beruházások felé halad.
Megváltoznak a társadalmi összetevők, megváltozik a ki- és betelepülések iránya. Belebotlottam például
abba, hogy mindenhonnan élő zene
szólt, és ezzel muszáj volt foglalkoznom, mert a népdalmozgalomtól a
táncházmozgalomig, a konzervatórium ünnepétől a Kodály-módszerig
minden idetartozik. Szintén fontosak
a nagy ipari beruházások, melyek a
Csitáry-érában kezdődtek és azokon
az alapokon fejlődtek tovább, de
mégiscsak egy más gondolatkörben,
más technológiai állapotban és főleg

más piaci helyzetben. Inspiráló
dolog, hogy olyan dolgokkal is kellett
foglalkoznom, amikre eredetileg
nem gondoltam. A sport is ezek közé
tartozik. Nem vagyok sporttörténész,
de Fehérvár ünnepei közé sorolhatók
a sportsikerek is, így nem hagyhattam
ki Fa Nándor és Gál József expedícióját és a Videoton szárnyalását sem.
Minden mást is igyekeztem valahogy
figyelembe venni, de ez természetesen nem sporttörténet, nem ipartörténet, nem közoktatás-történet, nem
neveléstörténet, hanem egy város
szerves pulzálása. Ebben igyekeztem
az érdekességeket megtalálni!

Fotó: Molnár Artúr

A Székesfehérvár anno rendkívüli
népszerűsége annak is köszönhető, hogy
hitelesen mutatta be városunk fejlődését.
Az első kötet Pillanatképek egy város
életéből, a második Örvendezz, királyi
város!, a harmadik A derék város alcímmel jelent meg, melyek a város központi
szerepét emelik ki. Mi a negyedik kötet
mondanivalója?
A II. világháborútól, a szőnyegbombázásoktól indul a könyv tematikája,
azaz a nagy bajoktól a kibontakozásig, 1988-ig követi a város történetét,
amikor mintegy önmagára eszmélt
Székesfehérvár, és a Szent István-év
ünnepségeivel méltó módon figyelt a
rendszerváltozás előjeleire.
Mire hívná fel a figyelmünket ebből a
korszakból?
Nagyon sok érdekességet találtam a
könyv írásakor, ezért is tartott sokkal
tovább, mint ahogy eredetileg elképzeltem. Az alkalmas időhatár 1956
lett volna, viszont Fehérvár történetében – a város fejlesztése szempontjából – nem volt nagy választóvonal a
forradalom. Ezért aztán itt nem tudtam lezárni a kötetet. A Kádár-rend-

Fotó: Simon Erika

Megpróbáltatások után: Városfejlődés alcímmel
jelent meg a Székesfehérvár anno sorozat
negyedik kötete. Demeter Zsófia ezúttal a II.
világháború végétől 1988-ig, a rendszerváltozás
hajnaláig mutatja be a város életét.

Az Óvoda utcai Izraelita temető előtti téren, a
Holokauszt áldozatainak emlékművénél emlékeztek arra, hogy 1944. április 16-án kezdték meg a hazai zsidóság gettóba zárását.
Az 1941-ben még 2075 tagú székesfehérvári
hitközségből az 1946. évi összeírás szerint
mindössze 289-en maradtak. Néma főhajtás
mellett Cser-Palkovics András polgármester
és Radnóti Zoltán főrabbi helyezték el az
emlékezés virágait és köveit.

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 •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • 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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A távhőszolgáltatásról általában – IV. rész
letöltött nyilatkozat kitöltésével,
társaságunkhoz személyes vagy
postai illetve elektronikus úton
eljuttatva.
Költségmegosztós újraosztásból
adódó visszajáró pénz visszaküldése
vagy tartozás esetén annak beszámítása milyen módon történik?

szolgáltatás a díjfizető (lakó, bérlő,
tulajdonos) kötelessége, melyet
minden hónapban meg kell tennie.
A melegvíz-mérő óra állását az
alábbi módokon lehet jelenteni:
Minden hónap 20-ig:
• A lépcsőházakban elhelyezett gyűjtőládába bedobott leolvasó adatlapon

és aláírásával, társaságunkhoz
történő eljuttatásával vagy
• személyesen, postai illetve
elektronikus úton az óracserénél kapott jegyzőkönyv
másolatának csatolásával (személyes ügyintézésnél elegendő
bemutatni) tehetik meg.

Az adott hónap utolsó munkanapjáig:
• e-mailen az ugyfelszolgalat@
szepho.hu címen
• a www.szepho.hu honlapon
regisztrációval
• telefonon a 22 541 300-as központi számon
• személyesen ügyfélszolgálatunkon.
Amennyiben a lakás melegvíz-mérő
órája rádiós modullal rendelkezik és a mérőóra-adatok rádiós
leolvasásáról a társasház vagy a lakásszövetkezet a SZÉPHŐ Zrt.-vel
megállapodást kötött, a lakónak
nincs további teendője.
Ha vízóracsere történt, mi a teendőm?
Ügyfeleink a melegvíz-mérő óra
cseréjének bejelentését
• a mérőóra-leolvasó adatlap
vonatkozó részének kitöltésével

Milyen adat szükséges az ügyintézéshez?
Felhasználó-azonosító, ami a
számla első oldalán található,
vagy Vevő- (Fizető-) azonosító,
ami a harmadik oldalon található.

Fotó: SZÉPHŐ Zrt.

Székesfehérváron közel huszonkétezer otthon,
mintegy ötvenezer ember, vagyis a város
lakosságának fele veszi igénybe a távhőszolgáltatást. Cikksorozatunk azért készült,
hogy a szolgáltatást érintő legfontosabb ismereteket összegezve tájékoztassa a jelenlegi
és leendő felhasználóinkat az alapkérdésekről, a zökkenőmentes ügyintézésről.

A Széphő az ügyintézési gyakorlatot mindig a lakosság igényeihez igazítja

Számlázási kérdések 2.
Egyéni utalásnál milyen számlaszámra kell utalni, a közleménybe mit kell
beírni?
Számlavezető pénzintézet neve:
Raiffeisen Bank Zrt. Bankszámlaszám: 12001008-0158040000100009. A közlemény rovatban kérjük jelezni a számla
sorszámát és/vagy a felhasználó
azonosítóját!
Van-e lehetőség elektronikus számlát
kérni?
Számláját elektronikusan,
kényelmesen és gyorsan kiegyenlítheti a Díjnet szolgáltatásán keresztül (ez esetben kérjük, keresse fel a www.dijnet.hu honlapot,
ahol a SZÉPHŐ felületén tudja
regisztrációját indítani), vagy
elektronikus számlát igényelhet
a www.szepho.hu honlapról

A költségújraosztásból adódó
folyószámla-túlfizetés a korábbi
díjhátralékba valamint az adott
havi távhőszolgáltatási számlába
kerül beszámításra vagy jogszabály alapján visszafizetésre.
A kalkulációt a távhőszolgáltató
a költségmegosztók elszámolását
végző cégtől kapott adatok alapján végzi.
Kinek kell jelenteni a tulajdonosvagy bérlőváltozást a költségmegosztókat elszámoló cég irányába?
A tulajdonos vagy a bérlő személyében bekövetkezett változás jelentése az elszámoló cég irányába
a lakástulajdonos feladata.
Mely esetekben kell melegvízóraállást jelenteni? Milyen módokon és
határidőig tehetem meg a bejelentést?
Ha a lakásban/helyiségben egyedi
melegvíz-mérő óta található, a
mérőóra állására vonatkozó adat-

Tisztelt Ügyfeleink!
A koronavírus-járvány elleni
védekezés érdekében – a kormány
által elrendelt veszélyhelyzetre
tekintettel – a személyes ügyfélszolgálat működését március 23-tól
visszavonásig szüneteltetjük. A
telefonos illetve e-mailben történő
megkereséseket a normál ügyfélfogadási rendnek megfelelően a
továbbiakban is fogadjuk. Szíves
együttműködésüket és megértésüket köszönjük!
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Így vészelte át Fehérvár a nagy járványokat
A HETILAP

Gáspár Péter

Kolera 1831-ben
A kolerajárványok könnyebben
feltárhatók. Az első járvány

sen 2696 áldozatot szedett Fejér
megyében.

Egész települések karantén alatt
A járványügyi intézkedések igen
szigorúak voltak a pestis és a kolera
idején Fejér megyében: számos
esetben egész településeket vontak
karantén alá. A járványok idején
piacokat, vásárokat tiltottak be és a
kereskedelmet, élelmezést is meg-

vagy sem. Fejér megye kapcsán is
folyik ennek vizsgálata, elsődlegesen
a pestisjárvány vonatkozásában.

Az első magyar védőmaszk ötlete
A spanyolnáthával kapcsolatos kutatások közben bukkant rá Szima
Viktória Bodon Károly királyi tanácsos, közkórházi főorvos A spanyol
járvány intőtáblájára című munkájára. Ez többek között olyan, a

Illusztráció: Fejér Megyei Levéltár

Székesfehérvár lakosságának a XVIII., a XIX. és
a XX. században is számos járvánnyal kellett
szembenéznie, ilyen volt a pestis, a kolera vagy
a spanyolnátha. A járványok megváltoztatták
a város hétköznapjait, gazdasági és társadalmi viszonyait, és számos halálos áldozatot
követeltek. Az összegzésben Szima Viktória, a
Fejér Megyei Levéltár munkatársa volt segítségünkre, aki több éve foglalkozik a Fejér megyei
járványok történetével.

szolgálta ki a fehérváriakat a pestis
ellen hatásosnak vélt gyógyszerekkel. A Felsővárosban a Gugás-dűlőnél, az agyagbánya szélénél alakítottak ki karanténövezetet, később
az áldozatokat is ide temették el, a
mai Pestispincék területére.

A spanyolnátha pusztítása Fehérváron

Szima Viktória feldolgozta már a
kolerajárvány Fejér megyei történetét, jelenleg pedig a spanyolnátha
pusztításának dokumentumait
kutatja.

A dühöngő pestis
Fejér megye és Székesfehérvár történelmének pusztító járványai közül a
pestis időszaka már kutatható, van
olyan összeírás, ami tartalmazza,
hogy melyik településeken ütötte fel
a fejét a kór illetve hányan haláloztak el. Az újkorban öt pestisjárvány
is érintette a megyét, a legnagyobb
1738 és 1740 között.
Amikor 1739-ben dühöngött a
pestis Székesfehérváron, járványkórházat állítottak fel és szigorúan
védték a közkutak vizének tisztaságát. Még 1736-ban rendeletet
hoztak arról is, hogy gyógyszereket
csak Meller János gyógyszerésznél
– a Fekete Sas Patika jogelődjének
tulajdonosánál – lehet beszerezni,
a kuruzslást és a gyógyító szerekkel való házalást pedig szigorúan
tiltották, így feltételezhető, hogy a
nagy járvány idején is ez a patika

megfékezésére 1831. július 10-én
megalakították a Fejér Vármegyei
Kolerabizottságot.
„A testület jegyzőkönyveiből szinte
napról napra követhető, ahogy az
egyes településeken elharapózik a
betegség.” – mondta a kutató, aki
szerint a kolerához képest a spanyolnátha – legalábbis a tünetek
szempontjából – semmiségnek
tűnik. A két kór egyaránt gyors
lefolyású volt és a spanyolnátha
több halálos áldozatot követelt,
azonban a találóan hányszékelésnek is nevezett ázsiai kolera súlyos
esetben óránként egy liternyi
székletürítéssel és hányással járt,
ami kiszáradáshoz és keringésleálláshoz vezetett.
Az 1831. év végén kelt, a kolerával
kapcsolatos megyei és fehérvári halálozásokat összesítő irat
tanúsítja, hogy Székesfehérváron
1474 fő fertőződött kolerával, ebből
898-an haltak bele a betegségbe. A
megyében még további 6304 ember
életét követelte a kór. Ráadásul a
következő nagy kolerajárvány sem
sokat váratott magára: 1872 és 1873
között dühöngött, akkor össze-

bénította például, hogy lezárták a
vízi közlekedést, így ellehetetlenültek a víz mellé települt malmok,
ezáltal a gabonához való hozzájutás
is nehezebbé vált a fehérváriak
számára. A XIX. századi járványok
idejére már kialakult egyfajta orvosi protokoll: meghatározták, hogy
milyen feltételek mellett lehetett
bemenni a beteghez, hogyan kell
tisztálkodnia a gondozóknak vagy
fertőtleníteni a betegszobát és a
házat. Felgyorsították a temetéseket
is, nem lehetett tort ülni sem.

A karantén és a vallás
A kutató egyfajta vallásszociológiai
megközelítést is adott a témához.
Nemzetközi szinten ugyanis több
kutatás irányult már arra, van-e
összefüggés a karanténban élők járványhoz való hozzáállása és fegyelme illetve felekezethez tartozása között. Kimutatható, hogy akik hittek
az eleve elrendelésben – például a
kálvinisták – azok számára a karantén betartása nem annyira számított,
hiszen hitük szerint Isten dönti el,
hogy meghalnak-e egy járványban

helyüket ma is megálló „intéseket”
tartalmaz, mint hogy „utazásaidat
hajón, vasúton lehetőleg halaszd
el a járvány utáni időre” vagy hogy
„a csókolódzást, baráti kézfogást
legjobb elhagyni”. Bodon doktor
azt is megjegyzi, hogy az emberek
ne üljenek fel annak a „sokszor
végzetesen káros babonának, hogy
az alkohol bátor élvezete a spanyol
láztól megóv”. Előállt olyan javaslatokkal, melyekhez hasonlókkal ma
is találkozhatunk itt-ott az interneten a koronavírus kapcsán: ilyen
például az óránkénti szájöblögetés
sós vízzel.
Bodon Károly volt az első magyar
influenza elleni védőmaszk atyja is:
1918-ban ismertetett egy tanulmányt kálium-permanganáttal
átitatott vattát tartalmazó védőálarcról. Ebben az időben Svájcban
alkalmaztak már védőmaszkot,
hazánkban viszont ez volt az első
ilyen terv. Bodon 1920-ban már
megkérdőjelezi a találmányát, így
végül nem terjedt el, részben amiatt is, hogy kiterjedt alkalmazása az
anyaghiány miatt kivitelezhetetlen
volt.
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Mi lesz a nyárigumik cseréjével?
Somos Máté
Azoknak, akik még nem kerítettek sort a
tavaszi gumicserére, már nem érdemes tovább
halogatni! A koronavírus miatt kialakult
helyzet ugyan számos autószerelő-műhely
forgalmában változást hozott – rövidebb
nyitvatartás vagy szünet a működésben – az
elszánt tulajdonos még mindig könnyedén
megszervezheti a járgány szervizelését.

szolgáltatások. Ehhez az elrendelt
higiéniai óvintézkedések betartásával járulnak hozzá a műhely
dolgozói: kesztyűben nyitják az
ajtót, így nyúlnak a kormányhoz,
kézifékhez is, amikor kiállnak
a kész kocsival. Szájmaszkot és
fertőtlenítőszereket is használnak
a szerelők.
A téligumi jó tapadása a csúszós,
fagyos utakon ideális, a felmelegedett aszfalton viszont nagyon
könnyen kopik. A jó idő hetekkel
ezelőtt beköszöntött, így a csere
már korábban időszerűvé vált!
„Akik még mindig téligumival gurulnak, kicsit el vannak késve. Plusz hat
fok felett a nyárigumikat kellene használni, ezen pedig bőven túl vagyunk,
hiszen a meteorológia már rendszeresen húsz fokot jelez.” – mondta
Szilády Dezső, a szerviz vezetője.

László-Takács Krisztina
Feleannyi autót gyártottak márciusban, mint
a korábbi hónapokban. Egyebek mellett ez
derül ki azokból az adatokból, amelyeket az
Autógyártók Európai Szövetsége (ACEA) hozott
nyilvánosságra az elmúlt napokban.

Márciusban Európában 853 077 új
gépkocsit regisztráltak, ami éves
szinten közel ötvenkét százalékos
visszaesést jelent.
A leginkább Olaszországban
esett vissza az új autók piaca.
Ott márciusban 28 326 új autót
regisztráltak, ami éves szinten
nyolcvanöt százalékos visszaesést
jelent. Nem sokkal marad el Franciaország, ahol több mint hetven
százalékkal csökkent az új autók
száma, csakúgy, mint Spanyolországban.
Szlovákiában tavaly márciusban
9222 új autót regisztráltak az

országban, idén már csak 5013-at,
ami negyvenöt százalékos visszaesést jelent. Érdekes módon
Magyarország Finnország (-0,9%) és
Svédország (-8,6%) után a harmadik olyan állam, ahol a legkisebb
mértékben csökkent az új autók
eladása. A tavalyi 13 394 helyett
11 478 új autót adtak el idén, ami
csupán tizennégy százalékos
visszaesést jelent.
Az elmúlt tíz évben nem fordult
elő, hogy márciusban ilyen kevés
autót vásároltak volna. Mindez a
járvány kapcsán bevezetett óvintézkedések eredménye: az egyes
márkák leállították az új autók
gyártását, az országok többségében
be kellett zárni az autószalonokat.
Aki autót akar venni, az megteheti,
ám legfeljebb online, az új járgányt
pedig kiszállítják neki, és jelenleg
csak a raktáron lévő autók közül
lehet válogatni.

Fotó: autoaufeminin.com

„Nagyon simán ment a bejelentkezés.
Sok szerviz zárva van ilyenkor, én
például Sukoróról jöttem, ott mindhárom szerelő bezárt. A televízióban
láttam ennek a cégnek a hirdetését,
így kerestem fel őket. És rögtön
fogadtak is.” – mesélte egy ügyfél,
aki a fehérvári Szilády Szervízhez
érkezett, hogy autója megszabaduljon a téligumiktól. Itt zavartalanul működnek a megszokott
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Drámai visszaesés az új autók piacán
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Kép: Körtvélyes Tivadar

Kezdenek újraindulni az európai autógyárak, hazánkban is benépesül az Opel, az Audi, a Suzuki
és a Mercedes üzeme, a fehérvári Denso pedig már két műszakban termel

Most is lehet gumit cseréltetni, a nyitva lévő szervizek betartják a higiéniai előírásokat

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

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

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

Horoszkóp
április 23. – április 29.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Legyen óvatos azzal, milyen munkát vállal, mert
egyesek szemében visszatetsző lehet, amit csinál!
Talán Ön nem így látja, de a jó híre foroghat kockán
és egyik-másik kapcsolata is. Ettől függetlenül a sors
pár új baráttal lepheti meg.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kétségbeejtő, rossz híreket hallhat, amik nem
igazak. Ne hagyja, hogy a pletykák megmérgezzék! Egyelőre ne kezelje őket tényként, de legyen
óvatos, mert egyik ismerőse elárulhatja féltve
őrzött titkát!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

SZÉKESFEHÉRVÁR, APATINI U. 1/A.
MÁR 35 ÉVE ÜGYFELEINKÉRT!
• OLAJCSERE, FÉK -ÉS FUTÓMŰJAVÍTÁS,
• GÉPJÁRMŰ DIAGNOSZTIKA,
• MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
• VIZSGÁZTATÁS, GUMISZERELÉS.
MŰSZAKI VIZSGÁZTATÁS HELYBEN!
Műszaki vizsgáztatást és gumiszerelést,
klíma fertőtlenítést, szezonális átállításokat
folyamatosan tudjuk vállalni.

Fugli Pál

Tájékoztatjuk az autósokat, hogy a
szervizben továbbra is dolgozunk!
Tel.: 06 (22) 784-784 • +36 (20) 466-4640
e-mail: fuglikft@gmail.com

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Rengeteg szeretetet és törődést fog kapni. Valaki
kimondottan nagylelkű lehet Önnel szemben. Mivel
sok pozitív üzenetet kap a környezetétől, itt lenne
az ideje annak, hogy elengedje a haragot, amit már
régóta cipel!

Jó híreket kaphat a munkájával kapcsolatban. Ez
lehet előléptetés, munkahelyváltás vagy egyáltalán
az, hogy megmarad a munkahelye. Nagy szüksége
lesz erre a jó hírre, mert utána nyugodtabb és
kiegyensúlyozottabb lesz!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Nagyon szépen halad előre, de az irigyei megpróbálják visszatartani. Ahelyett, hogy leállna harcolni
velük, haladjon tovább, mert a munkája úgyis önmagáért beszél és lenyűgözi feletteseit! Legyen továbbra
is kitartó és szorgalmas!

Megvan az esély arra, hogy munkahelyet vált vagy
a pozíciója fog változni. Ugyanakkor több munka
szakad a nyakába. Tetszeni fog az új helyzet, és
ez olyan lehetőséget biztosít Önnek, amit régóta
keres.

Közéleti hetilap
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Patyolat másképpen

A HETILAP

Kurucz Tünde

Egy régi szolgáltatás modern köntösben

Papp Brigitta

Erzsi örök

A tisztaság érzése békeidőben is alapvető
igény, ám a mostani időszakban fontos
egészségügyi kérdéssé is vált textilneműink
megfelelő tisztítása, fertőtlenítése. A fehérvári
Levendula Mosoda sokéves tapasztalattal áll a
lakosság szolgálatában ilyenkor is.

Fotó: Papp Brigitta

Talán sokan vannak még, akiknek
az a szó, hogy patyolat, nagyon is
sokat mond. A fehérvári Levendula Mosoda kicsit újragondolva,
egészen modern köntösben kínálja
a régi, jól megszokott szolgáltatásokat.

Mosás, vasalás, fertőtlenítés

Maszkok mosását és fertőtlenítését is vállalják

A jókora, inkább csarnokra emlékeztető térben ugyancsak jókora
gépek brummognak. A hang a
legtöbbünk számára nem ismeretlen, hiszen a mosógép, a mosás a
mindennapjaink részét képezi – ám
az a fajta látvány és teljesítmény,
ami egy professzionális mosodában
van, egyáltalán nem megszokott.
„Az ipari mosodai szolgáltatás, vagyis
például a szállodák, éttermek igényei
mellett a lakosságot is ugyanúgy
kiszolgáljuk.” – emeli ki Boda Krisztina üzletvezető. – „A mosnivalót
Székesfehérváron, a Széchenyi utca
81. szám alatt, az üzem elejében tudjuk
átvenni. Teljes körű mosodai szolgáltatással állunk a közületek és a lakosság

rendelkezésére. Akkora befogadóképességű gépek állnak rendelkezésünkre,
hogy mosni, és persze így fertőtleníteni
is tudjuk akár egy négyfős család
ágyneműgarnitúráját. Ezzel nemcsak
időt lehet megtakarítani, de nálunk a
szárítás is megoldott, míg otthon nem
biztos, hogy elegendő teregetőhely áll
rendelkezésre. A mosószer adagolása
ráadásul nálunk nem kézi, hanem gépi
úton történik, külön megvan, hogy
adott súlyhoz, mosási programhoz, textilfajtához mennyi és milyen mosószer
kell, és az adagolórendszerünk ehhez
igazítja a mennyiséget. Ráadásul lágy
vízzel dolgozunk, ami még hatékonyabbá teszi a mosási eredményt.”
Ha valakinek kétségei támadnának

– bár a mosás, a mosószer már elegendő fertőtlenítést biztosít – az itt
található vasalógép a végső csapást
is megadja mindenféle vírusnak
vagy baktériumnak.
„A mosás már eleve fertőtlenít, de
például az ágyneműt – amennyiben az
anyaga engedi – 130-140 fokos vasalógépen engedjük át. Az érzékenyebbeket
kézi vasalóval vasaljuk, az is magas
gőznyomással dolgozik.” – mondta
el lapunknak Boda Krisztina, aki
kiemelte, hogy hat évvel ezelőtt
éppen vasalással indult el a vállalkozás, ami a mai napig a szolgáltatásuk szerves részét képezi. – „Azt,
hogy nálunk lehet vasaltatni, jobban
ismerik a lakossági ügyfelek, hiszen
hat éve ezzel kezdtünk, és csak később
bővült mosással a profilunk. Ezt elsősorban cégek, szállodák vették igénybe,
ám régóta tervezem, hogy a lakosság
felé is nyitok.”

Fotó: Levendula Mosoda

Patyolat újragondolva

A fehérvári Levendula Mosoda modern köntösben kínálja a régi, jól megszokott szolgáltatásokat

Induljon tisztán a nap
Székesfehérvár,
Széchenyi u. 81.

www.levendulamosoda.hu
Tel.: +36 30 387 1645

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Egyre nehezebben tolerálja a környezetét és baklövéseiket.
Alapvetően feszült, és amikor mások megnehezítik az életét, attól egyenesen dühbe jön. Legyen óvatos, nem lenne
szerencsés, ha teljesen elgurulna a gyógyszere! Hallani fog
egy-két jó hírt, ami ellensúlyozza a nehéz napokat.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kellően zsúfoltak a napjai, így egy perc ideje sem akad
unatkozni vagy szomorkodni. Tökéletesen lefoglalja
magát. Rengeteg időt tölt a szeretteivel, és a barátaival is
sikerül rendszeresen tartania a kapcsolatot. Azért nem
baj, ha néha jut egy kis ideje saját magára is!

„A mai igényekhez szeretném igazítani
a régi szolgáltatást. Reményeim szerint
nyáron egy külön szalont tudok itt
nyitni, a bővített kapacitáshoz már a
gépek is megérkeztek. Az Elektrolux
Lagoon technológiás gépeivel dolgozunk majd, ami azért is különleges,
mert vegytisztítást igénylő anyagokat
is lehet benne mosni. A vegytisztításról tudni kell, hogy nem kimondottan
bőrbarát anyagokat használ, de ezeket
a vegyszereket a Lagoon technológiával ki lehet váltani.”
Persze koronavírus-járvány idején
kardinális kérdés: mi van a maszkokkal, el lehet-e hozni a Levendula Mosodába tisztíttatni, hiszen
sokan nem szívesen teszik be az
otthoni mosógépükbe: „Azoknak a
maszkoknak a tisztítását, fertőtlenítését, amelyeket lehet mosni, vállaljuk!”
– emelte ki Boda Krisztina.

Két évvel ezelőtt, amikor
visszajöttem gyesről, új
céges telefonszámot kaptam. Emlékszem, még egy
hete sem volt nálam az új
SIM-kártya, amikor csörgött a telefon. Nem írta ki a
névjegyet, de felvettem. Egy
középkorú, erősen dohányos
férfihang mindenféle köszönés, bemutatkozás nélkül
közölte, hogy mindjárt ott
lesz nálam, csak még előtte
beugrik a szomszédba. Megszólalni sem tudtam, ezért
nagyjából fél perc csend
után udvariasan megkérdeztem: kit és milyen ügyben
keres? A férfi egy pillanatra
elcsendesült, majd mondta,
hogy csak az Erzsihez ugrana be a zöldségekért. Amúgy
is meg van beszélve. Mivel
sem nálunk, sem a közelünkben nem lakik Erzsi, ezért
megegyeztünk abban, hogy
biztos félretárcsázott.
A következő hetekben sorra
jöttek a hívások, mindenki
Erzsitől szeretett volna valamit. Hol tyúkot, hol pirospaprikát, hol csak néhány
baráti szót. Egyszer még a
felnőtt fia is kereste, hogy
késik a családi ebédről.
A kép nagyjából a harmadik
téves hívás és egy hűségpontról értesítő SMS után
állt össze: XY-né Erzsi régi
számát kaptam meg, aki
mellesleg az ország másik
felében él.
Azóta is rendszeresen keresik Erzsit telefonon. Legutóbb a húsvét előtti héten,
reggel fél hétkor egy férfi
hívta, hogy mikorra mehet
a három kiló karajért. Csak
akkor döbbent rá, hogy én
nem az Erzsi vagyok, amikor
ezt kedvesen közöltem vele.
A férfi gondolatban hátrahőkölt. Szerintem csak az
ünnepi karaj lebegett a lelki
szemei előtt, ezért rákérdezett: esetleg meg tudnám-e
adni Erzsi új számát?
Sajnálkoztam, hogy nem.
Aztán kellemes húsvétot
kívánva letettem a telefont,
és magamban megállapítottam: eltelhet akárhány év,
Erzsi örök!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten megcsinálhatja a szerencséjét! Akár egy
lottószelvényt is érdemes lehet kitöltenie, mert Önre
mosolyoghat a szerencse. De az is lehet, hogy jó tippet
kap valakitől: ha időben cselekszik, jelentősen megnövelheti jövedelmét!

Fokozatosan rájön, hogy életstílusában és étkezési
szokásaiban drasztikus változásokat kell végrehajtania, de
eddig a kétségek és a határozatlanság visszatartotta Önt.
A héten ezek a kétségek eltűnnek, és megteheti a szükséges lépéseket az egészségesebb életmód megkezdéséhez!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban találkozhat olyan emberekkel, akik
kimondottan galádul bánnak Önnel. Átverik,
hazudnak, igaztalan kritikával illetik. Nem szabad
bedőlnie és mindent elhinnie nekik! Másoktól pozitív
megerősítést kaphat, és a segítségére sietnek!

Megvan a képessége ahhoz, hogy a héten mindenkit elbűvöljön!
Szellemességével és bájával lenyűgözi a környezetét. Mindenkit
megnyer és a saját pártjára állíthat. Használja ki ezt a ragyogó időszakot, hogy új barátokat, esetleg támogatókat szerezzen! Minél több
emberrel ismerkedik meg, annál több lehetőség nyílik meg Ön előtt!
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Történelem
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Kastélyok és életek

A HETILAP

Séllei Erzsébet
Korábbi írásomban említettem, hogy Arany János fia,
Arany László és felesége, Szalay Gizella 1893. körül
megvásárolta az alapi Salamon-kúriát a hozzá tartozó
kiterjedt birtokkal együtt. Az Arany Lacihoz című
Petőfi-vers főszereplőjének alapi honfoglalása alkalmával megkarcolt kúriatörténetről kiderült, hogy izgalmas
mélységeket rejt, ezért érdemes az előzményekről is
megemlékeznünk!

Kép: hu.wikibooks.org

Az Esterházy-legenda a XIII. századra nyúlik vissza. Szereplője a Salamon
nemzetségbeli Miklós, az ősapa, akitől a
szakadatlan leszármazás az oklevelekből
kimutatható. A legenda szerint a Csallóköz
tündére bizonyos estéken meglátogatta az
ősapa kertjét, hogy az ott fölállított dézsában megfürödjék. Az ősapa dolga volt,
hogy jelentse a tündérnek, ha feljött az
estike csillag, mert akkor kezdett a tündér
a fürdéshez készülődni. Az ősapa halálakor
a tündérkórus előadta a gyászdalt, amely a
család titkos himnusza lett.
Telt, múlt az idő, és a Salamon nemzetség
négy fő ágat hajtott: a Pós, Illésházy, Esterházy és Dama ágakat. A Salamon nemzetséghez tartozó Benedek elsőként vette
fel az Esterházy nevet, talán a család ősi
fészke, a Pozsony vármegyei Szerhásháza település régi neve, Esterháza után.
Fia, Esterházy Ferenc pedig az első, aki
használta a galántai előnevet, a Csallóközben lévő galántai ősi birtok alapján. Ga-

Czobor Béla, Salamon Margit gyermekeinek apja, aki nem
mondott le katolikus papi hivatásáról, de végrendeletében
elismerte tíz gyermekét

lántai Esterházy Ferenc és Illésházy Zsófia
1566-ban kötött házasságából származnak
azok a fiúgyermekek, akik az Esterházy
család fő ágait alapították. A nádorrá lett
Miklós a fraknói ágat, Dániel a cseszneki ágat, Pál a zólyomi ágat. Az Esterházy
család felemelkedése ekkor vette kezdetét.
Gyökereik tehát a Salamon családhoz nyúlnak vissza.
Az alapi Salamon család a vármegye egyik
legrégebbi nemesi családja. A Salamon
nemzetség a honfoglaló nemzetségek egyike. Felső- és Alsó-Csallóközben, Pozsony
és Komárom között már a XI. században

birtoklásuk okmányokkal kimutatható.
A XII. századbeli Salamonok királyi emberek, szabad vitézlő nemesek, közispánok.
A család gyarapodásával a tehetősebb
családtagok a Dunántúl felé terjeszkedtek.
A XIII. században már találunk Salamon
nemzetségbelieket Veszprémben, Sopronban, Vas megyében és Esztergom környékén. Székesfehérváron a IV. Kun László
király által összehívott rendi országgyűlés
idején lázadás tört ki, melyben Salamon
fia, Simon is részt vett. A lázadás leverése
után hűtlensége okán IV. László király
birtokaitól megfosztotta.
A Salamon család 1352-ben kapott nemességet. 1359-ben már ismét találkozunk
velük Fejér megyében. A fejérvári keresztesek konventje egyik később kelt jegyzőkönyvében azt rögzítette, hogy a Salamon
családhoz tartozó alapi, gyermektelen Chydur fia, András megjelent a konvent előtt
és élőszóval kifejezte, hogy Alapon lévő és
kizárólag őt illető Gálfölde és Chetfölde
részbirtokait testvérének, Salamonnak és
Barnabásnak illetve azok utódainak örökül
odaadományozza, azon kikötéssel, hogy
ott helyben való eltartásáról gondoskodni
tartoznak. A család itt már az alapi nemesi
előnévvel került be az okiratba.
Szerephez jutott a Salamon család 1432ben is, amikor Zsigmond királytól alapi
birtokrészt kapott Salamon István, aki a
király kíséretének tagja volt a mai Németés Olaszország területére vezető útja alatt.
1578-ban az alapi dokumentumok a Salamon család három férfi tagját, Miklóst,
Ferencet és Kelement említik. Fél évszázad
múlva a leszármazók, János, András és
István kaptak új adománylevelet.
A XVIII. század közepén összesen tízezer
holdnyi birtok volt már Alapon a Salamon
család kezében. A század végén Alapon
gazdálkodott a család egyik legtekintélyesebb tagja, Salamon Mihály, aki tiszttársaival együtt követelte a magyar vezényleti
nyelv bevezetését, az önálló magyar haditanács felállítását, a kiszolgált katonák részére méltányos obsit juttatását és a katonafogdosás gyakorlatának megszüntetését.
A napóleoni háborúk alatt alezredesként a
Fejér vármegyei felkelőket vezette. 1801ben megkapta a katonai Mária Terézia-rendet, mely bárói cím adományozásával járt.
Az alapi Salamon család a jobbágyfelszabadításig gyarapodott. Aztán az 1800-as évek
második felében megkezdték alapi birtokaik értékesítését. 1875-ben Salamon Pál és
György adta el ott lévő birtokait. 1880 körül
Salamon Ádám még megvásárolta a szomszédos Bartal-birtokot, de rövid időn belül
túl is adott rajta. Salamon Mihálynak még
közös földbirtoka volt Vantsay Istvánnal,
később már csak az utóbbit jelölték meg
birtokosként. 1893 körül Salamon Zsigmond örökösei értékesítették az alapi birtokot a kúriával együtt. Arany László ekkor
jelentkezett, mint vevő. A feudális renddel
együtt az ősi Salamon család is szétesett.
Az alapi Salamon Vincze megőrizte a
nemesi család okiratait. Károly János jeles
történész részére átadta, hogy kutassa és
tegye közzé a legizgalmasabbakat Évkönyvében. Nagy szolgálatot tett ezzel a történelemírásnak, egyben lehetőséget adott az
egymással rivalizáló két kortárs történésznek, Károly Jánosnak és Ipolyi Arnoldnak
a végeláthatatlan vitára, melynek tárgya
a Salamon és Esterházy családok közös
gyökere volt. A megőrzött dokumentumok
között nemcsak a Salamon, hanem a Sen�-

Kép: hu.wikipedia.org

Az alapi Salamon-kúria – 2. rész

Az Esterházy család címere

nyei nemzetségre vonatkozók is fellelhetők
voltak a birtok- és családi összefonódások
okán.
1858-ban az alapi birtokon megszületett
egy különleges nemes hölgy, alapi Salamon
Margit. Mire felnőtt, 1878-at írtak.
1852-ben Székesfehérváron megszületett
Czobor Béla. Mire Salamon Margit felnőtt,
akkorra Czobor Béla régész, művészettörténész befejezte tanulmányait a budapesti tudományegyetemen, és Székesfehérváron 1875. augusztus 22-én római katolikus pappá szentelték.
Élettársi kapcsolatra léptek. 1880-tól
folyamatosan születtek gyermekeik, szám
szerint tíz: Margit, Irén, Géza, Béla, Ilona,
Edit, Gabriella, Hunor, László és Tibor.
Nemes alapi Salamon Margitot Czobor
Béla elfelejtette az asszonyok társadalmi
rangjára emelni. Tiltotta katolikus pappá
szentelése, kilépni pedig nem szándékozott. Salamon Margit hímezgette, toldozgatta-foltozgatta, javítgatta Czobor Béla
középkori szövet-, mitra- és hímzés-gyűjteményét, kihordott és szült tíz gyermeket,
mindeközben hajadon anyaként volt kezelve a születési anyakönyvi okmányokban.
Ne feledjük: az 1880 és 1900 közötti húsz
évben járunk!
Elszörnyedve olvastam Arany János feleségének, Ercsey Juliannának születési
adatait. Egy Szakmári Erzsébet nevű cseléd
fattyaként volt bejegyezve és megbélyegezve. Czobor Béla, a tanult, pappá szentelt
férfi, a nagyváradi püspöki szeminárium
és teológia rektora, az egyházi archeológia
tanára, a Műemlékek Országos Bizottságának előadója, egyetemi magántanár,
akadémiai tag, számos értékes könyv írója,
országos kiállítás szervezője ismerte a
középkori kézimunkák, a mitrák, az aranyszálas hímzések, a kék selymek, az egyházi
műipar és a liturgikus textíliák értékeit,
de az asszonyok értékét bizonyára nem.
Igaz, 1904-ben bekövetkezett halála előtt
kelt végrendeletében elismerte gyermekeit,
rájuk hagyta világi hagyatékát, közöttük
a budapesti, Lendvay utcai villát, de vajon
kárpótolta-e őket a fattyúságért? Ma szerencsére másként értékeljük az élettársi
viszonyt. Az ő kapcsolatukat azonban a
XIX. századi erkölcsi normák szerint illik
megítélnünk. Jeles Czobor Béla, akire Székesfehérvár márványtáblával emlékezik,
két világ között próbált lavírozni. Az úri
társadalom pedig becsukta a szemét.
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Vojvoda Dávid három évre az Alba Fehérvár játékosa
A HETILAP

Somos Zoltán

Az Alba Regia-sportcsarnokban
ezúttal nem voltak jelen újságírók,
a klub online közvetítésében figyelhették az érdeklődők a tájékoztatót. Balássi Imre klubelnök jelentette be, hogy az egyik legmagasabban
jegyzett magyar kosaras, a korábban Kaposváron, Zalaegerszegen,
Pakson, Szolnokon, legutóbb pedig
Olaszországban szereplő Vojvoda
Dávid három évre elkötelezte magát az Alba Fehérvárhoz. Az elnök
elmondta: több éve próbálják Vojvodát Fehérvárra csábítani, most
sikerült, és ez szép reményekre
jogosít a következő szezonokra.
Az új igazolás, a négyszeres magyar
bajnok, négyszeres kupagyőztes,
huszonkilenc éves Vojvoda Dávid
azzal kezdte, hogy Magyarország
egyik legnagyobb múltú csapatához
igazolt. Külföldről hazatérve fontos
volt számára, hogy hosszabb távon
számoljanak vele, ezt a fehérvári
klub a hároméves szerződéssel biztosította: „A családom számára is fon-

Fotók: Simon Erika

Online sajtótájékoztatón jelentette be kedden
a fehérvári kosárlabdacsapat vezetősége, hogy
szerződtette a sportág egyik legjobb hazai
játékosát. Az Olaszországból hazatérő Vojvoda
Dávid három évre évre igazolt Székesfehérvárra.

Az Alba új kilencese bízik benne, hogy a Fehérvár ismét a bajnoki címért lesz versenyben

tos a stabilitás, ezért is döntöttem az
Alba mellett. Ismerős a város és a klub
is, a játékosok közül többekkel játszot-

FIZESSE SAJÁT ÉS CSALÁDTAGJAI
SZÁMLÁIT OTTHONRÓL, DÍJNETTEL!
Fizesse be Ön is SZÉPHŐ-s számláit sorban állás nélkül,
biztonságosan, gyorsan a Díjnet rendszerén keresztül!

tam már együtt a válogatottban. Nehéz
év van mögöttem, bizonyítani akarom,
hogy többre vagyok képes annál, mint
amire Olaszországban használtak. Ha
megtaláljuk a jó külföldieket is a jó
magyar maghoz, bízom benne, hogy a
klub a hagyományaihoz méltón ismét a
bajnoki címért lesz versenyben!”
A tájékoztatón jelen volt Cser-Palkovics András polgármester,
aki szerint a sport mindenkinek
hiányzik Fehérváron. Jó lenne
hamar visszatérni a csarnokokba,
a járvány után alighanem még
inkább igaz lesz, hogy a sportnak
közösségszervező ereje van. Ráadásul Vojvoda Dávid érkezése is jelzi,
hogy lesz olyan jó a kosárcsapat,
hogy érdemes legyen meccsre járni,
szurkolni: „Remélem, sok örömünk
lesz a csapatban, melynek jó magyar
magja van, vannak tehetséges fiatalok
is. Hiányzik a sport, a színház, a

szórakozás mindenkinek, de addig is,
amíg újra együtt lehetünk, vigyázzanak
magukra!”
Simon Balázs ügyvezető kiemelte,
hogy európai szinten is klasszisnak
számító kosarassal erősödött a
keret: „Büszke lehet a klub és a város
is, hiszen egy a legjobb korban lévő,
fizikálisan és rutinját tekintve is erős
játékos, a magyar kosárlabda egyik
legjobbja érkezett. Dávid lehet az a
vezér, akire a csapatnak szüksége volt.
Olaszországban is bizonyított, itthon
pedig a fiatalok számára példakép
lehet!” Simon Balázs hozzátette:
Csorvási Milán és Markovics Luka
is szerződéssel rendelkezik, akárcsak a fiatalok közül a Takács ikrek
és Lukács Norbert.
Elképzelhető, hogy lesz még további magyar erősítés, de ez az edzőkérdés függvénye is, amit szintén
igyekeznek hamar megoldani.

Újdonság, hogy akár családtagjai tartozását is rendezheti
a saját Díjnet fiókjából. Továbbá a SZÉPHŐ Zrt. mellett
más csatlakozott szolgáltatók számláit is egy helyen,
néhány kattintással, kockázat nélkül kiegyenlítheti.
Bővebb tájékoztatásért, további információért látogassa
meg a www.dijnet.hu honlapot!

Tekintettel a járványhelyzetre, Vojvoda Dávid érkezését online sajtótájékoztatón jelentették be,
csak fotós kollégánk lehetett jelen
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2020. 4. 25. SZOMBAT

2020. 4. 26. VASárnAp

2020. 4. 27. Hétfő

2020. 4. 28. Kedd

2020. 4. 29. SZerdA

2020. 4. 30. CSüTörTöK

2020. 5. 1. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába! – ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:25 Rendszerváltó televíziók – a
helyi televíziók harmincéves
jubileuma – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Dányádiné Reé
Judit gyermekcoach
11:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Warvasovszky
Tihamér. Téma: Magyar
Érdemrend Középkeresztje
kitüntetést kapott az ÁSZ
alelnöke, Székesfehérvár
volt polgármestere.
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ladányi
Júlia színművész
12:40 Honvéd7 – ismétlés
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balajthy Ferenc költő
13:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Váczi Márk,
a Magyar Városkutató
Intézet munkatársa
14:00 Egy nap a világ –
Azerbajdzsán, Lisszabon
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.
15:00 Hírek
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:35 A VII. Székelyföldi Varga
Sándor Verstábor ünnepi gálája
17:00 Hírek
17:05 Vörösmarty Irodalmi Szalon
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Kovács Nóri, a Balkán
Fanatik egykori énekesnője
18:30 A Fehérvár Televízió archívumából
19:00 Hírek
19:05 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:30 Corvinus Alba – vendég:
Vastag Csaba énekes
21:00 Kartonpapa (16) –
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:20 Hírek – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Kovács Nóri, a Balkán
Fanatik egykori énekesnője
10:45 Rendszerváltó televíziók – a
helyi televíziók harmincéves
jubileuma – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Rába Henrietta.
Vendég: Dányádiné Reé
Judit gyermekcoach
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Warvasovszky
Tihamér. Téma: Magyar
Érdemrend Középkeresztje
kitüntetést kapott az ÁSZ
alelnöke, Székesfehérvár
volt polgármestere.
12:40 6. Savaria Filmszemle (12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Ladányi
Júlia színművész
13:35 Kallós Zoltán-emlékest
14:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Balajthy Ferenc költő
14:40 6. Savaria Filmszemle (12)
15:00 Hírek
15:05 VI. Fricsay Richard
Katonazenekari Fesztivál
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ –
Ciprus, Dalmácia
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.
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég: Gönczi
Gábor intézményvezető,
Egészségdokk
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:05 Hitünk és életünk
19:35 Bogányi Gergely és
a csodazongora –
Skandináv est
21:00 Pillangó (16) – közvetítés
felvételről a Vörösmarty
Színházból
23:25 Hírek – ismétlés
23:30 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Képes hírek
10:40 A szomszéd vár –
turisztikai magazin.
11:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:15 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Képes hírek
16:30 A szomszéd vár – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Balássi
Imre, az Alba Regia SC
és a Köfém SC elnöke
17:45 Luther – rajzfilm 8. rész (12)
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Bozai
István városgondnok
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:30 Mesevarázs – Fazekas
Anna: Öreg néne őzikéje
Fazekas Anna meséje
Egyed Attila előadásában
19:45 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
20:15 A XXV. Kor-társ Ki mit
tud? záró gálaműsora
a Vörösmarty
Színházban 1. rész
22:05 Híradó
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Híradó – ismétlés
07:30 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Farmerzseb – 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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:15 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:15 Mesevarázs – Fazekas Anna:
Öreg néne őzikéje – ismétlés
16:30 Farmerzseb – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Bozai
István városgondnok
17:45 Luther – rajzfilm 9. rész (12)
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég: Supliczné
Tóth Mária fitoterapeuta
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:30 Mesevarázs – Benedek
Elek: A tizenkét varjú
Benedek Elek meséje
Egyed Attila előadásában
19:45 Paletta magazin
20:15 Sobor Antal: Perelj, Uram!
– közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:00 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:15 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:15 Mesevarázs – Benedek Elek:
A tizenkét varjú – ismétlés
16:30 Paletta magazin – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Kovács
Szilvia. Vendég: Supliczné
Tóth Mária fitoterapeuta
17:45 Luther – rajzfilm 10. rész (12)
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tűzkő
Sándor színművész
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:30 Mesevarázs – Benedek
Elek: A kiskondás
Benedek Elek meséje
Egyed Attila előadásában
19:45 Honvéd7
20:15 ARTE 70
Az Alba Regia Táncegyüttes
jubileumi gálaműsora a
tánc világnapja alkalmából
– közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:25 Híradó – ismétlés
22:55 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:15 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:15 Mesevarázs – Benedek Elek:
A kiskondás – ismétlés
16:30 Honvéd7 – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tűzkő
Sándor színművész
17:45 Kísérletek a fizika
hőskorából – Az erők
A műsor kísérleteken
keresztül mutatja be
a hódmezővásárhelyi
Bethlen Gábor Református
Gimnázium több száz éves
fizikaszertárában fellelhető
legérdekesebb eszközeit
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Balogh
Ibolya, a Fejér Megyei
Önkormányzat volt elnöke
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:30 Mesevarázs – Lázár Ervin:
Szervusz, Mufurc
Lázár Ervin meséje Lábodi
Ádám előadásában
19:45 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
20:15 Moliére: A fösvény –
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:40 Híradó – ismétlés
23:10 Képes hírek

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
06:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
10:00 Képes hírek
10:45 Farmerzseb – 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
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:00 Híradó
15:15 Képes hírek
15:45 Lendüljünk formába!
– ismétlés
16:00 Híradó – ismétlés
16:15 Mesevarázs – Lázár Ervin:
Szervusz, Mufurc – ismétlés
16:30 Farmerzseb – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Balogh
Ibolya, a Fejér Megyei
Önkormányzat volt elnöke
17:45 Kísérletek a fizika hőskorából
– A Föld mozgásai
A műsor kísérleteken
keresztül mutatja be
a hódmezővásárhelyi
Bethlen Gábor Református
Gimnázium több száz éves
fizikaszertárában fellelhető
legérdekesebb eszközeit
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Krisztián, a
Magyar Orvosi Kamara Fejér
Megyei Szervezetének elnöke
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:15 Mesevarázs – Nógrádi
Gábor: Hogyan neveljük
a matematikatanárt?
Nógrádi Gábor meséje
Ladányi Júlia előadásában
19:30 Agrárinfó
20:00 Majális film 1-2. rész 2019
20:30 A XXV. Kor-társ Ki mit
tud? záró gálaműsora
a Vörösmarty
Színházban 2. rész
22:15 Híradó – ismétlés
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: minden nap 13, 15, 17 és 19 órakor friss, aktuális hírek

