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Különleges búcsú a találkozás reményével

Idén 19 iskola 83 osztályának 1814 diákja
ballagott, többségük – összesen ezernégyszázan – érettségiztek is. A koronavírusjárvány okozta veszélyhelyzetben rendhagyó
módon, online búcsúztatta végzős diákjait
a város, és rendkívüli körülmények között
kezdődtek meg az érettségik is hétfőn. A nagy
közös búcsút ugyan csak az online térben lehetett megtartani, de a városvezetés azt ígéri,
amint lehet, még idén összehívja a végzősöket,
hogy személyesen is megünnepeljék életük
egyik legfontosabb időszakának lezárását.

„Szerencsések is vagyunk egyben,
hiszen a távoktatásnak köszönhetően

olyan szerepekben ismerhettük meg
egymást, amire tantermi körülmények
között nem kerülhetett volna sor. Így
találkozhattunk tanáraink személyében
a gondoskodó édesanyával, az aggódó
férjjel vagy éppen egy sorstárssal,
akinek ugyanolyan nehéz ebben a
helyzetben, mint nekünk. Mély és bizalmas kapcsolatok születtek az elmúlt
másfél hónap alatt is, így a búcsú most
még nehezebb, mint általában lenni
szokott.” – hangsúyozta a diákságot
képviselő Csüri Fanni Noa a Városháza Dísztermében megtartott
online ballagási ünnepségen.
Országosan is egyedülálló az a városi ballagás, mely évtizedek óta

Soha nem tapasztalt körülmények között, a biztonsági előírásoknak megfelelően, sikeresen
zajlott eddig az idei érettségi vizsgaidőszak első pár napja Székesfehérváron

Polgármesteri online fogadóóra
Online fogadóórát tart csütörtökön délután három
és öt óra között a város polgármestere, aki közösségi oldalán válaszol a lakossági kérdésekre.

Hogyan tér vissza az élet a rendes
kerékvágásba, hogyan szervezte
meg a védekezést a város, milyen
kilátásaink lehetnek az előttünk
álló hónapokra? Számos fontos
téma, melyekkel kapcsolatban a
fehérváriak felvetéseit, kérdéseit is
várja az online fogadóóra keretében
Székesfehérvár polgármestere.
A korábbiakban kialakult menetrend szerint csütörtökön reggel
nyolc órától lehet kérdéseket
feltenni CserPalkovics András Facebook-oldalán, a fogadóórát meghirdető posztban, a válaszadás pedig délután
háromkor kezdődik és ötig tart.

Újra szól a rádió!
Tizenöt napos technikai szünet
után ismét lesz adás a 99,2 MHzen. A Vörösmarty Rádió május
kilencedikétől, szombattól újra a
megszokott műsorokkal, félóránként pedig hírekkel várja a
hallgatókat Székesfehérvárról és
környékéről.
A hírszerkesztők, műsorvezetők jól tudják: az otthon lévők
számára még fontosabb, hogy a
naprakész információk mellé minőségi szórakoztatás társuljon,
ezért a hírek mellett magazinműsorokkal, interjúkkal és
persze sok-sok zenével tér vissza
a Vörösmarty Rádió.

Az online városi ballagáson, a Városháza Dísztermében jelképesen felkerült egy, az összes
iskolát és végzős diákot jelképező közös szalag Székesfehérvár zászlajára

jellemzi Székesfehérvárt, ezért ez
teljesen az idén sem maradhatott
el: „Fehérvár büszke diákváros, mely
büszke iskoláira és azokra a fiatalokra, akik a fehérvári iskolákba jártak
és járnak!” – emelte ki Székesfehérvár polgármestere. Cser-Palkovics András külön megköszönte
az elmúlt hetek odafigyelését,
összefogását, hiszen „...nem volt
könnyű senkinek, sem a diáknak
felkészülni az érettségire, sem a
tanárnak felkészíteni a diákokat,
sem pedig a szülőknek, akik a háttér
biztonságát nyújtották gyermekeik
számára.”

A polgármester ünnepi beszédében
megerősítette, hogy egy meglepetéssel még készül a város az idén
ballagóknak.
Az online városi ballagáson a
Városháza Dísztermében jelképesen felkerült egy, az összes iskolát
és végzős diákot jelképező közös
szalag Székesfehérvár zászlajára.
A szalagot Füreder Balázs végzős
deákos tanuló, a Székesfehérvári
Diáktanács alelnöke helyezte fel.
A végzős osztályok tablói már kint
vannak a kirakatokban, de megtekinthetők a szekesfehervar.hu
oldalon is.

Öt beteget kezelnek Fehérváron vérplazma-terápiával
Papp Brigitta

Közel két hete, az országban másodikként
csatlakozott a Szent György Kórház a programhoz. Jelenleg öt koronavírus-fertőzöttet,
egy nőt és négy férfit kezelnek vérplazmaterápiával, közülük kettőnek az állapota már
javult.

„A vérplazmakezelés bő két hete került a látókörünkbe, és huszonnégy
óra alatt a Regionális Kutatásetikai
Bizottság és a fenntartónk engedélyével megtörtént a csatlakozás
a Semmelweis Egyetem projektjéhez. Múlt hétfőn már küldtünk is
gyógyult betegeket, akiknek a vérét
levették, és a szérumot elkészítve
kedden az első beteg meg is kapta a
kezelést. Kedd óta már összesen öt
beteget kezelünk, közülük négyen
vannak gépen, és az ötödik beteg
is súlyos állapotban volt. A mai
járványügyi megbeszélésünkön az
intenzív terápiás osztály vezetőjének
tájékoztatása szerint két beteg – bár
még gépen – de lényegesen jobban
van.” – mondta el lapunknak Bucsi László, a kórház főigazgatója
keddi sajtótájékoztatóján.
A Szent György Kórház az
országban másodikként csatlakozott a projekthez, és jelenleg
csak itt valamint a Semmelweis
Egyetemen folyik az OrthoSera
Kft.-hez köthető vérplazma-terápia: „Mindenkinek, aki átesett már
a fertőzésen, ellenanyagot termel a
vére. Ha ezt a vérplazmát kinyerjük a vérükből és beadjuk azoknak
a koronavírusos betegeknek, akik
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A Szent György Kórház az országban másodikként csatlakozott a vérplazma-terápiás programhoz

súlyos, akut fázisban vannak, segíthetünk a fertőzés legyőzésében. Ez a
terápia az úgynevezett citokinvihar
lecsendesítésben is segít, tehát két
támogatási pontot nyújt.” – mondta
el Lacza Zsombor, a Testnevelési
Egyetem tudományos rektorhelyettese, az OrthoSera Kft.
kutatásvezetője, kiemelve, hogy
az OrthoSera Kft. immár tíz éve
foglalkozik vérszérum-terápiákkal, ám korábban a mozgásszervi
területen használták elsősorban.
Fodor Eszter, a klinikai vizsgálat
koordinátora kiemelte: eddig ös�szesen 279 gyógyult koronavírus-

fertőzött jelentkezett a programba. Nem mindenki alkalmas
donornak, ezért folyamatosan
várják a jelentkezőket.

A vérplazma vétele plazmaferezis útján
történik. Ez a véradáshoz hasonló eljárás, csak ebben az esetben a vért egy
speciális készülék segítségével sejtes
elemekre és vérplazmára választják
szét. A sejtes elemeket (vörösvértest,
fehérvérsejt, vérlemezke) visszajuttatják a plazmát adó személy szervezetébe, a plazmát pedig felhasználják
terápiás célra vagy gyógyszeralapanyagként.
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Csökken az aktív fertőzöttek száma

László-Takács Krisztina
Szépen lassan visszatér a városba az élet, egyre többen vannak a közterületeken, egyre több vendéglátóhely nyitotta meg teraszát. Fokozatosan
újraindul az egészségügyi ellátás is. Bizakodásra adhat okot, hogy csökkenni
kezdett Magyarországon az aktív koronavírus-fertőzöttek száma.

Szerdáig 3111 magyarországi megbetegedést azonosítottak. Az aktív fertőzöttek száma ugyanakkor
tovább csökkent, jelenleg 1979-en vannak, akik még
nem gyógyultak ki a betegségből. Ez a változás azt
jelenti, hogy immár napról napra többen esnek túl
a koronavíruson, mint ahányan elkapják a fertőzést:
kedd óta például negyvenhattal nőtt a betegek
száma, de ötvenen hagyhatták el a kórházat. Ha ez
a tendencia folytatódik, az aktív fertőzöttek egyre
kevesebben lesznek. Sajnos az elhunytak számának
növekedése nem állt meg, még ha az elmúlt héten
stabilizálódott is az elhalálozások száma napi tíz körül.
Ezzel lapzártánkig 373 áldozata volt a koronavírusnak
hazánkban. A betegek, elhunytak és gyógyultak nagy
része budapesti vagy Pest megyei. Fejér megyében
eddig 310 lakosnál mutatták ki a vírust, ám az esetek
jelentős része városon kívüli bentlakásos otthonokhoz
kötődik. Országszerte 964 beteget ápolnak kórházban,
közülük ötvenen vannak lélegeztetőgépen. Kérdés,
hogy a korlátozások enyhítése vajon nem fordítja-e
meg a kedvezőnek látszó trendet.

Fehérváron is tesztelnek
Székesfehérváron 233 személyt kerestek meg, hogy
vegyen részt az önkéntes, ingyenes vírusteszten.
Erre két napon kerül majd sor, a vizsgálatokhoz a
város az Alba Regia Sportcsarnokot biztosítja. A
személyek kiválasztása reprezentatív mintavételen
alapul, ami lehetőséget ad arra, hogy korcsoportos
és regionális bontásban is adatokat kapjanak a szakemberek az ország koronavírus- fertőzöttségéről.

Újraindul az egészségügy
A járvány elleni védekezés új szakaszába lépett az
ország, ennek köszönhetően számos egészségügyi
ellátás újraindult a megfelelő óvintézkedések betartásával. A Szent György Kórházban is működik
már a járóbeteg-ellátás: „Bár a járóbeteg-rendelést
lassú ütemben már megkezdtük, a műtéteket ebben
a hónapban még nem tudjuk indítani. Ennek fő oka,
hogy azokról az osztályokról, ahol indulhatna esetleg
a műtéti ellátás, egyelőre a vírusfertőzöttek ellátására
vannak vezényelve kollégáink. A másik fontos tényező,
hogy a tatabányai Szent Borbála Kórház nem tud betegeket fogadni, ez a feladat is ránk hárul.” – mondta
el a Fehérvár Televízió híradójának Bucsi László.
A kórház megbízott főigazgatója hozzátette, hogy
a már meglévő, előjegyzett időpontok helyett
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

új időpontokat kell kérniük a járóbeteg-ellátást
igénylőknek.
Már kora reggelente rengetegen érkeznek a kórházba – a
sorban állás elkerülése érdekében érdemes későbbi időpontban érkezni a kartonozóhoz. Bucsi László kiemelte:
telefonos bejelentkezés után tudják csak fogadni a betegeket, akiknek maszkban kell érkezniük az intézménybe
és másfél méteres távolságot kell tartaniuk egymástól.

Köszönet és támogatás a kórháznak

Ügyeleti rendben nyitnak a
bölcsődék, óvodák
Az igények folyamatosan nőnek, ezért az
önkormányzat május tizenegyedikétől, hétfőtől
valamennyi bölcsődét megnyitja ügyeleti ellátás
biztosítására. Az óvodák esetében ugyancsak
jövő hétfőtől már valamennyi székhelyintézmény
nyitva lesz. Ez alól a Szivárvány Óvoda jelent
kivételt, mert felújítási munkák miatt az oda járó
gyermekeket a Püspökkertvárosi Tagóvodában
látják el, illetve továbbra is ügyeletes marad az Ybl
Miklós Lakótelepi Tagóvoda.

Nyit az iparcikkpiac is
Május kilencedikén, szombaton újra megnyit az
iparcikkpiac. A városi piacon bevezetett rend szerint
lehet itt is vásárolni, azaz a hatvanöt év felettiek hét
és kilenc között, a fiatalabbak pedig hét óra előtt és
kilenc óra után mehetnek be az iparcikkpiacra. A
maszk illetve a száj és az orr eltakarására alkalmas
textil használata itt is kötelező. Újabb helyi gazdaságvédelmi intézkedésként május hónapra a helybérleti
díj felét a város elengedi, ezzel is segítve az árusokat.
A nagy forgalomra való tekintettel ezentúl vasárnap
és hétfőn is nyitva tart majd a városi élelmiszerpiac,
azaz a zsúfoltság elkerülésére újra a hét minden
napján lehet vásárolni öt és tizennégy óra között.

Kinyitottak a teraszok
A rendkívüli járványügyi intézkedésekkel kapcsolatos egyik legfontosabb enyhítés, hogy május negyedikétől megnyithattak a teraszok és kerthelyiségek. A
Polgármesteri Hivatal Közlekedési és Közműellátási
Irodájához kedd reggelig tizenkilenc, többségében
belvárosi vendéglátóegységtől érkezett újranyitási
kérelem. Cser-Palkovics András polgármester múlt
csütörtökön arról tájékoztatott, hogy az engedélyek
csak egy hónapra, májusra vonatkoznak. Meghos�szabbítani abban az esetben lesz lehetőség, ha a
jogszabályokban és az engedélyekben foglaltakat
az engedélyes vállalkozó maradéktalanul betartja.
A teraszokat májusban vasárnaptól csütörtökig
este nyolcig, pénteken és szombaton kilencig a
biztonságos távolságtartási szabályok betartásával,
élőzene-szolgáltatás nélkül lehet nyitva tartani.

Molnár Krisztián megyei közgyűlési elnök megköszönte a Szent György Kórház egészségügyi dolgozóinak a koronavírus-járvány elleni védekezésben nyújtott áldozatkész munkájukat. A kórházat védőeszközök beszerzése érdekében egymillió forint összegű elnöki
támogatásban részesíti a közgyűlés elnöke.
L-T. K.

Egyes vizsgálatokhoz negatív vírustesztre is szükség van
A május negyedikétől életbe lépett változások
szerint újra lehet személyes vizsgálatokat kérni
az alapellátásban működő háziorvosoktól, ehhez
azonban kötelező előzetesen telefonon időpontot
foglalni. A rendelőbe csak maszkban, minden
biztonsági és higiénés előírás betartásával lehet
belépni – közölte a Humán Szolgáltató Intézet.

Lehetőség van a tervezhető vizsgálatok
elvégzésére, de csak szigorú szabályok
betartása mellett. A keresőképtelenség
igazolását, egyéb igazolásokat, a szociális ellátásokhoz szükséges dokumentumok kiállítását továbbra is kizárólag
telefonon lehet kérni a háziorvosoktól.
Székesfehérvár önkormányzata kéri,
hogy akut légúti panaszokkal, lázzal
járó megbetegedés, koronavírusfertőzés gyanúja esetén ne személyesen,
hanem telefonon vegyük fel a kapcsolatot háziorvosunkkal vagy az ügyelettel!
Fog- és szájbetegségek kezelése esetén
az aerosol-képződéssel járó beavatkozások (pl. turbina, mikromotor,

Esküvők limitált résztvevővel
Május negyedikén az esküvőkkel kapcsolatosan is új szabályozás lépett életbe:
lehetőség van arra, hogy a korábbi nagyon
szűk résztvevői kört – a Hiemer-ház házas-

Újabb gépjármű a mentőállomásnak

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

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

ságkötő termének adottságaihoz igazítva,
a másfél méteres távolságot betartva –
huszonnégy főre bővítsék. A személyes
ügyfélfogadás átmenetileg szünetel az
esküvőszervezéssel kapcsolatban, ezért
módosítási kérelmeket csakis írásban lehet
benyújtani.
Új szabályozás lépett életbe a temetési
szertartásoknál is: a kegyeleti szabályok és
a biztonságos másfél méteres távolság megtartásával már létszámkorlátozás nélkül
lehet temetéseket tartani.

Lélegeztetőgépeket adományozott
a Videoton
Fotó: Várnainé Jakócs Ágnes

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

forgóeszköz, ultrahangos eszközök
használatával végzett fogtömés, -pótlás, gyökérkezelés, fogkőeltávolítás)
a vírusátvitel szempontjából magas
kockázatúak, az első rendelkezés
szerint ezért csak negatív PCR-teszt
után adhatnak a fogorvosok ilyen
jellegű kezelést. Azóta a fogászatokon
oldották a szabályokat, és a Magyar
Fogorvosi Egyesület által összeállított eljárásrend alapján készült új
szabályzat van érvényben keddtől.
Eszerint továbbra is érvényesek azok
a szabályok, miszerint a pácienseknek telefonon kell kérniük időpontot,
a vizsgálat előtt kockázatfelmérésen
kell részt venniük, a váróban legalább
másfél méteres távolságban várakozhatnak. A vizsgálat előtt pedig egy
percig fertőtlenítő oldattal kell öblögetniük. Ám a PCR-tesztet csak akkor
kell bemutatniuk, ha a kockázatfelmérés szerint alapos a gyanú arra,
hogy fertőzöttek.

Az újabb megkeresésre reagálva az Ivanics Csoport egy Ford személygépkocsit adott át a megyei
mentőállomás részére. Ez már a második ilyen akció, a gépjárművek a rendkívüli járványügyi
helyzet végéig segítik az ott dolgozók logisztikai munkáját.

A Videoton Holding ZRt. több, a koronavírus elleni küzdelemben használható
védőeszközt és a betegség kezelésében
nélkülözhetetlen non-invazív lélegeztetőgépet adományozott a Szent György
Kórháznak és a Dél-Pesti Centrumkórháznak. A járvány kitörésekor a
vállalatcsoport tízmillió forintos anyagi
támogatást juttatott a székesfehérvári
védekezési alapba, március folyamán
pedig betegszállítás céljára egy mikrobuszt adott át a helyi kórháznak.
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Vannak tartalékaink, de még közel sincs vége a veszélyhelyzetnek!
A HETILAP

László-Takács Krisztina

„Büszke vagyok az egészségügyben, a szociális szektorban, a kereskedelemben, a rendvédelmi szerveknél dolgozókra, a tanár-diák-szülő
együttműködésre, a rengeteg önkéntesre, a helyzetet megértő, elfogadó idősebb polgárainkra, az őket segítő fiatalokra, a rengeteg támogatóra!” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András

el tudjuk választani a lényegest a
lényegtelentől. Ilyenkor a városra
is másként tekint a vezető, mint
„békeidőben”?
Mindig a közösség erejét, az
összefogás fontosságát vallottam,
ezek az alapvető értékek pedig
most nagyon felerősödtek. Sok
dolog átértékelődik a világban,
Európában, az országban és természetesen a városunkban is. Az
emberi kapcsolatok fontossága
azonban biztosan! Hogy tud hiányozni egy találkozás, egy beszélgetés, egy ölelés vagy éppen egy
kézfogás! A sok probléma mellett
azonban jó látni az összefogás

megható példáit, a segítőkészséget, a szakemberek elhivatottságát, az önkéntesek lelkesedését!
Ezek a polgármesternek is erőt
adnak. Büszke vagyok a városomra! Büszke vagyok az egészségügyben, a szociális szektorban, a
kereskedelemben, a rendvédelmi
szerveknél dolgozókra, a tanárdiák-szülő együttműködésre, a
rengeteg önkéntesre, a helyzetet
megértő, elfogadó idősebb polgárainkra, az őket segítő fiatalokra,
a rengeteg támogatóra, és bizony
még sorolhatnám is tovább!
Jelentősen enyhültek a korlátozások
a vidéki településeken. Mennyire

Fotó: Bácskai Gergely

Polgármesterként a felelősség
megszokott, mindennapos teher, de
az elmúlt hat hét a városvezetést is
próba elé állította. Milyen érzésekkel
gondol vissza az elmúlt időszakra?
Egy váratlanul jött, nehéz és
kihívásokkal teli időszakon
vagyunk túl, és sok minden van
még előttünk is, hiszen a koronavírus még jó ideig itt lesz velünk,
meghatározva mindennapjainkat.
Igaz ez az egyénre és a városra is.
Különleges időket élünk, különleges feladatokkal. Nyugodtabb
időben is nagyon sok probléma
merül fel egy nagyváros életében, de most különösképpen
így volt ez. Nincs fontosabb az
emberek életénél, egészségénél
és biztonságánál. Nyilvánvaló,
hogy ezekben a hetekben ez volt
a prioritás, ez határozta meg a
döntéseinket. Az operatív törzs
ajánlásai, szakmai útmutatásai
alapján jártunk el a járványhelyzet kezdete óta. Ezekhez a szakmai útmutatásokhoz tettük hozzá
a helyismeretet és a helyi szakemberek tudását, akik fantasztikus munkát végeznek. Látni
kell azonban, hogy a járványnak
még közel sincs vége, és sajnos
komoly – ma még nem is igazán
kiszámítható – hatásai lesznek
társadalmi, gazdasági téren is.
Amikor egymás és a magunk védelméről beszélünk, talán könnyebben

Fotó: Simon Erika

Talán túl vagyunk a járvány első nehéz
időszakán. Olyan kihívásokkal kellett szembenéznünk, amilyenekkel eddig még nem
találkoztunk. Arról, hogy milyen tapasztalatokkal gazdagodott a városvezetés, hogyan
vészeli át Fehérvár gazdasága a veszélyhelyzet okozta mélyrepülést és miből tudunk
építkezni a jövőben, Cser-Palkovics András
polgármestert kérdeztem.

A városüzemeltetés járvány idején is biztosított, és új feladatokkal is bővült: a köztisztaságra és a fertőtlenítésre most még nagyobb hangsúlyt fektetnek

indokolt nálunk is a szigorítások
feloldása, tekintettel arra, hogy Fejér
megye Budapest és Pest megye után
a legfertőzöttebb?
Tiszteletben tartjuk az operatív
törzs ajánlásait és szakmai tudását. A járványhelyzet első szakaszában a lassítás volt a fő szempont annak érdekében, hogy ne
járjunk úgy, ahogy a dél-európai
országok. Legyen ideje felkészülnie a kórházi ellátásnak a növekvő betegszámra. Amikor volt
lehetősége a polgármesternek
szigorúbb szabályokat hozni, azt
a szakemberek, a helyi politikai
szereplők véleményének meghallgatása után meg is tettem. A
#maradjotthon kampány pedig
folyamatos volt. Ha a kormány
és az operatív törzs véleménye
szerint az egészségügyi ellátórendszer felkészítése mostanra
megtörtént, akkor ezt nekünk el
kell fogadnunk. Ha elhagyjuk az
otthonunkat, azt azonban okosan
és óvatosan tegyük! A szabályokat pedig továbbra is érdemes
betartani a magunk és mások
védelme érdekében. Nem nyitunk ki mindent rögtön, hanem
ütemezetten, fokozatosan térünk
vissza a normális életbe.
Ami a fertőzöttek számát illeti,
a városi adatokat hivatalosan
továbbra sem ismeri az önkormányzat. A megyei számok
mögött pedig elsősorban néhány
bentlakásos megyei intézmény
betegszámának nagyarányú
növekedése húzódik meg. De a
csoportosulásokat továbbra is
célunk elkerülni, rendezvényeket
augusztus tizenötödikéig biztosan nem lehet tartani. Üdvözlöm
azt az új állami szabályt is, hogy
a maszkot kötelező viselni az
üzletekben, a közösségi közlekedésben vagy éppen az orvosi
rendelőkben!

Közéleti hetilap
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A járványhelyzetben a védekezésre eddig több mint háromszázmillió forintot költött az önkormányzat közvetlenül illetve az
önkormányzat által fenntartott
intézményeken és cégeken keresztül.
Lehet már sejteni, hogy hol hozhatók be ezek a kiadások? Milyen
jellegű költségvetési átcsoportosítás
vár Fehérvárra?
Nagyon komoly bevételkiesésre
számítok. Ennek pontos mértékét ma még becsülni is nehéz, de
várhatóan több milliárd forint hiányzik majd az idei költségvetésből, és félő, hogy a jövő éviből is.
Bár nagy összegű tartalékokkal

és most válik utólag is nagyon
fontossá, hogy helyes volt az a
gyakorlat, amit hosszú évek óta
folytatunk, hogy az önkormányzat nem költötte el a pénzét,
hanem tartalékolt. És bár most
februárban is volt olyan javaslat
a költségvetés vitája során, ami
a tartalék jelentős csökkentésére
vonatkozott, helyes, hogy ezt
elutasítottuk és magas összegű
tartalékot képeztünk. Ami a
februári, iparűzési adóra vonatkozó vitát illeti, a véleményemet
fenntartom: az iparűzési adóra a
jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszerben – a kötelező
és az önként vállalt feladatokhoz

vezetek véleményét, javaslatait.
Ezúton is kérek mindenkit, hogy
éljen ezzel a lehetőséggel! Új
kihívások állnak előttünk, helyi
válaszokat is tudnunk kell adni
ezekre!
Az érettségizők életében most
minden másképpen alakult: online ballagási ünnepséget lehetett
csak tartani. Ön egy meglepetést
említett ballagási beszédében, amely
valamelyest pótolná a most elmaradt
búcsút. Megtudhatunk erről többet
is?
Bár a javán már túlvannak, de
sok sikert kívánok minden fiatalnak a vizsgákhoz! Sajnos nem
úgy sikerült az utolsó két hónap,

Fotó: Kiss László

A gazdaság nem toporoghat sokáig,
hiszen már most is vannak vesztesei
ennek a helyzetnek. Mennyire van
rálátása a városvezetésnek: van
olyan cég, amely a bizonytalan helyzet miatt már most látja, hogy nem
fog tudni tovább működni?
Folyamatosan kapcsolatban
vagyunk a gazdasági szereplőkkel, gazdasági konzultációt is
indítottunk, várva a fehérvári
cégek, gazdasági érdekképviseletek és szakszervezetek felvetéseit. Nem tudok olyan cégről,
amely ne akarná folytatni a
működését. Olyanról sajnos igen,
amely átmenetileg szünetelteti
a tevékenységét – különösen a
vendéglátásban és a szállodaiparban jellemző ez. Ezen problémák
enyhítését a kormány által meghirdetett gazdasági intézkedések
mellett bérletidíj-moratóriummal
és a teraszdíjak május hónapra
történt elengedésével önkormányzatunk is igyekszik segíteni.
Az önkormányzat mindent megtett,
hogy a cégeiben dolgozó emberek
ugyanúgy megkapják a fizetésüket
és ne kelljen elbocsájtani senkit.
Ugyanakkor számos Fehérváron
működő cég ezt nem tudta megtenni.
Mennyire lehet hatással egy multinacionális cégre a városvezetés például a munkahelymegőrzés terén?
Nagyon jó munkakapcsolatban
vagyunk a nagy foglalkoztatókkal.
Egy nemzetközi vállalat vagy akár
egy magyar tulajdonú cég döntéseibe azonban nehéz beleszólni.
De nagyon fontos az a gazdasági
környezet, ahol ezek a cégek működnek. Nem véletlenül vannak
itt már évtizedek óta a városunkban. A mostani helyzetben a legnagyobb feladat – a járványhelyzet kezelésén túl – a munkahelyek
védelme. Ez a feladat egészül ki
azzal, hogy akik most elveszítik
munkahelyüket, minél hamarabb
újat találjanak a városban.
Jelentkeznek-e a fehérvári álláskeresők a veszélyhelyzeti települési
támogatás keretében járó egyszeri
álláskeresési támogatásra?
Eddig közel ezer fővel nőtt az
álláskeresők száma a veszélyhelyzet meghirdetése óta. Nekik
nyújtjuk ezt a települési támogatást. Jelentkezésük folyamatos,
ezen a héten már az első kifizetések is megtörténnek. Persze
ez csak pótmegoldás, a legjobb
és legfontosabb az lenne, hogy
minél hamarabb újra munkába
állhassanak. Az „újraindulás”
talán ezt is elősegíti!
A sportélet is szünetelt. Tekintve,
hogy Fehérvár sportváros, ennek
volt-e számottevő hatása a város
gazdasági működésére?
Minden olyan területnek van
hatása a gazdaságra, ahol számos
munkahely található. A sportélet
és a kulturális szektor is ilyen.
Rengeteg embernek van ezeken
a területeken a munkahelye.
Amikor például egy sportlétesítmény üzemeltetéséről beszélünk,
az számos ember állását, számos
család megélhetését is jelenti.
A költségvetésen belül a közelmúltban jelentős átcsoportosításokat
hajtott végre a városvezetés, amivel
a szociális rendszer működését és az
új támogatásokat finanszírozzák. Ez
milyen többletkiadásokat jelent?

A belvárosban újra látni járókelőket, a teraszokon lassan megindul az élet. A városvezetés továbbra is a szabályok betartására és fokozott
óvatosságra kéri a fehérváriakat!

rendelkezik a város, ez önmagában nem lesz elegendő. Szükség
van a fejlesztések átütemezésére,
még takarékosabb gazdálkodásra
és a működési költségek csökkentésére is.
A kormány a védekezés költségeire
elvonta a gépjárműadó önkormányzatokat illető részét, ez Fehérvárnak
eddig kétszázmillió forintjába került.
Lehet számítani az iparűzési adó
csökkentésére vagy átcsoportosítására is?
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a
gépjárműadó nem helyi, hanem állami adó, aminek csak
egy része maradt eddig is az
önkormányzatoknál. Kiesése
éves szinten négyszázhúszmillió
forintos bevételcsökkenést jelent
városunkban. Bízunk benne,
hogy a veszélyhelyzet elmúltával
ez újra az önkormányzatokhoz
fog befolyni. Azokat a célokat,
amelyekre az állam ezt fordítja –
védekezés, munkahelymegőrzés
– önkormányzatunk támogatja. A
város legnagyobb bevétele az iparűzési adóból származik. Várhatóan ezek a bevételek is jelentős
mértékben elmaradnak az előző
évek bevételeitől. Erre fel kell
készülnünk! Ezt a célt szolgálták az eddigi átcsoportosítások,

is – kiemelten nagy szükség
van! A kötelező önkormányzati
feladatoknak csak 37,1 százalékát
fedezi az állam által biztosított
normatíva, 52,1 százalékát az
iparűzési adó terhére finanszírozzuk.
Mire számít a városvezetés, mennyire rajzolódik át Fehérvár gazdasági
élete a jelenlegi helyzet hatására?
Az egész világ át fog rajzolódni.
Ebben a megváltozott térben kell
megtalálni Székesfehérvár helyét
és lehetőségeit. Az elmúlt években is folyamatos volt a város
gazdasági életének átalakulása: a
magas hozzáadott értékű munkák felértékelődését figyelhettük
meg, és kifejezetten nagyarányú
volt a robotika bővülése az iparban. Ezek a folyamatok bizonyára
folytatódni fognak a járvány
elmúltát követően is.
A globális gazdasági egymásrautaltság most nem előnyt, hanem
problémát jelent. A helyi gazdaság
erősítése elsődlegessé vált, és ez
nemcsak országos szinten, hanem
települési szinten is érzékelhető.
Azért indítottuk újra a gazdasági konzultációt, hogy ebben a
kérdésben is meghallgassuk a
vállalkozások, a gazdasági érdekképviselet valamint a szakszer-

ahogy azt mindenki szerette
volna. Ezért gondolkodunk egy
olyan nyári programban, ami
csak a most ballagóknak nyújt
majd egy – remélem – szép,
élményekben gazdag napot. A
pontos program még titok, de
annyit elárulhatok, hogy vízhez
és zenéhez kapcsolódik!
Sokakat érdekel, hogy mi lesz a Királyi Napokkal, megünnepelhetjük-e
augusztus huszadikát közösen.
Az állami döntésnek megfelelően augusztus tizenötödikéig
nem tarthatunk rendezvényeket.
Ez egyértelművé teszi, hogy a
Székesfehérvári Királyi Napok
megszokott hosszúságában és
programjaival nem lesz megtartható. Félek, hogy pénzünk sem
lenne rá. Folyik tehát az újratervezés. Augusztus huszadikát
mindenképpen méltó körülmények között szeretnénk megünnepelni Szent István városában.
Bízom benne, hogy erre lesz
lehetőség!
Bár még korántsem vagyunk a
koronavírus okozta veszélyhelyzet
végén, mégis van már olyan tapasztalat, amit a jövőben is felhasználhatunk a fejlődéshez?
A legfontosabb az ember és környezetének harmóniája!
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Harminc éve ült össze az első szabadon választott országgyűlés
A HETILAP

Vakler Lajos

A hivatásomból adódóan a társadalmat gyakorlatilag alulnézetből
láttam, hiszen az elesettekkel
kellett foglalkoznom. Egyrészt
az elmebetegség mindig rontja a
családok társadalmi pozícióját,
de az alkohol- és drogproblémák
is beletartoztak a pszichiátriai
munkámba. Annak ellenére, hogy
értelmiségi közegből jöttem, bőven
volt tapasztalatom a társadalmi
valóságról. Ez is abba az irányba
hajtott, hogy megértsem: egy olyan
rendszerben, amely nem enged
szabad mozgást az embereknek,
nagyon nehéz megoldani azokat
a problémákat – vagy talán nem
is lehet – amelyek az életünkben
adódnak, mert ezek részben személyes problémák, de összefüggnek a rendszerrel is, amelyben az
emberek élnek. Eljártam börtönbe
is pszichiátriai szaktanácsadást
végezni és az ottani betegeket kezelni, és beleütköztem abba, hogy
egy probléma megbeszélése olyan
rendszerben, ahol őrök vigyáznak
a rabokra, nagyon nehéz. Gyakran
fontosabb volt az őrök lelkiállapotával foglalkozni, mert ők tehettek a
legtöbbet a rabok érdekében. Kicsit
ilyen volt az egész társadalmunk is
a rendszerváltozás előtt.
1988 szeptemberében ott volt a
Magyar Demokrata Fórum megalapításánál.
Igen, majd 1988. október 14-én
megalapítottuk Székesfehérváron is az MDF-et. Eredetileg egy
kötetlen megbeszélés lett volna az
ellenzéki mozgalmakról, de mivel

Kelemen András audiencián II. János Pál pápánál

Fotók: Kelemen András archívuma

Az 1990. évi, több mint négy évtized után először több párt részvételével zajlott első szabad
országgyűlési választásokat az Antall József
által vezetett Magyar Demokrata Fórum nyerte.
A május 2-án összeülő parlamentbe az MDF, a
Szabad Demokraták Szövetsége, a Független
Kisgazdapárt, a Magyar Szocialista Párt, a
FIDESZ és Kereszténydemokrata Néppárt jutott
be. A kormány megalakítására a győztes párt
elnöke, Antall József kapott megbízást. A május
23-án megalakult koalíciós kormányába Fejér
megyei, székesfehérvári politikusként Kelemen
András is bekerült, mint a Népjóléti Minisztérium politikai államtitkára. A hamarosan
nyolcvanadik születésnapját ünneplő politikust
kértük meg egy rövid visszaemlékezésre.

Székesfehérvári látogatás a Nemzeti Emlékhelyen: Antall József miniszterelnök és a vendéglátók társaságában

én a legtöbbet az MDF-ről tudtam,
hiszen már dolgoztam velük, mintegy harminc ember ott helyben
arról döntött, hogy megalapítja a
székesfehérvári szervezetet.
Ezt követően önt választották meg elnökké illetve a megyei egyeztető tanács
vezetőjévé is, miközben már tagja volt
az országos választmánynak is. Mikor
érlelődött meg a döntés, hogy színre
lép az országos politikában?
A székesfehérvári és Fejér megyei
szerepvállalásom valóban egyenes
út volt, az viszont, hogy országgyűlési képviselő leszek, nem volt
nyilvánvaló. Úgy gondoltam, hogy
nagyon sok a teendőm a megyében
és a városban is, hiszen a megyében
az egyik szakfőorvos és a kórház vezető főorvosa voltam, amit nem szívesen adtam volna fel. Ezért javasoltam, hogy indítsunk a választáson
egy fiatal, tettrekész embert, Szabó
Sándor Andrást a székesfehérvári
I. számú választókerületben, én
pedig a megyei listára kerültem,
amit Bogdán Emil, a Széchenyi Kör
elnöke vezetett. Rábeszéltek, hogy
legyek a második helyen, hiszen
a megyében ismert név volt az
enyém. Aztán mivel sokan szavaztak ránk, a második helyről is
bejutottam a parlamentbe.
Az országgyűlésben a Szociális, Egészségügyi és Családvédelmi Bizottság

tagja lett. Ezt követően jött Antall
József miniszterelnök felkérése, hogy
vállalja el a Népjóléti Minisztérium
politikai államtitkári posztját.
A történet meglehetősen furcsa: a
Parlament folyosóján Csurka István
jött velem szemben, aki odalépett
hozzám és megkérdezte, tudok-e
Antall József szándékáról, miszerint keresni fog az államtitkárság
ügyében. Így aztán nem ért váratlanul, hogy Antall József valóban
megkeresett.
Ezt követően két esztendeig a Népjóléti
Minisztériumban dolgozott. Egy olyan
rendkívüli időszakban, amikor a törvénykezés megváltozott, hiszen új jogi
alapokra kellett helyezni mindennapjainkat. Melyek voltak azok a legfontosabb feladatok, amelyekre most, egy
emberöltő múltán visszaemlékezik?
A legfontosabb és alapvető feladatunk az volt, hogy a fejéről a talpára
állítsuk az egészségügyi ellátást,
mert kialakult egy olyan rossz
szerkezet a szocialista időkben,
amikor a körzeti orvos gyakorlatilag diszpécseri feladatot látott el,
hiszen nem volt más feladata, mint
besorolta a beteget, hogy hova kell
küldenie végleges ellátásra, ami
általában a kórházakban történt.
Nyilvánvaló volt, hogy nagyon sok
olyan betegség van, amit egy jól
képzett háziorvos képes meggyógyítani, ezért újra kellett definiálni
a háziorvosok szerepét. Szükséges
volt, hogy a körzeti orvosból háziorvos illetve családorvos legyen.
Ez volt az első és legfontosabb
feladatom. Ez egyben gazdaságilag
is sokat jelentett, hiszen a kórházi
ágyak a legdrágábbak az egészségügyben, amelyek előtte nagyon sok
esetben szociális funkciót láttak
el. Amiről addig mi, osztályvezető
főorvosok jószerivel semmit sem
tudtunk, áttekintést kellett kapnunk a költségvetésről is. Annak
idején hirdették a rettentően csábító, de hazug elvet, a magas szintű,
ingyenes egészségügyi ellátás elvét.
Lehet, hogy a betegek számára ez
ingyenes volt, de egyáltalán nem
magas szintű, hiszen biztosítani
kellett az összes lehetőséget, ami
bizony költséges volt, arról nem is

beszélve, hogy az egészségügy már
akkor is úgy festett, hogy a műszerek és vegyszerek többsége külföldről jött. Ezért kellett kialakítani a
társadalombiztosítási rendszert,
és így utólag boldog vagyok, hogy
sikerült megőrizni, mert ez azt
jelentette, hogy az egész lakosság
egy kockázatközösségbe került. A
megelőzést is rendbe kellett hozni,
hiszen az egészségi állapot nagymértékben függ az egészségügyön
kívüli tényezőktől is. Ezért alakítottuk vissza a KÖJÁL-okat tisztiorvosi rendszerré, tehát népegészségügyi funkciót szántunk
neki. Ez volt a másik nagy lépés,
amit megtettünk. Ezt követően
foglalkoznunk kellett a gyógyszertárakkal, hiszen jogi helyzetük abban az időben teljesen bizonytalan
volt. Volt olyan, amelyik megyei, és
olyan is, amely állami függésben
volt. Összevisszaság uralkodott,
és nem volt igazán tulajdonosuk.
Ugyanakkor figyelnünk kellett arra
is, hogy elutasítsuk azt a liberális
véleményt, miszerint a piac majd
elrendezi a gyógyszertárak helyzetét. Ezek voltak talán a legfontosabb lépések.
Ez a két esztendő kivételes időszak
volt, ugyanakkor 1992 júniusától a
Külügyminisztérium államtitkárává
avanzsált. Milyen feladatok várták
annak fényében, hogy az új kormány
teljesen más utakon indult el a külpolitikában?
Antall József gyökeresen új külpolitikát kezdett, ehhez kellett
megtalálni azokat a társakat, akik
ebben segíteni tudtak. Nagy változások voltak, hiszen kilépésünk
a KGST-ből és a Varsói Szerződésből illetve a NATO-hoz való
közeledésünk, a Visegrádi Négyek
koncepciójának megalakítása
szintén Antall Józsefhez kötődik.
Nekem ebből az volt az elsődleges
feladatom – mivel Jeszenszky Géza
külügyminiszterként elsősorban az
angolszász vonalon mozgott – hogy
a volt szovjet térség és a harmadik
világ felé építsem ki a kapcsolatokat. Ennek természetesen voltak
gazdasági oldalai is, hiszen furcsa
módon nagyon sok országnak volt
adóssága velünk szemben, akiknek
előtte a Kommunista Internacionálé
együttműködésén belül segítettünk
a harmadik világban, és akik jelentős adósságállományt halmoztak fel
felénk.
Számos olyan útja volt, amely hosszú
távon is meghatározta a magyar
külpolitikát.
Én voltam először Közép-Ázsiában
illetve Göncz Árpád köztársasági
elnök kíséretében Borisz Jelcinnél,
amikor az orosz területeken kívül
a finnugor térséget is végigjártuk
kapcsolatfelvétel céljából, amire
még nem volt példa a történelemben. Ebben az időszakban óriási,
szinte megoldhatatlannak tűnő
feladatokkal kerültünk szembe.
Abban, hogy alapvetően jó irányba
indult el az ország, szerepe van
annak, hogy az első időszakban
egy elhivatott, jó vezetőt tudtunk
magunknak találni Antall József
személyében.

Közéleti hetilap

Vakler Lajos

FEHÉRVÁR

Közélet

Indul a Munkaszüret

Egy közösség száz éve
Alapításának századik évfordulóját
ünnepelte vasárnap a Vasútvidék – Jó
pásztor plébánia. Noha személyes találkozásra nem volt lehetőség, a közösség
mégis együtt ünnepelt: az egyházközség
közösségi oldalán és Youtube-csatornáján
online követhették a jubileumi szentmisét, melynek keretében a hívek közül
többen is elmondták, miért szeretnek az
egyházközséghez tartozni.

Fotó: Kiss László

Munkaszüret néven indított mezőgazdasági
álláslehetőségeket kínáló internetes oldalt az
agrárminisztérium. Az online felülettel a szaktárca arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar
agráriumban a koronavírus-járvány ellenére is
van munkalehetőség.

Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke
üdvözölte a döntést, hiszen a
zöldség-gyümölcs ágazatban a
termelés mintegy kétharmadát a
szezonálisan foglalkoztatott munkaerő végzi, egyharmada pedig
az állandó foglalkoztatottakhoz
kötődik. A szakember fontosnak
tartja az idénymunkások megjelenését, annál is inkább, mert
egyes munkafázisok nagyon szűk
határidőkhöz kötöttek, és egy-egy
munkafolyamat elmaradása a teljes
növényállomány megsemmisüléséhez vagy jelentős mennyiségi
és minőségi termésveszteséghez
vezet: „Ennek vannak bizonyos korlátai, hiszen szálláshely és egyéb nélkül
nem mindenki fog azonnal dolgozni,
bár ezek a feltételek a legtöbb helyen
biztosítottak. A gyümölcs- és zöldségtermesztők vannak a legnehezebb
helyzetben, hiszen az ő ültetvényeiken
kellene ebben az időszakban lényegesen több kézi munkaerő. Ezeknek a
termelőknek hiányoznak elsősorban
az eddig külföldről érkező munká-

Megindult a munkaerő-átcsoportosítás az agrárium felé, de még mindig jellemző ezen a
területen a munkaerőhiány

sok, akik többnyire a határon túlról,
Romániából illetve Moldáviából érkeztek hazánkba. Őket kellene pótolni
magyar munkaerővel, de a termelők
attól tartanak, hogy a korábban náluk
dolgozó brigádok oda indulnak el
Európában, ahol előbb nyitják meg a
határokat. Akik most a munkaerőpiacról kerülnek be ebbe a rendszerbe, még
nem tudják olyan szinten elvégezni a
munkát, mint akik évek hosszú sora
alatt tanultak bele. Ennek ellenére
elmondhatjuk, hogy megindult egy
munkaerő-átcsoportosítás az agrárium
felé, ami valamilyen módon enyhíti
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a munkaerőhiányt. A következő ilyen
tevékenység, amire feltétlenül szükségesek az idénymunkások, a cseresznyeszedés lesz. Addigra valószínűleg
már megjönnek az enyhítések, így aki
munkát szeretne vállalni, az megteheti,
annál is inkább, mert a gyümölcsszedés technológiája sokkal egyszerűbb, mint az egyéb munkák.
Elmondhatjuk, hogy a rendszer
működik, bár egyelőre még nem fedezi
a munkaerő-szükségletet. Mindazonáltal a Munkaszüret akció nagyon jó
megoldás arra, hogy a pandémia által
keletkezett károkat enyhítse!”

A Vasútvidék – Jó pásztor plébánia története egy évszázadra
tekint vissza, 1920-ban alapította Prohászka Ottokár, Székesfehérvár püspöke egy új lakóközösség, a vasutasok számára.
„Ez a közösség természetesen nemcsak a múltra emlékezik, hanem él
ma is, és meghatározó szerepet tölt
be Székesfehérvár városában és a
Székesfehérvári Egyházmegyében.”
– emelte ki videóüzenetében
Spányi Antal megyés püspök.
A százesztendős egyházközséget Cser-Palkovics András
polgármester is üdvözölte.
Tóth Tamás esperes személyes
köszöntőjében pedig elmondta,
mit jelent neki ezen a plébánián
szolgálni: „Ebben a közösségben
élem meg Istennel való találkozásomat, a hívekkel való találkozásomat és az önmagammal való
találkozásomat. Hálát adok ezért a
közösségért és a lehetőségért, hogy
itt lehetek!”
Forrás: ÖKK

Újra lehet lomtalanítást kérni
Papp Brigitta

Rengeteg helyen a tavasz a
lomtalanítások ideje, ráadásul
a mostani tartósabb otthonlét
alatt sokan szedték ráncba
házukat. Nekik jó hír, hogy
a hulladékkategóriába sorolt
feleslegtől újra meg tudnak
szabadulni.
A koronavírus magyarországi
megjelenését követően, március
közepén döntött úgy a Depónia,
hogy a járvány megelőzése és
terjedésének minimalizálása
érdekében határozatlan ideig
bezárja a Palotai úti, a csalai és
a csákvári hulladékudvart, felfüggeszti az eseti lomtalanítást
mind a társasházaknál, mind a
családi házaknál, valamint az
összes telephelyén szünetelteti a
személyes ügyfélszolgálatot.
Hétfőtől az élet több területén
lazultak a koronavírus-járvány
miatt meghozott intézkedések,
így a Depónia több szolgáltatását is újra igénybe lehet venni.

Fotó: Kiss László

Hamarosan kinyit a Palotai úti, a csákvári és a
csalai hulladékudvar, a családi házas övezetekben pedig ismét elindul a lomtalanítás – ehhez
időpontot kell egyeztetni a Depónia Nonprofit
Kft-vel.

A családi házas övezetekben újra lehet kérni a lomtalanítást

Május tizenegyedikétől, hétfőtől
a Palotai úti és a csalai hulladékudvart, május tizenhatodikától,
szombattól pedig a csákvári
hulladékudvart is megnyitják.
Mindhárom telepen szigorú óvintézkedések mellett indul újra a szolgáltatás,
többek között kötelező a maszk vagy

más, az orr és a száj eltakarására alkalmas textil viselete az ott-tartózkodás
alatt. A hulladékudvarok nyitvatartásáról és szabályairól a deponia.hu internetes oldalon lehet többet megtudni.
Május tizennyolcadikától pedig ismét
elindul a házhoz menő lomtalanítás
a családi házaknál, ehhez időpontot
kell egyeztetni a szolgáltatóval. A
társasházi övezetekben ugyanakkor

csak szeptember elejétől lesz lehetőség igénybe venni a lomtalanítást. A
Depónia tájékoztatása szerint az új
időpontokról írásban értesítik majd a
közös képviselőket. További információk a lomtalanításról a deponia.hu
oldalon találhatók.
A személyes ügyfélszolgálat a Depónia összes telephelyén továbbra
is szünetel!
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Megújuló múzeumaink
Buzás Gábor
Már most látványos szakaszában van a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum felújítása,
hiszen megújult az épület homlokzata. A Szent
István Király Múzeum Rendháza is megújul, ami
a kertben zajló régészeti kutatások folytatását
is lehetővé teszi.

A rendház épületét már kiürítették, így megkezdődhetnek a belső
munkálatok. Az épület kertjében
egy ideje szünetelnek a régészeti
kutatások, a folytatáshoz közműveket kell kiváltani és gépészeti
berendezéseket kell áthelyezni.
A tervek szerint 2022 elején az
Árpád-ház-kiállítással nyitja meg
kapuit a megújult rendházépület.

A Székesfehérvári Egyházmegyei
Múzeum felújítása az új homlokzat
révén már most rendkívül szembetűnő és látványos. Az épület Fő utcai oldalán is míves portál létesült,
ahol kávézó nyílik majd. A felújítás
során az épület akadálymentesítésére is nagy hangsúlyt fektetnek:
lehetővé tették az emeleti kiállítóterek megközelítését és mosdót alakítottak ki mozgássérültek számára.
Az épület alsó szintjén megújult
a körfolyosó, amely ugyancsak
végigjárható akadálymentesen.
Emellett a folyosók belső burkolatát is rekonstruálják, felújítják. Az
új burkolattal ellátott udvar pedig
közösségi térként funkcionálhat
majd.

Könyvet házhoz!
Kiss-Dávid Renáta
Új szolgáltatással segíti a rendkívüli helyzetben az olvasókat a Vörösmarty Mihály Könyvtár: elindították a kölcsönzött könyvek házhoz
szállítását. A szolgáltatás ingyenes, de csak
Székesfehérvár területén lehet igénybe venni.

„Már sok kisebb-nagyobb megyei könyvtár
működteti ezt a szolgáltatást. Ebben a rendkívüli
helyzetben mi is úgy találtuk, vállalnunk kell,
hogy könyvet ilyen módon kölcsönzünk, és nemcsak kiadjuk, hanem el is visszük az igénylőknek
a lakására.” – mondta Buriánné Tarró Edit, a
Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója.

A Művészkaraván május hetedikén, csütörtökön
tartja első fellépését. A tervek szerint hetente
háromszor megy ki a „terepre” az alkalmi társulat, hogy a város lakóit szórakoztassa.
Csütörtökön és pénteken kétszer, délután
kettőkor és ötkor, szombatonként pedig három
alkalommal, délelőtt fél tizenegykor illetve délután kettőkor és ötkor állnak majd a művészek a
nézők elé. Minden nap – és azokon belül mindegyik időpontban is – más-más helyszínen jelenik meg meglepetésműsorával a Művészkaraván.
Annak érdekében, hogy minél többen élvezhessék az előadásokat, a szervezők olyan helyeket

Sikeres novellisták
Vakler Lajos
Lezárult a székesfehérvári Fekete Sas Társaság és a
Vörösmarty Társaság 2019-ben meghirdetett novellaíró
pályázata. A Fekete Sas Szálló és Kávéház kultikus helyszíne mellett az 1900-as évek hangulata is megmozgatta
a pályázók fantáziáját.

A pályázat nem titkolt kihívása volt, hogy
a szerzőknek foglalkozniuk kellett a korral,
a XIX. század végén élő emberek életmódjával, a kor társadalmi feszültségeivel, technikai lehetőségeivel is.
Ötvenöt pályamű érkezett be a szakmai
zsűri elé. Valamennyi korosztály képviseltette magát. A legfiatalabb pályázó tizenhét, a legidősebb kilencvenhét éves volt.
Az eredeti terv szerint a díjakat egy
felolvasóesttel összekapcsolt ünnepségen

adták volna át a szervezők. Ezt a tervet a
járvány meghiúsította ugyan, de a nyertes
pályaműveket és a díjazott szerzőket egy
későbbi időpontban egy irodalmi est
keretében megismerhetik az olvasók. A
szervezők lehetőséget látnak arra is, hogy
néhány novellát a Vörösmarty Társaság
honlapján, Székesfehérvár más online
felületein vagy a nyomtatott sajtóban is
közzétegyék.

A pályázat győztesei
I. díj: Kocsis Noémi (Székesfehérvár)
II. díj: Salánki Anikó (Mezőtúr)
III. díj: Laczkó Dorottya (Budapest),
Tímár Klára (Nagytarcsa), Janicsár
János (Nagykőrös)

Elsősorban az idősek, vizsgára készülő
diákok kéréseit veszik figyelembe.
Egy alkalommal öt könyv igényelhető,
melyek kiszállítását négy munkanapon
belül teljesítik. A szolgáltatás ingyenes, de csak Székesfehérvár területén
vehető igénybe, és kizárólag érvényes
könyvtári tagsággal rendelkező olvasók
számára szállítanak.
A kéréseket e-mailben vagy telefonon (kolcsonzo@vmk.hu, 22 340 699)
délelőtt kilenc és tizenkét óra között
fogadják a központi könyvtárban,
ugyanis csak onnan lehet kölcsönözni.
A kölcsönzési határidő harminc nap.

Csütörtöktől útjára indul a Művészkaraván
Összefogtak a város művészeti intézményei: az Alba Regia Szimfonikus Zenekar, az Alba Regia Táncegyüttes, a Székesfehérvári
Balettszínház és a Vörösmarty Színház tagjai felkerekednek, és
szó szerint házhoz viszik a kultúrát.

A tervek szerint ilyen lesz a Szent István Király Múzeum belső tere
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kerestek a városban, amelyek sűrűn lakottak, és
a házakból jól belátható az alkalmi színpad. A
közönség ugyanis – a járvány szabta korlátozásokra tekintettel – szigorúan csak távolról tekintheti meg a mintegy félórásra tervezett műsort.
A szervezők nyomatékosan felhívják a
figyelmet: a fellépéseknek azonnal véget vetnek, ha csoportosulás alakulna ki az éppen
aktuális helyszínen.
A május hetedikén induló program első, induló
hetében a nézők többek között az Alba Regia
Táncegyüttes tagjainak erdélyi legényesét, a
Székesfehérvári Balettszínház táncosainak
improvizációját, az Alba Regia Kürtkvartett muzsikáját és Kozáry Ferenc színművész előadását
élvezhetik a produkció keretében.

Online klasszikusok
Vakler Lajos
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekarnak is
szembesülnie kellett a koronavírus-járvány
okozta nehézségekkel. Ma már bizonyos, hogy
a kulturális élet az egyik olyan terület, amely
az utolsók egyikeként térhet vissza a rendes
kerékvágásba.

Major István, a zenekar igazgatója szerint az elmúlt évek
felszállóága után újra kell építeni
repertoárjukat és lépésről lépésre
kell megtervezniük a jövőt. Az
első időkben nagyobb szerepet

szánnak a kamarakoncerteknek.
Addig is a zenekar muzsikusai
otthon gyakorolnak: „A szólamvezetők irányításával online történik
a gyakorlás, ennek eredménye pedig
egy beszámoltatás, amely egy otthon
készített videó formájában történik.
Hétről hétre folyamatosan feltöltenek
anyagokat a zenekar tagjai. Azt a
feladatot adtam a zenészeknek, hogy
mindenki olyan zenei területen készítsen power point-bemutatót, videót
és hanganyagot, ahol ő jó, amiben
tájékozott és amivel újat tud adni az
embereknek.”

Vakler Lajos
Versírásra ösztönzi és bátorítja a kisdiákokat
az Írj otthon verset! című pályázat. A Vörösmarty Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház által életre hívott kezdeményezés
célja, hogy könnyebbé tegye a kényszerű
otthonmaradás időszakát. Az alkotásokat
június ötödikéig küldhetik be a pályázók.

A szervezők célja, hogy megkön�nyítsék a kisdiákok kényszerű otthonmaradásának időszakát, hogy
hasznos időtöltéssel teljenek a
minden bizonnyal sokszor terhes
napok – emelte ki Bobory Zoltán,
a Vörösmarty Társaság elnöke.
A verseket a Vörösmarty Társaság
Vár című folyóiratának szerzői

bírálják el. A résztvevők könyvjutalomban részesülnek, az első
három helyezett vers szerzője oklevelet kap. A résztvevő fiatalok
iskoláinak könyvtárát pedig a Vörösmarty Társaság tízezer forintos
könyvcsomaggal gazdagítja.
Sok gyermek próbálkozik versek
írásával, örömet okozva a nagyszülőknek, szülőknek, pedagógusoknak. Ezért a szervezők
arra kérik őket is, hogy küldjék
el tizenkét éven aluli unokáik,
gyermekeik, tanítványaik verseit
június ötödikéig a szervezők címére: vorosmartytarsasag@gmail.
com.
Eredményhirdetésre a tanév lezárásakor kerül sor.

Fotó: Simon Erika archív

Írj otthon verset!

Az élő koncertek még váratnak magukra, addig online követhetjük a zenekar előadásait

pila

g.com

A HETILAP

Kovács V. Orsolya
A higiénia napjainkban nagyobb jelentőséget
nyert, mint valaha. Olyan helyiségekben, ahol
sok ember fordul meg, a falak tisztán tartására
is nagy hangsúlyt kell fordítani.

Szerencsére erre már sokféle
lehetőség kínálkozik. Az egyes
falfestékek mechanikai ellenálló

otthon

Higiénia a falakon is
képességét szabványok rögzítik, és
ha kiválasztunk egy terméket a festékboltban, tanúsítványt is kapunk
mellé: milyen tisztítószereknek
áll ellen, hogyan tudjuk szükség
esetén akár fertőtleníteni is.
„Nemcsak a kórházakban fontos ez,
hanem élelmiszeriparral foglakozó
üzemekben vagy akár éttermi, üzemi
konyhákon, hiszen a zsírfoltokon a

Mosható festékajánlatunk!

DuluxEasyCare 5 l összes gyári szín 10.250 Ft (2.050 Ft/l)
Platinum Matt Latex összes gyári szín 10.390 Ft (2.078 Ft/l)
Tikkurila Extra Durable (10.000 vegyszeres mosás álló, dörzsölhető, antibakteriális)
falesték több mint 2.000 színben keverhető!
Az ajánlat 2020. május 7-től a készlet erejéig tart. Részletek az üzletekben.

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

Fotó: Kiss László
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Keresztes Tiborral a falak higiéniájáról
beszélgettünk

fertőzés is megtelepedhet.” – mondta
el lapunknak Keresztes Tibor, az
egyik fehérvári festékszaküzlet
tulajdonosa. – „Otthoni körülmények
között például egy szervátültetés után,

2020.05.07.

amikor a beteg hazamegy, tiszta teret
kell számára kialakítani, a falaknak is
bírniuk kell a rendszeres mosást!”
Hogy egy festék mennyire tűri a
súrolást, mosást, mennyire áll ellen
a baktériumoknak, azt szakszerű
bevizsgálás után kiadott engedélyek bizonyítják, melyek segítségével különböző kategóriákba
sorolják őket.
„A sima diszperziós festéket a klór, a
lúg megmarja, de vannak vegyszeresen
mosható, sőt súrolásálló, kimondottan kórházi körülmények közé szánt
festékek, amiket még műtőkben is lehet
használni. Bizonyos festékek késleltetik is a baktériumok szaporodását.
De otthonra egy egyszerűbb, színre
keverhető latexfesték is megfelel, ami
kétezerszer mosható.” – tudtuk meg
Keresztes Tibortól.

Májusi feladatok a kertben
Az enyhe tél után, a régi időket idéző, hosszú tavasz köszöntött ránk.
Sajnos nagyon sok a fagykárt szenvedett gyümölcs, sok helyen nem
csak a kajszi, hanem az őszibarack
és a szilva is a fagy áldozatául esett.
Fontos azonban, hogy ezeket a fákat se hagyjuk magukra, hiszen erőt
kell gyűjteniük a következő évre, és
az, csak egészséges lombozattal lehetséges.
A védelem nélkül hagyott meggy, cseresznye és kajszi
fákon most már markánsan látszanak a monília tünetei, a fokozatosan visszaszáradó hajtások, ágak. Itt
már csak a csonkolás segíthet, és utána egy permetezés, ami lehet Chorus, Signum, Switch, vagy most, hogy
az idő melegszik, akár Topas is. Ez utóbbi előnye, hogy
az ilyenkor megjelenő levél likacsosodással járó betegségekre is hatásos. Ez utóbbi tünete már megjelent
sok őszibarackon, szilván is.
A tafrina, köszönhetően a száraz időjárásnak, nem volt
olyan erős, mint tavaly. Aki megfogadta korábbi tanácsainkat, annak nincs további teendője vele, a májusi
meleggel megszűnik a fertőzésveszély. A nem elégséges védekezést a fodros levelek jelzik, ezeket el kell távolítani, majd Alfa-solo, vagy Score szerrel permetezni.
Az őszibarack tafrinás levélfodrosodásához hasonló tüneteket mutatnak az almafák is, itt azonban nem
gombabetegség van jelen, hanem a levelek fonákján
szívogató almalevél-pirosító levéltetvek. Ellenük csak
felszívódó szerekkel védekezhetünk (Mospilan, Teppeki, Pirimor).

A körte két kártevőjét említeném. Az egyik a hajtáshervasztó darázs, a másik körtelevél gubacsatka. A
darázs ellen a vegyszeres védekezés eredménytelen,
a tüneteket (lekonyuló fekete hajtásvégek) mutató
hajtásokat vágjuk vissza. A gubacsatka ellen kiváló
atkaölő szerek vannak forgalomban (Flumite, Ortus,
Nissorun, Zoom).
A szőlő is szépen hajt, az első kontakt hatóanyag tartalmú permetezéseket a lisztharmat és a peronoszpóra ellen is el kell végezni (Champion/Dithane és Thiovit/Karathane Star).
Rövidesen el lehet kezdeni a cseresznyelégy elleni védekezést. Pontosabb időzítést csak a sárga lapos fogások mutatnak. Fontos tudni, hogy a cseresznyelégy
a már érésben lévő gyümölcsöt köpi be, a 7-10 nap
alatt kelő lárva érett cseresznyében érzi jól magát. Azt
javaslom, hogy a még nagyon apró zöld cseresznyét
ne permetezzük felszívódó szerekkel, azt tartogassuk későbbre. Ilyenkor egy Decis, Karate Zeon, vagy
Full rovarölő is hatásos lehet a gyérítésre. Készüljünk
arra, hogy ismételni is kell a permetezést. Az élelmezés
egészségügyi várakozási idők betartására különösen
figyeljünk. Sárga lapokkal is lehet gyéríteni a kártevőt,
azonban itt a kihelyezett lapok számára figyeljünk.
Keleti, déli, nyugati oldalra kell kihelyezni a lapokat, a
csúcstól kiindulva lefelé, 1-1,5 méterenként. Ez egy nagyobb fa esetén akár 10-15 lapot is jelent.
Visszatérő nyár végi probléma lesz valószínűleg az
idén is a paprika és a paradicsom csúcsrothadása, ami
egy hiánybetegség, a Kalcium hiányának a tünete. Ez a
tünet a virágzáskori kalciumhiány későbbi megjelené-

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-15.00 Szo: 8.00-12.00

Horoszkóp
május 7. – május 13.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Régóta fennálló problémájára sikerül megoldást
találni. Ha ez az egészségével kapcsolatos, akkor
számottevően javulhat az állapota, de akár a teljes
gyógyulás is bekövetkezhet. Úgy tűnhet, hogy az élete
sínen van, és ez megelégedéssel tölti el.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Minden munkát próbáljon befejezni időben, máskülönben könnyen elúszhat a feladatokkal. Ugyanakkor
vár Önre egy kivételes feladat, de ahhoz előbb be kell
fejeznie a függőben lévőket. Vigyázzon a pénzére,
mert könnyen csalás áldozatává válhat!

se, ezért vagy már az ültetéskor juttassunk ki meszet
a talajba (Pétisó, Kalcium-nitrát), vagy virágzástól
lombtrágyázzuk kalcium tartalmú lombtrágyával. Ez
utóbbiból bio minősítésű a Fitohorm nitrogénmentes
kalcium oldata.
Sokan panaszkodnak arra, hogy az idén nem kelt ki
az uborka, és a bab, illetve a korábban elvetett egyéb
vetemény. A probléma oka részben az aszályos időjárás, a csapadékhiány, részben pedig a rossz vetési
gyakorlat. Az idei évben különösen hosszan és lassan
melegedett az talaj és a levegő hőmérséklete is. A túl
hideg talajba vetett mag nem, vagy csak vontatottan
csírázik, és csak gyenge növény tud fejlődni belőle. A
másik hiba, hogy túlságosan mélyre vetjük a magot.
Az apró magokat (petrezselyem, sárgarépa) 1-1,5 cm,
míg a közepes, vagy nagyobb magokat 2-5 cm mélyre
vessük.
A paradicsom és a paprika palánták kiültetésénél idén
azt javaslom, hogy várjuk meg a jövő heti fagyosszenteket, mert a hajnali 4-6 fokos hőmérsékletben könynyen megfáznak a kiültetett növények.
A koronavírus járvány miatt, továbbra is csak délután
15 óráig vagyunk nyitva. Üzletünkre nem vonatkozik a
65 év felettiek 9-12 óra közötti korlátozott időtartamú
látogatása, nyitvatartási időben bármikor érkezhetnek. A jogszabályok értelmében, az üzlettérben maszk
viselése kötelező és egyidejűleg két vásárló tartózkodhat. Megértésüket köszönjük.
Aranyat érő esőt és fagymentes fagyosszenteket kíván
Németh László kertészmérnök és a Kenderzsineg mezőgazdasági bolt.

Tel: 22/308-685, 30/647-9111
info@kenderzsineg.com

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hét érzelmileg intenzív lesz az Ön számára. Elképesztő mennyiségű szenvedélyt visz mindenbe, amit
csinál, és ezáltal szinte mindenben sikeres lesz. Idáig
került egy problémát, de a héten végre meglesz a lelki
ereje ahhoz, hogy foglalkozzon vele és döntést hozzon!

Érdemes a héten nyitottnak lennie, mert az égiek
próbálják vezetni! Ezért is tesz olyan dolgokat,
amiket máskor nem merne. Egy váratlan esemény
radikális változást hozhat az életébe. Ne féljen kifejezni az érzéseit és elhagyni a komfortzónáját!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Minden olyan foglalkoztatja, ami a természetfelettivel áll kapcsolatban. Szeretne válaszokat az Önnel
és másokkal kapcsolatos rejtélyes kérdésekre. Szakértői segítséget kér vagy olyan emberekkel veszi fel a
kapcsolatot, akik hasonló cipőben járnak, mint Ön.

Ha eddig nem volt valamivel tisztában, akkor a héten áttörést érhet el. A kirakós minden darabkája a helyére kerülhet. Azok, akik nehéz helyzetben vannak, megtalálhatják
annak a módját, hogy kijöjjenek a pácból. Ne hagyja, hogy
mások olyan dolgokra vegyék rá, amiket nem szeretne!

FEHÉRVÁR
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Nem lehet elégszer fertőtleníteni a lépcsőházakat!
A HETILAP

Hosszú távon szükség lesz pandémiás tervre

Kurucz Tünde
Naponta fertőtlenített lépcsőházak, rendhagyó
lifthasználat és szünetelő közös képviselői
ügyfélfogadások – utánajártunk, hogy a fehérvári társasházak életét hogyan befolyásolta a
koronavírus-járvány.

Schmöltz Miklós, számos társasház közös képviselője lapunknak
elmondta, hogy a járvány kitörése
óta mindenhol legalább kétnaponta
hipós vízzel takarítják a lépcsőházak fogadószintjeit, és ha van,
akkor a liftet valamint a nyomógombokat is: „A tízemeleteseknek
– mivel ott jóval nagyobb a forgalom
– alapesetben is naponta legalább
egyszer felmossák, felsöprik az alját, de
most ugyanúgy mindennap fertőtlenítenek is. E mellé jön kétnaponta a
plusz fertőtlenítés.”
A közös képviselő kiemelte: a napi
takarítás önmagában nem elégséges. A jelenlegi álláspont szerint
a vírus órákig életben marad a
különböző felületeken, például
a kilincseken: „Igazából az lenne
a hatékony megoldás, ha minden
ember, aki belép a lépcsőházba, maga
után fertőtlenítené például azokat a
nyomógombokat, amiket megnyom. De
még ez sem jelentene száz százalékos
védelmet, hiszen a lépcsőházakban
nem kötelező a maszkhasználat.”

Lifthasználat járvány idején
Schmöltz Miklós elmondta, hogy
a rendszeres takarításon kívül

Fotók: Simon Erika

Nem kötelező a lépcsőházakban
a maszk

Kucserák Ferencné minden nap fertőtleníti a liftet

arra kérték a lakókat, hogy aki
megteheti, ne használja a liftet.
Ha valaki ezt nem tudja megoldani, akkor vegyen fel maszkot,
lehetőleg ne dőljön neki a falnak,
és ne kézzel, hanem valamilyen
tárggyal, például kulccsal vagy
könyökkel nyomja meg a gombot: „Ahol lehetett, átprogramoztuk
a lifteket: csak oda megy, ahová
hívják, a közbülső szinteken nem áll
meg.”

Nem lehet lemondatni a közös
képviselőt
A koronavírus-járványnak a
társasházak szempontjából
van még egy érdekes hozadéka. Április tizedikén jött ki

a kormányrendelet, melynek
értelmében a társasházi közgyűléseket a veszélyhelyzet
után kilencven napon belül kell
megtartani. Addig nem lehet
a közös képviselőt leváltani és
újat kinevezni. De mi történik
akkor, ha a közös képviselő úgy
megbetegszik, hogy elérhetetlenné válik?
A rendelet értelmében a számvizsgáló bizottság elnöke veszi
át a feladatait. Ha kiesik, akkor
jönnek a tagok, utánuk pedig
bármelyik lakó. Schmöltz Miklós felvetette: ez utóbbi esetben
ki dönti el, hogy ki képviselje a
társasház ügyeit, ha közgyűlést
a veszélyhelyzet miatt nem lehet
tartani?

A közös képviselő elképzelhetőnek
tartja, hogy a következő társasházi közgyűléseken (akár szakértő
bevonásával) pandémiás tervet is
kidolgoznak a lakóközösségek,
melyben többek között meghatározzák a takarítás rendjét, a közös
képviselő járvány alatti pótlását és
a különböző jogosultsági szinteket.
„Érdekes felvetés lehet az egyes bejáratok lezárása is. Minél több helyen
lehet bemenni egy lépcsőházba, annál
kevésbé hatékony a takarítás. Ha csak
egy helyen, akkor ugyanannyi pénzből
sokkal többször lehet fertőtleníteni a
fogadószintet.” – fejtette ki Schmöltz
Miklós, aki szerint a közös képviselőnek veszélyhelyzetben
vannak bizonyos jogai, de az ilyen
jellegű kérdéseket a közgyűléseken
kellene tisztázni.
A közös képviselő hozzátette: a május negyedikei vidéki lazítás után
is ugyanúgy fertőtlenítenek, mint
korábban, mert egyre nagyobb lesz
a lépcsőházakban a mozgás.

A lakók is fertőtlenítenek
Kucserák Ferencné két lépcsőház közös képviselője, aki a napi
szintű fertőtlenítést már februárban elkezdte, miután a felette lévő
lakásban a gyerekek több napig
nagyon magas lázzal küzdöttek:
„Február huszadika óta minden reggel
fél hatkor maszkban a saját vizemmel,
fertőtlenítőszereimmel kitakarítom
a lépcsőházat. A liftet kívül-belül, a
kaputelefonokat, a postaládákat és a
kilincseket is lemosom.”
A társasházba alapesetben hétfőn,
szerdán és pénteken jön a takarító.
A megnövekedett feladatok miatt
viszont nem mindig ért oda, ezért
„szállt be” a közös képviselő is a
fertőtlenítésbe. Sőt a lakókat is arra
kérte, hogy amikor a lakásban takarítanak, legalább az ajtójuk előtti
részt is mossák fel.

Futárok és hajléktalanok
A közös képviselő szerint a fertőzés
szempontjából problémát jelentenek a kesztyűt, maszkot nem viselő
futárok és a besurranó hajléktalanok: „Két hete vasárnap újra kellett
fertőtlenítenem az egyik lépcsőházat,
mert bejött egy hajléktalan. Felment
a kilencedikre, elszívott két doboz
cigarettát, ráfeküdt egy lábtörlőre, majd
végiglötykölte egy flakon tablettás
borral a lépcsőt. Végül a rendőröknek
kellett elvinniük.”

A postaládákat is érdemes rendszeresen lemosni!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten érdemes lenne gyakorolnia a türelmet! Ne
siettesse a dolgokat, sem az embereket maga körül!
Előbb gondolkodjon, és csak aztán beszéljen! Ezek
mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy eredményes és
gondmentes napjai legyenek.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A kapcsolatok frontján jelentős változás várható.
Ám hogy ez milyen jellegű lesz, egyelőre még Önön
múlik. A kérdés az, hogy rendbe akarja-e tenni a
kapcsolatát vagy sem. Gondolja át, mit szeretne, és
utána lépjen!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Sokat töpreng azon, hogy mihez kezdjen. Aggódik a
jövője miatt. Ha lehetősége van rá, dolgozzon otthonról, és közben tervezzen előre arra az esetre, ha még
rosszabb helyzetbe kerülne! Nem érdemes fölöslegesen
görcsölnie, amíg semmi sem biztos!

A tapasztalat a legjobb tanár, és a héten több új
dolgot is megtapasztalhat! Ne hagyja figyelmen kívül
a múlt tanulságait, és kímélje meg magát a szenvedéstől, amit ez a jövőben okozhat Önnek. Próbáljon
segíteni a rászorulóknak is!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban társául szegődik a szerencse! Érdemes
lehet ezt kihasználni, esetleg egy lottószelvényt is kitölteni! Emellett pedig ejtse meg a nagy, sorsfordító
beszélgetéseket, tegyen lépéseket tervei megvalósításáért, és éljen a szerencséjével!

A héten több tekintetben is ellentmondó véleményekkel, információkkal találkozhat. Az sem segít,
hogy bizonyos emberek kimondottan befolyásolni
próbálják a döntését. Az lenne a legjobb, ha a saját
feje illetve megérzései után menne!
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Történelem
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Kastélyok és életek

Cece

Séllei Erzsébet

Szluha névvel. Szluha Antal Fejér
vármegye táblabírájaként jeleskedett. 1803-körül ő hozta létre Székesfehérváron az első színháztermet. Lauschmann Gyula történetíró
munkájából tudjuk, hogy 1810-ben
városunkban, a „Szluha-házban”
tartotta színházi előadásait Kuncz
János jeles társulata. A „Szluha-ház” vélhetően a mai Kossuth
utca 15. szám alatti egykori Pelikán
fogadó épülete, melynek udvari
szárnyában, annak nagytermében
már 1805-től színházi előadásokat
tartottak. 1873-ban ez a szárny
összedőlt. Újjáépítését követően ma
is a színház szolgálatában áll.

A szorgalmas, gazdálkodáshoz értő
Benedek nevű fia mintagazdaságot
művelt, és több cikluson keresztül
a szekszárdi kerület országgyűlési
képviselője volt. Gyermektelenül
halt meg. Vagyonának egy részét a
kitagadott rokon, SzluhaHardy Antal, a szintén kiválóan gazdálkodó unokaöcs örökölte, akinek
valamilyen vétkét később a családja
megbocsátotta és visszafogadta őt
a családi örökségbe. Cece-Csillagpusztát a korábban Szluha Benedek
birtokát gazdatisztként vezető
másik rokona kapta meg. Feljegyzések mesélnek arról, hogy a Szluha
család egyik házában 1903-ban

Fotók: Bácskai Gergely

Sárbogárd környékét bejárva korábban
Alapon jártunk, a honfoglaló Salamon
nemzetség birtokán. A szomszédos Cece,
a paprika és a görögdinnye hazája nem
kevésbé izgalmas családi történetek tanúja. Mi a közös a székesfehérvári első
színháznak helyet adó Szluha família, a
boszorkányüldözést bölcsen megtagadó
Meszleny János alispán, a kálozi Zichy
gróf kivégzésekor sikkasztási botrányba
keveredő rendőrminiszter, Madarász
László és a végrehajtás elől birtokát
kimentő Csók István festőművész történetében? Nem más, mint a helyszín:
Cece.

telepítették be. Emlékszünk még a
bölcs Meszleny János történetére?
A boszorkányüldözések időszakában Székesfehérváron alispánként tevékenykedő, országosan is
elismert, tiszta fejű jogász 1723-ban
két boszorkánypert tárgyalt városunkban. A fantáziadús, már-már
szadista ügyészi indítvány ellenére
racionális, felmentő ítélet született.
Könyves Kálmán szavait idézve
– „boszorkányok márpedig nincsenek” – vonta le következtetését a
helytelenül viselkedő nők bírája. A
Meszleny család tagjaival később
Velencén találkozunk, ott eresztettek gyökeret. A ma is álló velencei

A valamikori Csók-kúria Cecén, mely néhány éve újult meg. A gyűjtemény fenntartóját Székesfehérvár is támogatja.

A Mátyás király és a Habsburgok között megkötött szerencsétlen örökösödési szerződés
alapján a törökök távozása után
a magyar trónra visszaszivárgó
Habsburgok földeket, településeket
osztogattak. Cecét a környékbeli
kisebb településekkel együtt – kétezer-kétszázhatvanhárom
hold földdel – I. Lipót 1702-ben
meszleni Meszleny Jánosnak és feleségének, tolnai Festetics Máriának
adományozta. Egyidejűleg czeczei
Máthéffy Mihály és felesége, Major
Katalin szereztek itt adományozás
folytán kiterjedt birtokokat. Érdemük, hogy a török kor és a tizenötéves háború alatt elnéptelenedett
települést e két család és utódai

kastélyokat, kúriákat bejárva emlékeztünk meg róluk.
A czeczei Máthéffy Teréz lánya,
Naszvady Teréz a verbói Szluha
család Antal nevű fiával lépett
házasságra 1779-ben, ami a Szluha
család cecei megtelepedését hozta
magával. A Szluha család 1593ban Rudolf királytól kapta címeres nemeslevelét. A hozományba
kapott cecei birtokok mellé az alapi
Salamon családtól vásárolt további
birtokrészekkel és házzal gyarapították vagyonukat, majd tekintélyes
földterületeket béreltek a környéken. Cecén két kúriával rendelkeztek, a régi, szűkössé vált mellé
egy kastélyszerű házat is emeltek.
Székesfehérváron is találkozunk a

Szluha Antal volt tehát az első
székesfehérvári színielőadások
befogadója. Halála után Szluha
Imre konzervatív főszolgabírót vette
szájára Petőfi Sándor, az „ólomszamár” kifejezéssel illetve, és a
„hallgattam, mint Szluha az ország�gyűlésben” megjegyzéssel rajta
csúfolódva. József nádor azonban
kedvelte őt, kinevezte Jászkun kerület főkapitányává. Jászberény neki
köszönhette az új városházát, az új
főterét, új utcáit, a katonai és polgári kórházát. A kitört forradalomtól
megriadt: 1848-ban lemondott
főkapitányi posztjáról és visszatért
Cecére. A már ismert alapi Salamon
Jánostól birtokot vásárolt, ahol
kastély építésével foglalta el magát.

Szluha Imre felesége kialakított
egy Erzsébet királyné emlékének
szentelt márványszobát, és fényes
ünnepség keretében Cece központjában felállíttatta Erzsébet királyné
szobrát, Zala György alkotását. A
nemes asszony a szobrot eredetileg
Fejér megyének adományozta, mely
köszönettel elfogadva a felajánlást,
gondozását Cece községre bízta. Az avatás napján különvonat
indult Székesfehérvárról. Herczeg
Ferenc író és báró Fiáth Pál főispán
mondott méltató beszédet, a honvéd
zenekar muzsikált. Erzsébet királyné kedvenc magyar nótáját játszották, a Lehullott a rezgő nyárfa ezüst
színű levele címűt, ha hinni lehet
a Vasárnapi Újságnak. A szobor
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FEHÉRVÁR

Történelem

13

A HETILAP

A Csók-kúriában kiállított festmények és bútorok egy része a Szent István Király Múzeum gyűjteményéhez tartozik

közvetlenül a II. világháború előtt
rejtélyes körülmények között eltűnt.
Máig nem akadtak a nyomára.
Cece közvetlen szomszédságában,
Alsószentiván településen található
egy másik szobor, melyhez minden
hónap tizenharmadik napján – a fatimai jelenés napján – hívek tömege
zarándokol. Mielőtt a történetébe
fognánk, jelzem, hogy a Szluha család a mai napig szolgálja egyházát
két alsószentiváni épületével. Itt
építettek maguknak családi kriptát,
melynek első lakója Szluha Benedek
volt. A kripta fölé emelt kápolnát
1855-ben szentelték fel, azóta
használatos egyházi szertartások
helyszíneként. A Szluha-kastély is
megmenekült a pusztulástól, szebb,
mint valaha. 1946-tól új funkciót

kapott: Szűz Mária Szeplőtlen Szíve
templomként él tovább.
A második világháborút követően
a település egy fantasztikus ötlettel
állt elő: a portugáliai Leiria püspökétől Fatimai Szűzanya-szobrot kértek, hogy településüket zarándokhellyé tegyék. A püspök vonakodott
teljesíteni a kérést. Egy Dobos Ilona
nevű elszánt nő sietett az alsószentivániak segítségére, aki korábban
harminc évig teljesített missziót a
portugál gyarmatokon mindenféle
ellentételezés nélkül. Levelet küldött
a leiriai püspöknek, kérve, hogy
az ő missziós szolgálatait ekként
honorálva küldjön Alsószentivánra egy szobormásolatot. A kérést
már nem lehetett visszautasítani:
a püspök a Fatimai Szent Szűz

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

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

szobrának másolatát elkészíttette
és a Jelenések kápolnájában történő
felszentelése után Lisszabonban
vonatra tette. 1950 decemberének
utolsó napjaiban a szobor Bécsen át
megérkezett a sárbogárdi vasútállomásra. Alsószentiván ezután híres
kegyhellyé vált, a falu az elpusztult
Árpád-kori Mária-templomáért így
vigasztalódott. Ha arra járunk, kóstoljuk meg a helyi Szentiványi Péter
által nemesített, világhíres szentiványi diót is!
A Madarász család 1718-ban kapott
királyi adományt Kisfaludra, nevében is felvéve a kisfaludi nemesi
előnevet. Bő egy évszázaddal később
került kihirdetésre Fejér vármegyében a família címeres nemeslevele. A család Cecén szerzett kiterjedt birtokokat. Az 1800-as évek
elején épült, azóta már lebontott
cecei kúria volt a szülői háza a reformkor és a szabadságharc idején
jeleskedő Madarász Józsefnek és
Madarász Lászlónak. Madarász
József 1848-tól 1910-ig, összesen
tizenhat alkalommal, hatvankét
éven át volt a sárkeresztúri választókerület országgyűlési képviselője, megdöntve ezzel minden létező
rekordot. Százegy éves korában
hunyt el. „Cece nem koronáz!” – jelentette ki elszántan Ferenc József
koronázása előtt a képviselőházban. Testvére, Madarász László
Batthyány Lajos miniszterelnök
jobbkeze, a belügyi, rendfenntartási és postaügyeket vivő rendőrminiszter volt, akinek karrierjét a
Görgey által kivégzett Zichy Ödön
gróf kálozi kastélyából eltűnt gyémántok elsikkasztásának gyanúja

törte ketté. A gyémántok ugyan
az utolsó pillanatban csodásan
megkerültek, de ez rajta már nem
segített. Birtokára vonult vissza,
majd a szabadságharc bukása után
Amerikába emigrált.
1840-1843 körül Csók Lajos molnármester Cecén, az Arany János út 1.
szám alatt kúriát épített, melyben
Csók István festőművész megszületett. Képeivel számtalan rangos
nemzetközi díjat nyert. A párizsi
szalonban aranyérmet szerző, az
egész ország által ünnepelt festő a
kúriát megörökölte, de hosszabb
párizsi tartózkodása és a művészlélekkel össze nem egyeztethető
szigorú gazdálkodásra való képesség hiánya miatt veszélybe került
a birtok fenntartása. Cece jegyzője
figyelmeztette, hogy elmaradt
házadója okán árverés elé néz. A
festő az értékesítés mellett döntött,
és Szluha Pál huszárkapitányban
talált vevőre. 1962-ben Csók István
hagyatéka hazatért, és beköltözött
az épületben berendezett emlékmúzeumba.
Aki Pécsre igyekszik, átszalad Cecén. A zöldségekkel, gyümölcsökkel, savanyúságokkal, pirospaprikával megrakott út menti standoknál
megáll, ha ideje engedi, vásárolgat.
Ha az átutazó fel is figyel a kúriákra,
bizonyára nem gondol azok valamikori tulajdonosaira. Jelenleg nyolc,
még meglévő kúriát tartunk számon
a faluban. Hat kúria elbontásáról
pedig biztosan tudunk. Legalább a
forgalmas országút mellett magában álló Csók István-emlékhelyet
látogassuk meg, és pihenjünk meg a
kertjében!
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Németh Krisztián

Március idusán a DVTK elleni hazai döntetlen után ment kényszerpihenőre a MOL Fehérvár FC és
persze a komplett magyar futball.
Azóta is sok a bizonytalanság a
járványhelyzet miatt. Nézők biztos
nem lehetnek a tribünön, de zárt
kapuk mögött – a jelenlegi álláspont szerint – folytatható az NB I.
Az MLSZ döntése alapján szigorú
egészségügyi előírások mellett május 23-án a Magyar Kupa elődöntőinek első mérkőzéseivel folytatódik
a futballidény, május 30-án pedig
a 26. fordulóval folytatódhat a
bajnokság – azaz a Mezőkövesd–
Vidi és a Paks–Vidi párosítással
lendülhetünk bele a hajrába.

Az MLSZ döntése értelmében legkésőbb
július 12-ig be kell fejezni a 2019/20-as
idényt. Egy csapat két bajnoki mérkőzése között legalább három napnak
kell eltelnie, ám egy Magyar Kupatalálkozó és egy NB I-es meccs között
elég két nap pihenő is.

Fotó: molfehervarfc.hu

Két és fél hónapos szünet után zárt kapuk mögött folytatódhat a labdarúgó NB I és a Magyar
Kupa. Ahogy valamennyi élvonalbeli klub, a
Vidi is megkezdte az edzéseket. Az első csapat
kerete hétfőn folytatta a felkészülést.

Nem csak a kapus húzott kesztyűt – szigorú egészségügyi szabályok betartása mellett kezdte el
a közös edzéseket a Vidi. Képünkön Juhász Roland.

„Jó állapotban érkeztek vissza a
játékosok, elvégezték a rájuk szabott
feladatokat, de azzal tisztában kell
lenni, hogy a futballra csak futballal
lehet felkészülni!” – értékelt Kovács
Zoltán, a MOL Fehérvár sportigazgatója. – „Jó volt újra látni, hogy a

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. május 4-től
a meglévő szolgáltatásainkat bővítettük, így lehetőség
nyílik visszahívást kérni ügyfélszolgálatunktól,
az alábbi telefonszámra küldött SMS-el
vagy hangüzenettel: +36 70/ 7979-090.
Üdvözlettel,
SZÉPHŐ Zrt.

játékosok élvezik a közös tréninget, a
labdarúgást, és hogy örömmel látják
viszont egymást. Éppen ezért rohamosan fog javulni a futballspecifikus
állapotuk is!”
A közös edzések különleges és
szigorú keretek között kezdődhet-

tek meg Sóstón: „Kezdetben minden
edzés előtt koronavírustesztet végeztünk el a csapaton, a továbbiakban
hetente kétszer végezzük el a vizsgálatot, illetve az ajánlás szerint minden
mérkőzés előtt. Ugyanakkor mi már
két héttel ezelőtt egy általános erőfelmérő alkalmával is tesztet végeztünk a
csapaton. Nagyon komoly logisztikai
feladatot jelent, hogy betartsuk az
ajánlásokat, de ez közös érdekünk. És
ha lehet, még szigorúbban tartjuk és
tartatjuk be a járványügyi szabályokat, mert ha futballozni akarunk, és
ami a legfontosabb, egészségesek is
akarunk maradni, akkor be kell tartani
az ajánlásokat. Nem lehet félvállról
venni a helyzetet!”
Kovács Zoltán sportigazgató hozzátette: kedden a csapat valamennyi
játékosának negatív lett a koronavírustesztje.

Rendkívüli szabályok a folytatásra
A mérkőzések során öt cserejátékos léphet pályára, de a cserékre
a mérkőzés alatt csak három
időpontot lehet felhasználni, amibe
a félidőben végrehajtott csere nem
számít bele
A mérkőzések során mindkét félidőben, a félidő felénél ivószünetet kell
tartani

FIZESSE SAJÁT ÉS CSALÁDTAGJAI
SZÁMLÁIT OTTHONRÓL, DÍJNETTEL!
Fizesse be Ön is SZÉPHŐ-s számláit sorban állás nélkül,
biztonságosan, gyorsan a Díjnet rendszerén keresztül!
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!
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Fehérvár Televízió
műsora május 9-től 15-ig
hirdetés
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

A HETILAP

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

2020.05.07.

2020. 5. 9. SZOMBAT

2020. 5. 10. VASárnAp

2020. 5. 11. Hétfő

2020. 5. 12. Kedd

2020. 5. 13. SZerdA

2020. 5. 14. CSüTörTöK

2020. 5. 15. 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 Farmerzseb – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rost
Andrea operaénekes
11:20 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság
alelnöke – A Székely Nemzeti
Tanács aláírásgyűjtéséről
11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lőrincz Attila,
a Vadex vadfeldolgozóüzemének igazgatója
12:40 Honvéd7 – ismétlés
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mikó Péter ügyvéd,
a Fejér Megyei Ügyvédi
Kamara néhai elnöke, Fejér
megye díszpolgára
13:30 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Tokodi István
főorvos, gasztroenterológus,
csecsemő- és
gyermekgyógyász. Téma: a
gyermekek és a koronavírus
14:00 Egy nap a világ –
Szlovákia, Szöul
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 X. Fehérvári Versünnep
elődöntő 1. rész
17:00 Hírek
17:05 VII. Csíki Versünnep
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vadász
Imre labdarúgó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:05 Üzleti negyed –
gazdasági magazin
19:30 Finisszázs
A Trianon kiállítás záró
beszélgetése Jankovics
Marcell grafikusművész,
filmrendezővel. A művész
beszélgetőpartnere
Látrányi Viktória.
21:40 Elkészült immár a ház
dicső koronája
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 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 – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Vadász
Imre labdarúgó
10:45 Farmerzseb – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Rost
Andrea operaénekes
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lukácsy József,
a Vörösmarty Társaság
alelnöke – A Székely Nemzeti
Tanács aláírásgyűjtéséről
12:40 6. Savaria Filmszemle (12)
13:00 Hírek
13:05 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Lőrincz Attila,
a Vadex vadfeldolgozóüzemének igazgatója
13:35 Sportmajális 2019
14:10 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Mikó Péter ügyvéd,
a Fejér Megyei Ügyvédi
Kamara néhai elnöke,
Fejér megye díszpolgára
14:40 6. Savaria Filmszemle (12)
15:00 Hírek
15:05 X. Fehérvári Versünnep
elődöntő 2. rész
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ – TelAviv, Tunézia
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.
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Gábor labdarúgó
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek
19:05 Hitünk és életünk
19:35 X. Fehérvári Versünnep döntő
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
06:45 Lendüljünk formába! – ism.
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
09:45 Lendüljünk formába! – ism.
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Képes hírek
10:40 Üzleti negyed –
gazdasági 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! – ism.
16:00 Képes hírek
16:30 Üzleti negyed – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Gábor labdarúgó
17:45 Kísérletek a fizika
hőskorából – Optika
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: Görög István, a
KEMPP ügyvezetője
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 6. Savaria Filmszemle (12)
19:50 Sobor Antal: Perelj, Uram!
– közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
21:35 27. Öreghegyi mulatság
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
06:45 Lendüljünk formába! – ism.
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába! – ism.
10:00 Képes hírek
10:45 6. Savaria Filmszemle (12)
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! – ism.
16:00 Híradó – ismétlés
16:15 Képes hírek
16:30 6. Savaria Filmszemle (12)
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések – ism.
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Görög István, a
KEMPP ügyvezetője
17:45 Nagy Diák Pénzügyes
Teszt – 1. rész
A magyar családok kevesebb
mint negyede készít havi
költségvetést. A családi
mérleg ahhoz segíthet
hozzá, hogy jól osszák
be a bevételeket, és csak
akkor kelljen hitelt felvenni,
amikor feltétlenül szükséges.
A Pénzügyminisztérium
márciusban játékos
vetélkedőn mutatta be a
pénzkezelés lényegét.
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Berkényi
Tamás állatorvos, a
Vadmadárkórház vezetője
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 E kávéházi szegleten…
– válogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
19:45 Paletta magazin
20:15 Matyi – Tanúságtétel
Egészen megrendítő és
hatalmas erejű tanúságtétel
az a film, amelyben Sajó
Mátyás, egy rákban
szenvedő fiatalember beszél
az életéről, betegségéről –
és mindenekelőtt a hitéről.
21:20 A határon túli magyar
irodalom napjai 2019
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
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 Képes hírek
16:30 Paletta magazin – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Berkényi
Tamás állatorvos, a
Vadmadárkórház vezetője
17:45 Nagy Diák Pénzügyes
Teszt – 2. rész
A magyar családok kevesebb
mint negyede készít havi
költségvetést. A családi
mérleg ahhoz segíthet
hozzá, hogy jól osszák
be a bevételeket, és csak
akkor kelljen hitelt felvenni,
amikor feltétlenül szükséges.
A Pénzügyminisztérium
márciusban játékos
vetélkedőn mutatta be a
pénzkezelés lényegét.
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth Tamás
esperes-plébános
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Honvéd7
19:50 Moliére: A fösvény –
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
22:15 Híradó – ismétlés
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! – ism.
07:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:45 Lendüljünk formába! – ism.
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! – ism.
16:00 Híradó – ismétlés
16:15 Képes hírek
16:30 Honvéd7 – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ism.
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Tóth Tamás
esperes-plébános
17:45 Nagy Diák Pénzügyes
Teszt – 3. rész
A magyar családok kevesebb
mint negyede készít havi
költségvetést. A családi
mérleg ahhoz segíthet
hozzá, hogy jól osszák
be a bevételeket, és csak
akkor kelljen hitelt felvenni,
amikor feltétlenül szükséges.
A Pénzügyminisztérium
márciusban játékos
vetélkedőn mutatta be a
pénzkezelés lényegét.
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Karsai
Béla Warmann Móremlékérmes vállalkozó
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
19:50 Így (nem) játszunk
mi! – 1. rész
A Körúti Színház heti
magazinműsora a színház
legnagyobb sztárjaival.
21:00 Iza és Krisztián –
monodráma (16)
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 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 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 Képes hírek
16:30 Farmerzseb – ismétlés
17:00 Híradó
17:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Karsai
Béla Warmann Móremlékérmes vállalkozó
17:45 Luther – rajzfilm 1.
rész (12) – ismétlés
18:00 Híradó – ismétlés
18:15 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Gayer
Ferenc dzsesszzenész
18:45 Lendüljünk formába! – torna
minden korosztály számára
19:00 Híradó
19:20 Agrárinfó
19:50 Háy János: A Herner
Ferike faterja (12) –
közvetítés felvételről a
Vörösmarty Színházból
21:35 Álmomban rétisas
szállt a kertünkbe… –
dokumentumfilm
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

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

A Vörösmarty Rádió műsora május 9-től 15-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2020. 5. 9. szOMBat

2020. 5. 10. Vasárnap

2020. 5. 11. Hétfő

2020. 5. 12. Kedd

2020. 5. 13. szerda

2020. 5. 14. CsütörtöK

2020. 5. 15. 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 Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
13.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
félóránként friss
hírekkel, a hazai és
külföldi zenei élet
legkiválóbb muzsikáival.

08.00 Fehérvári hétvége:
friss hírek, időjárás és
közlekedési információk,
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
08.30 Napindító gyakorlatok
a lakásban Vendég:
Vízbor Margó
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
11.40 Minden, akit a halról
tudni érdemes Vendég:
Szabó Krisztián
12.10 100 éves a Prohászka
Egyházközség Vendég
Kocsis Katalin
16.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
20.00 Party Zóna: könnyed
pihentető műsorfolyam
a hétvége tükrében,
félóránként friss
hírekkel, a hazai és
külföldi zenei élet
legkiválóbb muzsikáival

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kékhírek 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:
Bóna Éva
13.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Sasvári Csilla
13.10 Táncdalfesztiválosok
– Zorán Vendég:
Kiss György
14.10 Színes információk a
kultúra területéről
15:10 Zeneterápia Vendég:
Burján Gabriella
16.00 Fehérvári este: könnyed,
elemző beszélgetések
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban Benne:
félóránként hírek és zene
minden mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kékhírek 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:
Szöllősi Attila
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
egy-egy témában.
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsa Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
19.10 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

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

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kékhírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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:
Szöllősi Attila
13.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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: félóránként
hírek és zene minden
mennyiségben

06.00 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval: minden
félórában friss hírek,
programajánló,
kalendárium, közlekedés,
a hallgatók születésnapi
köszöntése, kékhírek
és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Ficsóri Erika
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 Éva
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:
Szöllősi Attila
19.00 Esti Blokk a Vörösmarty
Rádióban: félóránként
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.

