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Újra ülésezett a város képviselő-testülete
A HETILAP

Kovács Szilvia
A köszönetnyilvánításé, a védekezés időszakáról szóló
beszámolóé és fejlesztési döntéseké volt a főszerep kedden
a Városházán. Hosszú idő után ismét közgyűlést tartott
Székesfehérvár önkormányzata.

A rendkívüli jogrendet követő első ülés
egyperces néma főhajtással kezdődött. A
közgyűlés tagjai a koronavírus székesfehérvári áldozatai mellett az elmúlt hónapokban
elhunyt Mikó Péterre, Gartai Istvánra, Gyimesi Editre, Jüllich Ádámra, Dienes Ottóra
és Kovács Józsefre emlékeztek.
Ezt követően Székesfehérvár polgármestere
arról számolt be, hogy a veszélyhelyzet
idején – a rendkívüli felhatalmazással élve
– összesen húsz rendeletet és kétszázharmincnégy határozatot adott ki.

Az elmúlt hónapok járvány elleni intézkedéseiről Kincses Zsolt Dávid, a Polgármesteri
Hivatal hatósági főosztályának vezetője
adott kimerítő tájékoztatást. Előadását
követően köszönetnyilvánítások hangoztak
el a közgyűlés tagjai részéről mindenkinek,
aki az elmúlt hetek védekezési munkáiban
részt vett.
„Az elmúlt három hónap arról szólt, hogy
Székesfehérvár túlélje a járványhelyzetet, ám
nem volt konfliktusmentes ez az időszak, éppen
ezért tartózkodott az ellenzéki frakció az erről
szóló beszámoló elfogadásától.” – hangsúlyozta
Ráczné Földi Judit, a fehérvári ellenzéki
összefogás képviselőcsoportjának vezetője,
aki hozzátette: „Az ellenzéki frakció három
javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el
polgármester úrnak. Voltak olyan elemek, amik
beépítésre kerültek, voltak olyanok, amiken vi-

tatkoztunk. Vannak olyan elemek a költségvetés
módosításában, amikkel nem értünk egyet. Mi
máshogy csoportosítottuk volna az összegeket.”
Molnár Tamás képviselő úgy fogalmazott:
„Emberpróbáló időszakon vagyunk túl, de
Székesfehérvár közössége megerősödve éli újra
a hétköznapokat!” A Fidesz frakcióvezetője a
vita során elmondta: szerinte az ellenzék a
veszélyhelyzet idején nem volt együttműködő, politikai haszonszerzés volt a céljuk, ezt
jelzi az ellenzéki képviselők közösségi felületeken mutatott aktivitása. Az érintettek ezt
válaszukban cáfolni igyekeztek.
A testület operatív döntéseket is hozott:
a Balatoni úti felújítással kapcsolatban
lezárult a kivitelezésre kiírt közbeszerzési
eljárás, így júliusban elkezdődhet a munka,
ami várhatóan hat hétig tart majd.

A felüljáró felújítása mellett új kerékpárutak
is épülhetnek a közeljövőben: „Jóval a becsült
érték alatt nyert a győztes vállalkozó, ez azt jelenti, hogy tudunk spórolni, és más fejlesztésekre
fordíthatjuk a felszabaduló több tíz millió forintot. Egy új fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzési
eljárás is elindulhat: mintegy nyolc kilométernyi
kerékpárút és kerékpársáv fog épülni a meglévők
mellé. Több mint húsz utcát érint ez a városban:
gyűjtő kerékpárutakat köt majd egymással ös�sze.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András
polgármester.
A testület zárt ülésen döntött az idei Pro
Civitate díjakról, melyeket hagyományosan
augusztus huszadikán adnak át. Idén azokat
a szakembereket díjazzák, akik az elmúlt
hónapokban kiemelkedő munkát végeztek
a város és a fehérváriak érdekében.

Jövő szeptemberre készül el a felüljáró
Fotó: Simon Erika

Június végén megkezdődnek a székesfehérvári vasútállomáson a gyalogos-felüljáró második ütemének munkálatai.

A képviselők mindenki munkáját megköszönték, aki bármilyen formában részt vett a járvány
elleni védekezésben

A hídépítés várhatóan 2021. szeptemberében fejeződik be teljesen. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. megbízásából több
mint hetven méter hosszú, fedett felüljáró
épül. A második ütem előkészítő munkái
már áprilisban elindultak, június végén a
cölöpözési munkák kezdődnek meg, és
jövő ősszel a tervek szerint a világítótestek
felszerelésével ér véget a folyamat. A déli

oldali lejárólépcső és a gyalogos-felüljáró
egy – a későbbiekben megvalósuló – P+R
parkoló várossal és a vasútállomással való
kapcsolatát fogja biztosítani.
A gyalogos-felüljáró kivitelezése keretében
a vasúti pálya építési munkáira is sor kerül,
amely a MÁV menetrendjében nem okoz
változásokat. A megkezdett munkálatok
várhatóan 2021. április közepéig tartanak. A
kivitelezés nem érinti a közúti forgalmat. Az
építkezés alatt a vasútállomás megközelítése
folyamatosan biztosított lesz.

Állami támogatás a színháznak
Vakler Lajos

Fülöp Péter, az EMMI művészeti
ügyekért felelős helyettes államtitkára komoly előrelépésként tekint
a megállapodásra: „Azért dolgozunk
hónapok óta a Megyei Jogú Városok
Szövetségével, valamennyi hazai önkormányzattal és polgármesterrel, hogy
évekre le tudjuk fektetni a megállapodások feltételeit. Nagy öröm, hogy ebben
a folyamatban Székesfehérvár az élen
jár, így napokon belül megérkezhet a
támogatás a város számlájára.”
Vargha Tamás országgyűlési képviselőként kiemelten fontosnak tartja, hogy a város legnagyobb kulturális
intézménye kiegyensúlyozott keretek
között szolgálhassa a székesfehérvári
színházbarátokat: „Minden székesfehérvári nevében mondhatom, hogy
örömmel fogadtuk a döntést, mely szerint
a kormány szerepet vállal a Vörösmarty
Színház fenntartásában. Köszönetet
kell mondanunk a Vörösmarty Színház
igazgatójának, a társulat tagjainak és
dolgozóinak, hiszen az elmúlt években
nagyon komoly munkát végeztek, és a
mostani kormánydöntés eredményeképpen immár az intézmény finanszírozása
is biztosabb alapokon nyugszik.”

Fotó: Simon Erika

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2024-ig
évi 485 millió forinttal járul hozzá a Vörösmarty
Színház működéséhez – jelentette be sajtótájékoztatóján Fülöp Péter, a szaktárca helyettes
államtitkára, Vargha Tamás országgyűlési
képviselő, Cser-Palkovics András polgármester és
Szikora János, a teátrum igazgatója.

Fülöp Péter a kormány és az önkormányzatok összefogása eredményének tekinti az új színháztámogatási rendszert

Cser-Palkovics András szerint a
színház szakmai munkájának állami
segítése hozzájárul ahhoz, hogy az
eddigiekhez hasonló, magas szakmai színvonalú előadásokat láthassanak a nézők: „Bízom benne, hogy a
mai nappal mindenki megnyugszik, aki
aggódott az új konstrukció miatt és attól
félt, hogy majd államosítják a színházat. Ez nem történt meg, a Vörösmarty
Színház továbbra is Székesfehérvár
önkormányzatának fenntartásában
működik, amiben az állam szerepet és
felelősséget vállal azzal, hogy 2024-ig az
önkormányzat mellett – hasonló összeggel – részt vesz a színház finanszírozá-

sában. Emellett ott van a saját bérlet- és
jegybevétel is, ami stabil gazdálkodást
biztosíthat a színház számára. A törvény és a megállapodás is egyértelművé
teszi, hogy a művészeti munkába sem
az állam, sem az önkormányzat nem
szólhat bele, tehát a művészi szabadság
adott a színházakban, így a Vörösmarty
Színházban is. A támogatási szerződés
kimondja, hogy hatvanmillió forintot
bérfejlesztésre kell fordítani, ami a művészeken túl a színház teljes személyzetét érinti.”
Szikora János hangsúlyozta, hogy
bár a támogatás a színház munkáját
segíti, az igazi nyertesek a nézők,

akik a támogatásnak köszönhetően
továbbra is nívós előadásokat láthatnak: „Színházról beszélünk, de ennek
az együttműködési megállapodásnak a
haszonélvezője nem feltétlenül a színház,
hanem a közönség. Ezek a pénzügyi
feltételek biztosítják számunkra, hogy
olyan nyugodt és tervezhető időszakban
gondolkodhassunk, amelyben még tartalmasabb, sokszínűbb műsort hozhatunk
létre – változatlan jegy- és bérletárak
mellett.”
Fontos hír még, hogy a 485 millió forintos támogatásból évente 23 millió
forint a Székesfehérvári Balettszínház működését segíti.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

A magyar kormány versenyképességnövelő támogatási programja az
Európai Bizottság azon döntésén
alapszik, amely lehetővé tette a
tagállamok számára, hogy saját
költségvetésük terhére támogatást
nyújtsanak a vállalkozásoknak a
koronavírus-járvány gazdasági
hatásainak ellensúlyozására. A
program célja, hogy támogatást
nyújtson a járvány által hátrányosan
érintett közép- és nagyvállalatok
számára, amennyiben azok vállalják a
munkavállalóik megtartását valamint
új beruházások végrehajtását.

„A járvány nyomán kialakult
helyzet nem pusztán egészségügyi,
hanem gazdasági szempontból is
kezelést igényel. Ez az egyik legfontosabb feladat most!” – magyarázta
Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a Fehérvár Televízió stúdiójában. A kormány
már a koronavírus-járvány elején
leszögezte, hogy nem segélyosztással kell úrrá lenni a gazdasági válságon: a beruházások
ösztönzése, a munkahelyek
megóvása és új munkahelyek létrehozása jelenthet megoldást. –
„Amikor gazdasági vészhelyzet van,
akkor abban mindenki egyetért,
hogy támogatnia kell az államnak
a gazdaságot. Nem olyan bonyolult
dolog, se belátni, se meghozni a
döntést. A viták onnan indulnak,
hogy milyen módon adjon az állam
pénzt, mire és kinek. Az egyik
csábító lehetőség az, hogy szociális alapon adjon pénzt az állam, a
munkanélküli-segély időtartamát
hosszabbítsuk meg. Ezzel szemben
áll az az iskola, amelyet mi képviselünk: nem azt kell finanszíroznunk,

Fotó: Simon Erika

A koronavírus-járvány okozta gazdasági
válság kezeléséhez az államnak pénzt
kell adnia a gazdaságba, ebben széles
körű egyetértés van. A magyar kormány a
beruházások ösztönzése, a munkahelyek
megvédése mellett tette le a voksát – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a Fehérvár Televízió hétfői
Köztér című műsorában.

A Fehérvár Televízióban készült beszélgetés megtalálható a Fehérvár Médiacentrum Youtubecsatornáján

hogy valaki munkanélküli legyen,
hanem azt, hogy munkája legyen!”
– hangsúlyozta a miniszter.

A cél a versenyképesség
növelése
Fejér megye Budapest és GyőrMoson-Sopron megye után a harmadik helyen áll az egy főre jutó
gazdasági teljesítmény tekintetében.

Magyarországon 806 vállalat – amelyek közül 622 magyar tulajdonossal rendelkezik – összesen 377 milliárd forintnyi beruházást hajt végre. Ezzel 143 618
munkahelyet védenek meg. Az állam erre ad 169 milliárd forintot támogatásként.
A rendkívüli állami támogatást azok a cégek kaphatják, akik vállalják, hogy
megtartják munkavállalóikat és fejlesztik a céget. Székesfehérváron huszonkilenc
olyan vállalat van, amelyik részesül az állami támogatásban.

„A mai napon találkoztam a huszonkilencből tizenhárom vállalat
vezetőjével, akik már megkapták a támogatási okiratukat, és
mindannyian elmondták, hogy a
támogatás nélkül nem tudták volna
végrehajtani a beruházásaikat.
Ezekkel a beruházásokkal viszont
erősebb és versenyképesebb helyzetbe fognak kerülni, mint a válság
előtti időszakban.” – hangsúlyozta
a miniszter, aki szerint most
egy teljesen új világgazdasági
helyzet jön létre. Ebben az új
versenyben még nem dőlt el, ki
milyen szerepet fog játszani, így
nem mindegy, ki milyen pozícióból indul neki a versenynek. –
„Minden attól függ, hogy a mostani
időszakban ki tudja növelni a

kapacitásait, ki tud új technológiát
bevezetni, ki tud új gyárat építeni,
új gépet vásárolni és így tovább.
Ezek a magyar vállalatok a mostani beruházásaikkal megváltják a
helyüket a rajtvonalnál. Ezekkel a
fejlesztésekkel ők erősebben fognak
belevágni az új versenybe. Tehát
aki most meghozza ezt a bátor döntést és fejleszt, annak busásan fog
megtérülni a befektetése. Mi ehhez
adunk támogatást.”

Ne függjünk közvetlenül egy
országtól sem!
Ez a cél a jövőben a nemzeti
védekezési stratégiában: „Elkezdtük építeni azokat a kapacitásokat
Magyarországon, amelyek a jövőre
nézve akár a lélegeztetőgépek, akár
a védekezéshez szükséges eszközök,
maszkok, ruhák, fertőtlenítőszerek
gyártását teszik lehetővé. Világosan
megmutatkozott ugyanis, hogy aki
nem tudott időben lépni vagy nem
volt olyan kapcsolatban Kínával,
ahonnan most ezeket az eszközöket
mindenki beszerezte, azok az országok hátrányban voltak. Mi időben
tudtunk lépni!” – mondta Szijjártó
Péter.

Tizenötmilliárdos fejlesztés a fehérvári cégeknél
Szabó Miklós Bence

Nyolcszázhat vállalat – köztük
több mint két tucat fehérvári cég
– kap rendkívüli állami támogatást, ha vállalja, hogy megtartja
a munkavállalóit és fejleszti a
céget. Országszerte összesen 169
milliárddal segítik a vállalkozásokat. A cégek kötelezettséget
vállaltak arra, hogy az állami tá-

Fotó: Simon Erika

Székesfehérváron huszonkilenc olyan
vállalat van, amelyik részesül a rendkívüli
állami támogatásban. Ennek megfelelően
városunkban a következő hónapokban
tizenötmilliárd forintnyi gazdasági beruházást hajtanak végre, amihez a kormány
hétmilliárd forint támogatást ad, ezzel
háromezer-ötszáz fehérvári munkahelyet
védenek meg. Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter a Fehér Ablak Kft.-nél
ünnepélyes keretek között adta át a kormány versenyképesség-növelő támogatási
okiratát.

A Fehér Ablak Kft-nél új gépeket, autót is vesznek a most kapott állami támogatásból, emellett
energetikai korszerűsítést és csarnokbővítést is végeznek. A beruházás 454 millió forintból
valósul meg, ebből az állam 227 millió forintot vállalt.

mogatásért cserébe összesen 377
milliárd forint értékben fejlesztenek a következő hónapokban.
„Az elmúlt tíz év törekvéseinek van
eredménye, a magyar gazdaság nem
véletlenül vált a leggyorsabban
növekvő gazdasággá Európában. És
az sem véletlen, hogy mi vagyunk
a legvonzóbb beruházási célpont
Közép Európában.” – hangsúlyozta
a külügyminiszter hétfőn a Fehér
Ablak gyártócsarnokában.
Fejér megyében 49 cég kap
támogatást. Összesen 24,5
milliárd forintnyi fejlesztést
hajtanak végre a következő
időszakban, mindehhez a kormány 11 milliárd forinttal járul
hozzá. Székesfehérváron pedig
29 vállalat fejleszthet 7 milliárd
forint állami támogatással, így
összesen 15 milliárd forintos
beruházás történik meg, mellyel
a városban 3500 munkahelyet
tudnak megvédeni.
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Már tudjuk, mit jelent, hogy „százezren egy csapatban”!
A HETILAP

Beszélgetés Cser-Palkovics Andrással

Az összefogás Székesfehérvár tekintetében
nem csak egy jól csengő, üres kifejezés. Az
elmúlt időszak kulcskérdése volt, hogy képesek
vagyunk-e összefogni, mint ahogy a veszélyhelyzet utáni újraépítés is csak összefogással és szolidaritással lehet sikeres. A város
vezetése nem szólhat a pártpolitikáról – vallja
Cser-Palkovics András polgármester, aki szerint
ideje a valós problémákról beszélni, mert csak
azokra lehet értelmes megoldást találni!

Hogy tapasztalta az elmúlt hónapokban: mi az, amiben erős a város, és mi
az, amiben még fejlődnünk kell?
A több mint ötszáz önkéntes munkája, az a százkétmillió forint, ami
a védekezési alapba a helyi cégek,
intézmények, közösségek, magánszemélyek felajánlásából összejött,
mind az összefogásról tanúskodik.
Az intézmények is fantasztikusat
alkottak, különösen a szociális
intézményeknek volt ebben az
időszakban rendkívül nagy a felelősségük, és maximálisan eleget
tettek ennek. De sorolhatnánk
más intézményeket is, például az
egészségügy területén, a védőfelszerelések elosztásának koordinációjában, a városüzemeltetési
feladatokban, a közszolgáltatásokban, a távoktatásban. És valljuk
be őszintén, elhisszük-e, ha valaki
fél évvel ezelőtt azt mondja, hogy
az oktatási rendszer két nap alatt
képes a digitális térbe átköltözni,
még ha nem is tökéletesen, de működőképesen? Ami igazán negatív,
azok a gazdasági és társadalmi
következmények, ami egy ilyen
súlyos, a világ egészét érintő veszélyhelyzetből adódnak. Komoly
bevételkiesés az önkormányzatnál,
munkájukat elvesztő emberek.
Ezek sajnos kihatnak majd a
következő időszakra. Ha azonban
itt is érvényesül az összefogás
ereje, akkor biztos vagyok benne,
hogy ezen a problémahalmazon
is könnyebben tudjuk magunkat
átverekedni!
Az országos politikában jellemző volt
az ellenségeskedés, egymás kritizálása, az egymásra mutogatás. Fehérváron mennyire tudott együttműködni
a helyi ellenzékkel?
Nyilván az embernek lehet ezen
a területen egy kis hiányérzete,
ez kényes kérdés. Gondolhatná
azt, hogy ő mit tett volna a másik
helyében másként, de talán nincs
igazán értelme ennek a fajta
gondolatnak. Úgy érzem, hogy a
körülményekhez képest összességében az együttműködés ezen
a területen talán országos átlag
feletti szintet mutatott. Nálunk a
helyi közélet képes volt legalább
annyiban összefogni, hogy nem
volt túl sok pártpolitikai jellegű
küzdelem ebben az időszakban,
vagyis az ellenzék hagyott bennünket dolgozni. Ez egy különleges
szituáció volt számomra, hiszen
a rendkívüli jogrend értelmében a közgyűlési hatásköröket
egy-két kivétellel a polgármester
gyakorolta. A rendkívüli jogrend

talán nem is a kormánynak adta
a legnagyobb jogosítványokat és
az ezzel járó felelősséget, hiszen a
parlament végig működött, hanem
a polgármestereknek. A polgármesterek ugyanis nemcsak a saját,
egyébként is erősnek mondható
hatásköreikkel élhettek, hanem
a közgyűlés helyett is döntéseket
hoztak. Normál körülmények között nem lenne elképzelhető, hogy

kell mondani, hogy az Operatív
Törzs is kiváló munkát végzett,
rengeteg információt, ajánlást osztott meg, amit fel tudtunk használni a mindennapokban.
Egyes független képviselők azt mondják, hogy ön emberfeletti munkát
végzett, mégis az ellenzék abban a
tekintetben bírálja önt, hogy nem
sikerült megvédeni Székesfehérvárt
olyan állami pénzelvonásoktól, ame-

liós bevételkiesést jelent az önkormányzatunknál. Természetesnek
vettem, hogy az állam, amely
egyébként a legnagyobb bevételkiesést szenvedte el az országban,
úgy döntött, hogy neki erre a
pénzre most szüksége van. Nem
is igazán a gépjárműadót tartom
e tekintetben fontosnak, hanem
a helyi adók itt maradó részét.
Nem az a lényeg, hogy önmagában

Fotók: Simon Erika

László-Takács Krisztina

A polgármester szerint rengeteg kisebb-nagyobb közösségre van szükség a városban

zárszámadást fogadjon el a polgármester, költségvetést módosítson
hét és fél milliárd forint összértékben, és még sorolhatnám.
Mintegy húsz rendeletet alkottam
és kettőszázharmincnégy határozatot hoztam, ezekről folyamatosan tájékoztattam a képviselőket
pártállástól függetlenül: folyamatosan voltak frakcióülések. Ezen a
területen megkaptam a segítséget
az ellenzéki frakció vezetőjétől
is. Ahol egy kicsi hiányérzetem
van, az a közösségi média, ott más
hangvételű megjegyzések jelentek meg, mint ami az én ízlésem.
Én nyilván a saját Facebook- és
Instagram-felületeimért tudok
felelősséget vállalni, bízom benne,
hogy ezeken megfelelően tudtam
tájékoztatni az eseményekről a
fehérváriakat. Úgy éreztem, hogy
az emberek ezt igénylik, és joggal
várják el, hogy a polgármester
minden számára hivatalosan rendelkezésre álló közérdekű információt megosszon velük. Azt is
őszintén elmondtam, hogy mi az,
amiben nekem is van hiányérzetem, különösen az adatszolgáltatásnál: fontos lett volna a települési fertőzöttséget is nyilvánossá
tenni. Mindezzel együtt azt is el

lyek nagyban megnehezítik az amúgy
is szűkösebb pénzügyi tervezést. Ilyen
például a gépjárműadó és a szolidaritási adó.
Már annak is nagyon örülök, hogy
végre újra lehet közgyűlést tartani,
ahol személyesen vitatkozhatunk,
hiszen demokráciában élünk, és
fontos, hogy a véleménynyilvánítás jogával élhessünk. Ezekhez a
jogokhoz azonban politikai felelősség is tartozik – kinek-kinek más
jutott ebben az időszakban. Néha
irigylem a problémáit az ellenzéki
képviselőknek, akik ebből az időszakból egy-két dolgot emelnek ki.
De ez egy sokkal komplexebb időszak volt, és igen, vannak komoly
gazdasági és társadalmi következményei. Az egyik a parkolás,
amit egyébként az országos rendelkezés előtt két héttel tettünk
ingyenessé, hogy az emberek ne a
közösségi közlekedést használják.
Tudtuk, hogy ez egy hónapban
húsz-harminc milliós bevételkiesést jelent, de a védekezés hatékonysága miatt fontos döntés volt.
A gépjárműadó eleve állami adó,
aminek egy része eddig megmaradhatott az önkormányzatoknál, most pedig az egész állami
bevétel lett – ez négyszázhúszmil-

egy-egy adófajtával mi van, hanem
hogy az elszámolás az állam és az
önkormányzat között az egyenleget
tekintve hogyan alakul. Ebben a
tekintetben a szolidaritási hozzájárulás sokkal fontosabb kérdéskör.
Korábban arról is szó volt, hogy a
helyi adók közül az iparűzési adó
valamilyen módon „államosításra”
kerül.
Igen, és arról is, hogy részben a
megyei önkormányzathoz kerül.
De sikerült elérni, hogy ez ne
történjen meg. Ez az adó a megyei
jogú városok esetében ezután is a
helyi önkormányzathoz folyik be.
És ez a legnagyobb tétel még most
is, hogy jelentősen, esetünkben
mintegy hat-hat és fél milliárddal
fog elmaradni a tavalyi év bevételétől!
Van azonban a szolidaritási hozzájárulás, amelyet most jelentős mértékben növelne az állam.
Azokon a településeken, ahol nagyobb az adóerőképesség, vagyis
jóval több adó folyik be, mert
erősebb a gazdaság, már régóta létezik egyfajta állami elvonási rendszer. 2010 előtt is létezett, csak
nem szolidaritási adónak hívták.
Ez különböző években különböző
mértékű volt, és az elmúlt években
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a gazdasági növekedés nagyságrendje miatt valóban nagyon jelentős összeget ért el. Ez az az összeg,
amit kifogásol most az ellenzék.
Pontosabban az hangzik el folyamatosan, hogy ezt megnégyszerezi
a kormány, de erről szó sincs! Két
jogcímen vont el tőlünk az állam
forrásokat: az egyik a szolidaritási hozzájárulás, a másik pedig
egyfajta beszámítási rendszer. A
lényeg az, hogy ez utóbbit most
megszüntette, tehát beszámítás
nincs, hanem hozzáadta ezt a szolidaritási hozzájáruláshoz, és ez
az, amit elvon tőlünk. A probléma
az, hogy erről beszél az országos
közvélemény, különösen, mert a
főpolgármester úr is erről beszél.
Budapestnek is inkább arról kéne
beszélni, hogy a szolidaritási hozzájárulásban az előző egy-két év
adóbevétele alapján van elszámolásunk az állammal. Ez azt jelenti,
hogy az idei és a jövő évi elszámolásunk a 2017-es, 2018-as, 2019-es
adóbevételeken alapul, amikor
jóval magasabb volt az adóbevétel, mint amit idén sikerül elérni.
A mi felvetésünk és kérésünk a
kormányhoz a következő: az lenne
igazán szolidáris, ha az idei valós
adóbevételek alapján kellene a
befizetéseket megtennünk az állami költségvetésbe idén is és jövőre
is. Ez a mi számításaink szerint
másfél-két milliárd forintos engedmény lenne Fehérvárnak idén is
és a jövő esztendőben is. Ha ezt
az összeget sikerülne elérnünk
támogatás formájában – bármilyen
jogi konstrukcióban – az az idei
és a jövő évi költségvetésünkben
óriási lehetőséget jelentene. Ezt
fordíthatnánk a védekezésre, a
munkahelymegőrzésre, a városüzemeltetésre, a szolgáltatásokra.
Ezzel kapcsolatban több javaslatot
is megfogalmaztunk a kormánynak. Ezért nagy a politika felelőssége, mert teljesen felesleges
valótlan problémákat állítani,
feleslegesen heccelni a közvéleményt, miközben nem mondunk megoldást. A megoldáshoz
ismerni kell a valós helyzetet, nem
elfelejtve, hogy ez a kormány 2010
óta óriási segítséget nyújtott az
önkormányzatoknak. Csak kettőt
emelnék ki: az egyik a Modern
Városok Programja, hiszen soha
ekkora fejlesztések nem jöttek a
nagyvárosokba, mint most, illetve
az adóságkonszolidáció pár évvel
ezelőtt, ami tizennyolc és fél
milliárd forint 2010 előtt keletkezett adósságtól szabadította meg
Fehérvár önkormányzatát.
Tegyük tisztába a dolgot: a médiában
olvasható, hogy a kormány 2020-ra
43 milliárdos szolidaritásiadó-bevétellel számolt. Ebbe Székesfehérvárnak 3,6 milliárdos hozzájárulást kell
fizetnie. 2021-ben viszont már 160
milliárdos bevételre számítanak, ami
a szolidaritási hozzájárulásból illetve
a másik tételből, az úgynevezett
beszámításból jönne össze.
A beszámítás többmilliárdos ös�szegét Fehérvár megkapja állami
támogatásként, a másik oldalon
pedig megnő a szolidaritási hozzájárulás. A benyújtott és a parlament előtt lévő, 2021-re vonatkozó állami költségvetésbe az összes
tételt beleszámolva, a befizetéseket és a hozzánk érkező támoga-

tásokat mérlegre téve Fehérvár
esetében most mínusz százmillió
forintos egyenlegnél tartunk
2021-ben, 2020-hoz képest. Nem
mondom, hogy százmillió forint
hiánya jólesik a jelenlegi helyzetben, de ha a médiában tárgyalt
négyszeres összegről lenne szó, az
városunk esetében tizennégytizenöt milliárd forint lenne a 3,6
milliárd helyett. Nyilván szó sincs
ilyenről, sőt remélem, hogy ez
a mínusz százmillió forint majd
pluszba fordul egy-két milliárddal
valamilyen konstrukcióban. Tárgyalunk az állammal: az elmúlt
hetekben is több kérdésben megállapodtunk, biztos vagyok benne,
hogy ez most is sikerülni fog.
Hangsúlyozom, hogy a polgármesteri tisztség nem pártpolitikai tisztség, ezért nem jó, ha
pártpolitikára használja fel valaki:
ezzel magát az önkormányzati
intézményrendszert gyengíti.
Az utóbbi időszakban Fehérváron
is nőtt az álláskeresők száma. Ez a
szám mennyire egyezik azzal, amitől
tavasszal tartottak?
Szerencsére nem lett akkora
mértékű: nagyjából ezernégyszáz
álláskereső volt a járvány előtt
Fehérváron, ami történelmi minimumnak számított. Ez mostanra
megduplázódott, vagyis az egyszázalékos munkanélküliségből
kétszázalékos lett. Az európai átlag
ennél jóval magasabb. Körülbelül
ezerötszáz ember vesztette el az
állását az elmúlt hónapokban,
és ezeknek az embereknek egy

itthon! E téren tehát viszonylag jól
állunk. Ami nehézzé teszi a helyzetet, hogy a közeljövő bizonytalansága miatt óvatosabbak a cégek.
Nemrég jött ki egy felmérés, amelyben
a magyarországi megyékben és városokban az életminőséget, a lakhatási
körülményeket, a szabadidős lehetőségeket és a munkalehetőségeket
is vizsgálták. Ebből kiderült, hogy
Székesfehérvár a legboldogabb város.
Az elégedettséghez azonban nem
csupán a gazdasági jólét szükséges,
hanem az, hogy pezsgő kulturális
illetve sportélet is legyen Fehérváron.
A fehérvári egyesületek azonban
jelentős támogatási összegektől estek
el a koronavírus miatt. Lehet ezt a
jövőben orvosolni?
Ez egy nagyon komplex kérdés. Ez
is mutatja, hogy mennyi összetevője van egy város életének, hiszen
az a közösségei nélkül nem létezik.
Igazán közösséggé egy várost a
kulturális és sportélete tud formálni, ezért nem mindegy, hogy ezen a
területen hogyan tudunk fejlődni.
Fehérvár még mindig nagyon erős
város gazdasági viszonylatban,
még az idei és a jövő évi gazdasági
visszaesés mellett is. Abban bízom,
hogy hamarosan újra növekedési
pályára tudunk állni, hiszen ha
nem lett volna ez a járványhelyzet,
akkor a kicsit kedvezőtlenebb nemzetközi trendek ellenére a fehérvári
gazdaság 2020-ban is nőtt volna
– ezt az első negyedév eredménye
jól mutatta. Most azt kell kérnem a
fehérváriaktól, hogy az idei év és a
jövő esztendő tekintetében legyünk

nem az idén és nem jövőre, hanem
elképzelhető, hogy csak 2022-ben.
Ha ebben egy kicsit megértőbbek
tudunk lenni, akkor a közösségeinket fogjuk tudni támogatni. Lehet,
hogy arányaiban kisebb összeggel,
de úgy, hogy mindenki életben
tudjon maradni, az alapműködését
biztosítani tudja. És itt jön újra az
összefogás, ami sok esetben lehet
megoldás, és amire már a beszélgetésünk elején is utaltam. Hiszen
vannak olyan gazdasági szervezetek a városban, amelyek ennek
a veszélyhelyzetnek a nyertesei.
Nem azért, mert jók vagy rosszak,
hanem mert olyan szolgáltatásban,
olyan gazdasági területen dolgoznak, amelyek ebben a helyzetben is
jól állnak. Ilyen például a kereskedelem, ezért arra fogom kérni a
kereskedelmi láncokat, hogy ebben
az időszakban egy kicsit nagyobb
arányban vállaljanak részt a város
működtetéséből. Nem biztos, hogy
az önkormányzatnak kell forrást
biztosítani, bőven elég, ha mondjuk
egy futóversenyt fog megtámogatni,
és azt nem az önkormányzatnak
kell. Ezáltal a hagyomány tovább
él, egy-két év múlva esetleg újra a
város veszi át a támogatói szerepet,
de a közösségi program nem marad
el. Rengeteg ilyen kisebb-nagyobb
összefogásra van lehetőség. Oda
lehet állni egy-egy sportegyesület
vagy kulturális közösség mellé, és
megmutatni, hogy igen, ennek a városnak ezek a szegmensei fontosak!
Ha komolyan gondoljuk, hogy legyen szakképzett munkaerő, hogy

Sok százan találtak már újra munkahelyet a fehérvári álláskeresők közül

jelentős része külföldről hazatért
fehérvári polgár, akik a vendéglátásban, a szállodaiparban vagy az
építőiparban dolgoztak. Ezeken a
területeken vesztettek el munkát
sokan Fehérváron is. Szerencsére
közülük sok százan már újra megtalálták a munkahelyüket, és bízom
benne, hogy egy részük nem is fog
visszatérni külföldre, hanem marad

egy kicsit türelmesebbek, és fogadjuk el, hogy egy kicsit nehezebb
lesz minden. Legyen most prioritás
a munkahelymegőrzés, a városüzemeltetés, a védekezés. A fejlesztések átütemezését fogadjuk el! Nem
mintha én nem szeretném, hogy
például a Móri utat már az idén
felújítsuk – nem lenne vita közöttünk, hogy ezt meg kell tenni – de

a fiatalokat itthon tudjuk tartani,
akkor ehhez olyan életminőséget
kell adni, mintha egy osztrák vagy
egy olasz városban élnének. Nem
tartottunk még ott, de felzárkózásban voltunk, és bízom benne, hogy
a következő években ezt a felzárkózást folytatni tudjuk. De csak akkor, ha képesek leszünk százezren
egy csapatban együtt gondolkodni!
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Kovács V. Orsolya

A veszélyhelyzet végén hogyan látja az
elmúlt időszakot?
Visszaállt a régi rend. Az igazi
felszabadítás azzal érkezett el hozzánk, hogy a szakrendelők teljes
kapacitással üzemelhetnek, míg
korábban egy óra alatt négy beteg
jöhetett. Az elektív műtéteket már
korábban elkezdtük. Július-augusztusban a nyári szabadságok miatt
teljes kapacitással nem fogunk tudni működni, de én például ortopéd
sebészként igyekszem az elmaradt
műtéteket a nyár végéig pótolni.
A szakrendeléseken is folyamatos a
lemaradás behozása?
Igen. A beengedés még mindig
óvatos, hiszen a vírus itt van, a
védettségünk gyakorlatilag nulla,
nincs még vakcina. Kell az óvatosság! A maszk lekerült rólunk, de
ha betegek közé megyünk, akkor
felvesszük. A látogatóknak is kötelező, ha betegek közelében vannak.
Az egészségügyi dolgozók hogyan
jutnak hozzá a kormányzat által biztosított plusz juttatáshoz?

Fotó: Kiss László

A műtétek terén és a járóbeteg-szakellátásban is folyamatos a lemaradás pótlása a nyár
folyamán. A fehérvári kórház dolgozói a júliusi
fizetéssel várhatják az extra juttatást. Bucsi
Lászlóval, a kórház főigazgatójával beszélgettünk.

Bucsi László kórházigazgató óvatosságra int, hiszen a vírus még köztünk van, és nincs ellene vakcina

A dolgozóknak ezért semmit nem
kell tenniük. A menedzsment központilag igényelte azt meg. Gyakorlatilag minden olyan közalkalmazottra és egyéb alkalmazottra vonatkozik, akik a veszélyeztetett helyzetben dolgoztak. Úgy

tudom, hogy a júliusi fizetéssel meg
is kapják.
Van olyan, aki erre nem jogosult valamilyen okból?
Fejér az egyik legfertőzöttebb
megye, ez volt az egyik leginkább
igénybe vett kórház a korona-

egy második hullámot, ami várhatóan nem lesz olyan vészes, mint az
első volt. De ez nagy mértékben befolyásolja 2020 hátralévő időszakát.
Ha ez az újabb hullám nem érkezik
meg, akkor teljes visszaállás várható. A fejlesztések is folytatódnak:

Figyelmeztetés és bírság a kórháznak
Szabó Miklós Bence
Indokolták a múlt hét végén Csernavölgyi István menesztését: a kórház az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes teljesítésén túl
megsértette az infekciókontrollra vonatkozó
előírást is.

Kép: Preszter Elemér

Figyelmeztetést és egészségügyi
bírságot kapott a Szent György
Kórház – tudatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ múlt pénteken az MTI-vel. A közlemény
szerint az NNK a koronavírus-fer-

tőzött betegek egészségügyi ellátásával összefüggésben helyben is
kialakult járvány kivizsgálásánál
megállapította, hogy a kórház az
adatszolgáltatási kötelezettségének késedelmes teljesítésén túl
megsértette az infekciókontrollra
vonatkozó előírást is. A hatályos jogszabályi előírás szerint a
gyógyintézet egyszemélyi felelős
vezetője a főigazgató. Az NNK
pedig a kórházat figyelmeztetésben részesítette – olvasható a
közleményben.

Fotó: Bácskai Gergely

A fehérvári kórház az egyik leginkább igénybe vett intézmény volt a koronavírus-járvány alatt

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma április tizenkettedikén bejelentette, hogy Kásler Miklós
miniszter Bucsi László címzetes egyetemi docenst bízta meg a kórház főigazgatói teendőinek
ellátásával. A minisztérium előző nap azt közölte: a kórház korábbi főigazgatója, Csernavölgyi
István a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban olyan súlyos mulasztást követett el, ami indokolta, hogy átadja hivatalát. Pár nappal később lemondott a kórház orvosigazgatója is.

vírusos betegek ellátásában. Sőt
Komárom-Esztergom megye felét
is mi vittük, és előreláthatólag
az év végéig ez így is marad: a
koronavírusos betegeket továbbra
is mi látjuk el. Úgy vélem, helyesen
jártunk el, amikor szinte az összes
dolgozónkat, közalkalmazottunkat
és mindenféle munkaviszonyban
álló dolgozónkat felterjesztettük az
állami juttatásra.
Az év további részére mik a tervek?
A szakemberek, akik a vírussal foglalkoznak, sajnos prognosztizálnak

a Modern Városok Programja első
részének keretében a Seregélyesi
és a Kikindai út sarkán már el is
kezdődött a parkoló építése.
A családbarát szülészet kialakítását
hónapokon belül befejezzük, és
kezdődik az egynapos sebészeti
centrum kialakítása is. Sőt tervezzük két újabb műtő építését is. Ha
ez esetleg nem jön össze, akkor a
korábbi szeptikus műtőnk felújítását. Ha egy újabb járványhullám
ennek gátat vet, akkor sajnos
tolódik minden.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu •
Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 70 319 6909 • Az e heti lapszám szerkesztője: László-Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: DMH M Magyarország Kft. • A FehérVár megjelenik hetente 40 000 példányban • ISSN: 2061-2273
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programajánló

Jóga és rockfesztivál

A HETILAP

Kertmozi a Városháza
udvarán
Június 26., péntek
20.30 Emma
(Esőnap: június 27., szombat
20.30)

Programok június 26-tól július 5-ig

Májer Martin

A Barátság mozi műsora
Június 29., hétfő
17.30 Táncterápia
20 óra Tékasztorik 2.
Június 30., kedd
18 óra Isten létezik és Petrunijának hívják
20 óra Élősködők

Óraadó német nyelvtanárt
keresünk, azonnali kezdéssel,
fehérvári nyelviskolánkba.

Feladat:

Felnőttek tanítása kezdőtől felsőfokig.
Egész évben, havi 80-100 munkaóra.
Vállalkozó/számlaképesség előny.
Küldje el most önéletrajzát az

info@helloenglish.hu

2020.06.25.

Almási Zsolt és Éder Ferenc kiállítása
Június 25. 19 óra, Museum Café
A két fehérvári születésű művész
Közösködés című kiállításukon
mutatják be fotográfiáikat és grafikai
munkáikat.
Erdei jóga és handpan
Június 26., 18 óra, Sóstó, Zöld Tanya
Utasi Petra jógaoktató az erdővel
szoros kapcsolatot ápol már gyermekkora óta, és tudja, mennyire gyógyító
a természetben töltött idő.

Nyitnak a mozik
A veszélyhelyzet feloldásával újra élvezhetjük
nagy vásznon is a legkülönbözőbb filmeket.

Székesfehérváron először a Barátság mozi nyitja ki újból kapuit. A
város művészmozijának kínálata
egyelőre azokat a filmeket tartalmazza, amelyek tavasszal – a mozik
zárásakor – már műsoron voltak.
Ilyen például a Pong Dzsunhó
által rendezett, több díjra jelölt
és azokból jó párat be is zsebelő
Élősködők című dél-koreai családi
szatíra vagy A láthatatlanok című
francia vígjáték-dráma. Ezeket a fil-

meket az első napon, június 22-én
is láthattuk már. A vetítési program
feszes, amire azért van szükség,
hogy a bemutatóra váró filmek is
minél előbb sorra kerülhessenek.
A részletes műsor a mozi honlapján olvasható, ahol már válthatók
jegyek az előadásokra. Aki pedig
személyesen szeretne belépőt
vásárolni, hétfőn 17 órától teheti
meg a mozi pénztárában. Érdemes figyelemmel kísérni a Barátság mozi műsorát és híreit, hiszen
rövidesen indulnak a vetítések a
kertmozikban is!

Sikeratív Tábor
Június 29-július 3, Sikeratív Oktatási
Központ
A Sikerativ Tábort különösen azoknak ajánlják a szervezők, akiknek az
eddigi tanulmányaik nem okoztak
sikerélményeket, csorbították önbecsülésüket vagy akik olyan tudás
birtokába szeretnének jutni, amit
a közoktatás nem tud számukra
biztosítani.
Yippifeszt
Június 30-július 1., Nyolcas Műhely
Idén is jön Székesfehérvár kétnapos
rockfesztiválja, ahol a már ismert és
még ismeretlen bandákkal is találkozhatunk.

címünkre.
Ismerjen meg minket:

www.helloenglish.hu

Fotó: baratsagmozi.hu
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Tavaly a Toldi utcában és a Zichy ligetben nézhetett jó filmeket a közönség. Az idei helyszínlehetőségeket már tesztelték a szakemberek, többek között a Városháza udvarát is.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

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

RAKTÁRAK,
MŰHELYEK
22 / 500-153

Interex-WAGA Kft.
Mahovszky Miklós
cégvezető

Horoszkóp
június 25. – július 1.

Kos 3. 21. – 4. 20.

A karrierrel, üzlettel kapcsolatos tervei gyümölcsözőnek bizonyulnak. Amennyiben anyagi
támogatásra vagy bármiféle más segítségre lenne
szüksége, érdemes a héten kérnie, mert jó eséllyel
meg is kapná!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Judy jósnő
www.facebook.com/judyjos21/

Kemény hét áll Ön előtt, de megéri szorgalmasnak
lennie és hajtania, mert elismerést fog kapni! Sőt
akár pénzbeli jutalmat is, de mindenképpen megéri
dolgoznia! Azokra is igaz ez, akiknek saját vállalkozásuk van, mert biztosan látni fogják az eredményt!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten valóra válhat az álma és végre azzal foglalkozhat, amivel igazán szeretne! Talán sikerül elindítania a
saját üzletét, de egyesek útja akár külföldre is vezethet.
Jelentős változás várható karrier tekintetében. Természetesen a fordulat az anyagiaknak is kedvezően hat!

A héten lehetősége adódik arra, hogy másodállást szerezzen. Jó esély van arra, hogy ez olyan lesz, amit igazán
szeretni fog. Továbbá az sem kizárt, hogy a jövőben ez lesz
a főállása. Viszont nem ártana mostanában visszafognia a
kiadásait, jobban is ügyelhetne arra, mire költi a pénzét!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A napokban bármit elérhet, amit csak akar! Nemcsak azért,
mert a csillagok támogatják, de minden képessége adott
ahhoz, hogy sikert érjen el. Tele van önbizalommal és érzi,
hogy Önnel van az erő! Éppen ezért ne hagyja, hogy a
másoktól kapott kritika bármitől is elvegye a kedvét!

Változtatni szeretne az életén. Készen áll arra, hogy elengedje
a régit és beeressze az újat, és hogy komoly lépéseket tegyen
vágyai eléréséért! Még akár segítséget is kaphat mindehhez,
amit nem lenne rossz elfogadnia. Viszont óvatosan szelektáljon az életében, ne hozzon meggondolatlan döntéseket!

FEHÉRVÁR
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A mentőautó-sofőröknek kedveztek
A HETILAP

Kibővítették a B kategóriás jogosítvánnyal
vezethető járművek körét. Míg korábban
3,5 tonnánál húzták meg a határt, a mostani
rendelkezéssel már 4250 kg-os össztömegű
jármű is vezethető egyszerű személyautós
jogosítvánnyal. Sokan azonban félreértelmezhetik a Magyar Közlönyben megjelenteket:
a változás egyelőre csak a mentőszolgálat
sürgősségi betegellátást végző járműveire
vonatkozik!

Már hatályba lépett az a kormányrendelet, mely kibővíti a B kategóriás jogosítvánnyal vezethető
járművek körét. A Magyar Közlönyben megjelentek szerint bizonyos esetekben 3,5 tonna feletti
járműveket is lehet vezetni ezzel a
vezetői engedéllyel.
A maximális tömeget 4250 kg-ban
állapították meg, a rendelkezés
azonban csak az Országos Mentő-

szolgálat sürgősségi betegellátást
végző járműveire vonatkozik. Erre
a könnyítésre vélhetően azért volt
szükség, mert az új mentőautók
meghaladják már a B kategóriás
jogosítvánnyal vezethető súlyhatárt, viszont így nincs szükség
C kategóriás vezetői engedéllyel
rendelkező sofőrökre.
„Ne higgye azt mindenki, hogy a B kategóriás jogosítványával már nagyobb
össztömegű járművet is vezethet. A
változtatás célirányos: csak a mentőszolgálatnál vezették be.” – hívta fel
a figyelmet Sáfrán András. Az oktató hozzátette, hogy van egy másik változás is, ami jövő májustól
lesz hatályos: akkortól 3,5 tonna
feletti, de maximum 4250 kilogrammos össztömegű, alternatív
üzemanyaggal működő járműveket
is lehet majd B kategóriás jogosítvánnyal vezetni. – „Az akkumulátor
nehéz, ez növeli meg a gépjármű
Fotó: Pápai Barna

Szabó Miklós Bence

Kicsit túlpakolta az autót
Nagyobb össztömegű járművet is vezethetnek a mentősofőrök

súlyát.” – magyarázta a módosítás
okát a szakember.
Mindkét változás csak belföldön

érvényes és csak a járműre, tehát
járműszerelvényre nem vonatkozik!

Ne feledjük: júliustól újra fizetünk a parkolásért!
Fotó: police.hu

László-Takács Krisztina

Több, nem megfelelően rögzített fotel volt annak a velencei férfinek az autóján, akit a
rendőrök állítottak meg június huszadikán Fehérváron, ráadásul a bútor a sofőrt a szabad
kilátásban is akadályozta. A felelőtlen autóssal szemben helyszíni bírságot szabtak ki, és
csak akkor mehetett tovább, amikor megérkezett egy kisteherautó, amelyre fel lehetett
pakolni a bútorokat.
K. T.

Júliustól visszaáll a megszokott fizetős parkolási rend Fehérváron is, emellett fizetőssé válik
néhány utca a vasút környékén.

Július elsejétől megszűnik az
országosan bevezetett ingyenes
parkolás, ezért érdemes a szóban
forgó területeken élőknek mielőbb
felkeresniük a Városgondnokságot és lakossági bérletet váltani,
ha ezt korábban még nem tették
meg. Részletes információt a város
illetve a Városgondnokság honSzékesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Megérte annyit dolgoznia egy bizonyos projekten,
mert végre kifizetődő lesz. A kemény munka és az
elszántság meghozza gyümölcsét. Több tekintetben
is azt érezheti a héten, hogy sínen van!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Van valami, amit nem tud megoldani, ami
zavarja, mert úgy érzi, nincs meg Önben a szükséges képesség, tudás hozzá. Felesleges emiatt
becsmérelnie magát, inkább kérjen segítséget!
Egyáltalán nem szégyen, sőt értékes tapasztalatot
is jelenthet Önnek!

lapján találnak az érintettek, így a
bérletváltásról és az úgynevezett
NFC-kártya használatáról, mellyel
a II. várakozási övezetben továbbra
is egy óra ingyenes parkolást lehet
igénybe venni.
Változás az is, hogy július elsejétől
fizetős lesz a parkolás a Deák Ferenc és a Lövölde utcában és a kapcsolódó lakótelepen, de az Árpád
utcában, a Kodály iskola mellett és
a Horvát István-lakótelepen is. A
felsorolt helyszínek mindegyike a
II. várakozási övezetbe, azaz a sárga
zónába fog tartozni.

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

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy idős rokona, ismerőse fontos dologra mutathat
rá az életével kapcsolatban. Érdemes megfogadnia a
tanácsát, és akkor a dolgok a helyükre fognak kerülni!
Emellett a napokban egy izgalmas találkozásban lesz
része, és még egy új barátság is kialakulhat.

Nagyszerű lehetőséget kaphat, amelynek segítségével
megoldhatja egy munkahelyi problémáját! Meglehet,
hogy ebben egy ismerőse vagy kollégája fog közreműködni. Ugyanakkor egyeseket meglepetésként érheti,
hogy egy nem várt helyről munkaajánlatot kaphatnak.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Sokkal jobban oda kellene figyelnie arra, mit eszik és
iszik! Károsíthatja az egészségét olyan ételek túlzott
fogyasztása, amelyek irritálják a gyomrát. Emellett
nem ártana többet mozognia is! Ez a hét tökéletes az
életmódváltáshoz minden téren.

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

Azt veszi észre, hogy rengeteget segített mostanában
másoknak, de amikor Ön szorul segítségre, ebből semmit sem lát! Kapcsolja ki az érzelmeit, és koncentráljon
a feladataira! Higgye el, jó érzéssel tölti majd el, hogy
segítség nélkül is képes nagy dolgokat elérni!

FEHÉRVÁR
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Kultúra

Új színházak a megyében

Vakler Lajos

vást vállalt azzal, hogy már az idén
megkezdi működését: „Nagyon
nehéz volt ez az időszak, de bízom
benne, hogy ez a gyönyörű környék és
a színpad nagyon sok nézőt vonz majd
Kápolnásnyékre. Ebben az évadban
megpróbáljuk bemutatni, hogy milyen
színes palettát kívánunk a nézők elé

tárni a jövőben: lesz balett, opera, operett, musical és prózai darabok is.”
Az építkezés ütemszerűen halad,
így várhatóan nem lesz akadálya
annak, hogy a Csongor és Tünde
díszbemutatójával július negyedikén megnyisson a megyei színjátszás új helyszíne.

Kép: Körtvélyes Tivadar

Februárban nyitotta meg kapuit a csákvári
Floriana Könyvtár és Közösségi Tér. A település ezzel nagy lépést tett afelé, hogy a térség
kulturális központja legyen. Az elmúlt héten
újabb állomásához érkezett a nagy ívű terv:
megalakult a Rátonyi Róbert Színház.

Lehár Ferenc Cigányszerelem című
operettjét.”
Hamarosan a Velencei-tó környéke
is bekapcsolódik a megye színházi
életének vérkeringésébe. A Vörösmarty-emlékháznál épülő Csajághy
Laura Színpad Kelemen István
igazgató vezetésével komoly kihí-

2020.06.25.

Illés Szabolcs polgármester kiemelte: a bejelentés meghatározó
nemcsak Csákvár, de Fejér megye
kulturális életében is, hiszen Székesfehérváron kívül a megyében
nincs még egy olyan település,
amely állandó színi társulattal
rendelkezne.
Teremi Trixi, a színház művészeti igazgatója örömének adott
hangot, hogy az eddig is magas
szintű előadásokkal jelentkező
Nívót Produkció végleges otthonra talált: „A Csákvár önkormányzatával kialakított jó kapcsolat
megalapozza a jövőbeli együttműködést. A név kötelez bennünket, és
mivel megtörtént a bejelentés, hogy
a Nívót Produkció Rátonyi Róbert
Színház néven folytatja munkáját,
így nyitóelőadásként a Csárdáskirálynővel mutatkozunk be, amely
névadónkhoz is kötődik. A későbbiekben kéthavonta jelentkezünk új
darabokkal. Télen egy karácsonyi
összeállítással készülünk, az új évben pedig egy komolyabb hangvételű
drámai előadást tervezünk. Tóth Auguszta, a Nemzeti Színház művésze
elhozza nekünk Mezei Mária életéről
szóló drámáját. A gyermekeket is
várjuk, számukra egy interaktív
mese, a Tini titánok kerül színre. Az
évad végén pedig bemutatjuk a Rátonyi Róbert Színház első premierjét,

Kép: Megyeri Zoltán

Idilli környezetben nyithat meg a Csajághy Laura Színpad Kápolnásnyéken

Kállay Bori érdemes művész, Illés Szabolcs polgármester és Teremi Trixi, a Rátonyi Róbert Színház művészeti igazgatója tájékoztatta lapunkat a
csákvári színjátszás jövőjére vonatkozó terveikről

Közéleti hetilap
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Atombunker Székesfehérvár határában
A HETILAP

Látrányi Viktória

Bejártuk Székesfehérvár egyetlen atombunkerét

speciális engedéllyel lehetett csak
bejutni. A bunkert egy háromezer-hatszáz négyzetméteres
területen alakították ki. Maga az
épület kétszáznegyven négyzetméteres. A földfelszíni épületrészeket raktározásra használták,
bennük híradós szobát is kialakítottak, az utcáról látható ház pedig
gondnoki lakásként funkcionált.
A gondnok folyamatos jelenléttel
biztosította az objektum biztonságát, minősített időszakban pedig
fegyveres őrzéssel is ellátták azt.

Kép: Látrányi Viktória

A hidegháború idején épült, úgynevezett városi vezetési ponton
jártunk a Móri út 37. szám alatt,
amit 1960-ban építettek. Az akkori
védelmi előírások szerint mindenütt, ahol nukleáris támadás
veszélye fenyegetett, voltak ilyen
vezetési pontok. A kíváncsi tekintetek elől rejtve maradt a létesítmény, sokan nem tudták, hogy a
takaros kis családi ház mögötti
területen egy kétszáznegyven
négyzetméteres objektum rejtőzik
– és ma is áll a fecskeparti panelek
mellett.
Nagy Lajos tűzoltó alezredes,
polgári védelmi főfelügyelő vezetésével jutottunk be a bunkerba, aki
elmondta, hogy a nukleáris csapás
elviselésére tervezett védelmi pont
esetében fontos volt, hogy a külvilágtól elzárva is a lehető leghos�szabb ideig üzemképes maradjon.
Harminc ember befogadására tervezték. Az eszközök, berendezések és
sok minden más ma is ugyanott van,
ahová 1960-ban került. A parancsnoki szobában a rádió és az utasítómikrofon most is üzemképes.
„Az akkori városirányítás vonult
volna ide, hiszen a hatvanas éveket a
nukleáris veszélyeztetettségben élte
meg a világ a kétpólusú világrendben. Ekkor a jelentősebb városokban,
közigazgatási központokban életvédel-

Kép: Sági István

Hatvan éve épült az egyetlen fehérvári
atombunker. A Móri úti létesítményt egy
családi ház mögött alakították ki. A bunkert
eddig csak kevesen láthatták belülről, minket
Nagy Lajos tűzoltó alezredes vezetett körbe az
építményben.

„Ez a kurblis készülék kapta a hívást. Utána kijelölték, hogy kivel akarnak beszélni, és átadták
a vonalat.” – ismertette a ma már ipari műemléknek tekinthető telefonközpont működését
Nagy Lajos

mi létesítmények épültek a lakosság
számára, az irányítóknak pedig ilyen
típusú vezetési pontok. Kisfaludon
épült meg a megyei vezetési pont, itt,
a Móri úton a városi vezetési pont,
amihez hasonló Dunaújvárosban is
létesült.” – mondta Nagy Lajos.
Igen szigorú beléptetési feltételek mellett, nyílt paranccsal vagy

A kíváncsi tekintetek elől rejtve
maradt az objektum. Ma egy
növényfal mögé belépve tárul fel
a keskeny, jól védhető, betonozott
ösvény, mely a bunker bejáratához
vezet.
Nagy Lajos kiemelte, hogy a
vezetési pontot nukleáris csapás
elviselésére tervezték: fontos

volt, hogy a külvilágtól elzárva is
a lehető leghosszabb ideig üzemképes maradjon. Az objektum a
külső hálózatról teljes egészében
lekapcsolható volt. Az energiaellátását háromféleképpen biztosították: a külső hálózat mellett
két belső, önálló rendszerrel is
képes volt működni aggregátorról, de egy huszonnégy voltos
hálózat is rendelkezésre állt. A
bejárat környékén lévő zsiliprendszer gáz- és robbanásbiztos
ajtók egymásutánját jelenti. A
külső területekről beérkezőket
egy külön helyiségben fogadták.
Amennyiben valakin szennyeződést mértek, csak fertőtlenítés után léphetett be a bunker
belsejébe.
A folyosóról nyíló első és legnagyobb helyiség az értékelő: „Itt
az akkori járási védelmi bizottság
dolgozott. Képviseltette magát a
város vezetése, a katonai összekötő,
a polgári védelem, a rendőrség és
valamennyi szervezet, amely a feladat végrehajtásában érintett volt. Itt
történt a feladatszabás és a munkák
kiértékelése.” – mesélte a bunkertúrán Nagy Lajos.
Az értékelőből nyílt a parancsnok helye. A régi feliratok még
felfedezhetők: parancsnok,
törzsparancsnok, ügyeletes tiszt.
Közvetlen telefonkapcsolattal
rendelkeztek városi vonalon,
BM-vonalon és K-, azaz az akkori
titkosított vonalon.
Három vészkijárat is volt a
bunkerben. Egy kis létrán lehetett elhagyni a létesítményt, fent
betonszarkofág védte a nyílást.
A bunkerből az akkori kornak
megfelelően telefonvonalon lehetett a városba telepített szirénákat
megszólaltatni. De telefonközpont
is volt az objektumban, ahonnan a
védekezésben, a lakosság ellátásában feladatot ellátó szervezetekkel
közvetlen kapcsolata volt a vezetési pontnak.

Amikor elrendelték az elzárkózást,
harminc ember elhelyezéséről kellett gondoskodni, akár napokig. A
konyhai felszerelések még ma is a
raktárban vannak, de volt fegyverállvány is.
„A levegő ellátását kétféle módon lehetett biztosítani: a külső levegőt szűrőn
keresztül juttatták a belső helyiségekbe, vagy a külső levegőellátást teljesen
lekapcsolták, és a belső levegőt fújták
és tisztították.” – árulta el az alezredes. Elsődlegesen villanymotorral
történt a légtechnika működtetése,
de a bioenergia alkalmazására is
felkészültek: áramkimaradáskor a
bent lévők hajtották meg a rendszert. Így biztosították a levegő
keringetését. Mivel az élet elképzelhetetlen víz nélkül, az objektum
rendelkezett saját ciszternával:
tizenöt köbméter vizet tartalmazott, de volt egy külön hidroforház
is, a víznyomást ezzel folyamatosan
lehetett biztosítani.
Az aggregátor 2011-ig működött,
addig évente kétszer üzempróbát tartottak. Persze nemcsak az
aggregátort tesztelték, hanem az
egész létesítményt is. 2011 után a
belső energiaellátást megszüntették, így ekkor a temperáló fűtést is
lekapcsolták, emiatt a létesítmény
állaga azóta erőteljesen leromlott.
Az épület mögött, a telek hátsó
felében, a lombok közül kikandikáló URH-antenna jelezte
csak a szemlélődők számára azt,
hogy itt valamilyen létesítmény
lehet. A 2010-es évek elején azt
is elbontották, a bunker azonban
ma is áll!

Ismerje meg a múlt érdekes kis
szeletét részletesebben is! A Helyek,
ahol még nem jártál című filmsorozat első részében a cikkünkben
bemutatott bunkertúrán bárki részt
vehet: kattintson az fmc.hu oldalra
vagy keresse videónkat az fmc.hu
Youtube-csatornáján!
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Fehérvár feléledt!

2020.06.25.

Minden hétre jut a helyi kulturális élet produkcióiból
László-Takács Krisztina

Fotók: Kiss László

A városi pezsgés, az „élet” nemcsak az élénk kávéházi teraszok és a Fő utcai sétálók tömegeit jelenti, hanem a nekik szóló kulturális előadásokat is. Múlt szombaton újraindult a Művészkorzó, ahol a
város művészeti intézményeinek, csoportjainak tagjai és a tehetségkutató versenyeken megismert
fiatalok szórakoztatják a nagyérdeműt. A tervek szerint hasonló rendezvényekre még számíthatunk
a nyáron, és talán legközelebb az időjárás is kedvezőbb lesz! Folytatás a jövő héten, aztán pedig
augusztus tizenötödikéig minden szombaton láthatók lesznek az előadások.

Látványos ugrások és formációk – ilyet csak a balettszínház művészei tudnak!

A múlt hétvégi őszies nyárban is sokan sétáltak a belvárosban, akik ezúttal nem maradtak látnivaló nélkül: a balettszínház művészeinek és a Fehérvár Hangja tehetségkutató résztvevőinek
műsorát láthatták az Országalmánál

Mint egy pantomimjáték, olyan volt a Fehérvári Balettszínház előadása, a Blablabla

Megjelentek a jól ismert óriásbábok a királyi napokat idéző barantásokkal

A kultúrpiknik folytatódik!

A nézőket sem kellett félteni: voltak, akik táncra perdültek!

Június utolsó hétvégéjétől augusztus közepéig a belvárosban járókat szombatonként
17 órától lepik meg a művészek a Városház téren. Színészek, énekesek és táncosok, a
város művészeti intézményeinek, csoportjainak tagjai és a tehetségkutató versenyeken megismert fiatalok érkeznek a város szívébe, ahol minden alkalommal másmás művészeti ág képviselői mutatják be műsorukat. Este hattól a történelemben
kalandozhatnak a városban járók: hagyományőrző csapatok „portyáznak” majd a Fő
utcán, bemutatókat is tartanak, és elkísérik az érdeklődőket a másik helyszínre. Este
hét órától a zenekedvelőket várják a Zichy ligetbe: a Zenepavilonban játszanak majd
a muzsikusok, kisebb formációkban.
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Idén sem maradunk lecsó nélkül!
Július tizedikétől lehet regisztrálni a Lecsófőző Vigasságra.

ki főzőhelyüket. Újdonság az is,
hogy idén már online bankkártyás fizetésre is lehetőségük lesz
a magánszemélyeknek. A cégek
számára külön jelentkezési idősávot tartanak fenn a szervezők.
A programot szeptember tizenkilencedikén rendezik meg a
szokott helyen. Jelentkezni a www.
fehervariprogram.hu oldalon lehet.

Fotó: Kiss László

Hamarosan elindul a jelentkezés
a XVI. Fehérvári Lecsófőző Vigasságra: a magánszemélyek, civilés egyéb szervezetek július tizedikétől regisztrálhatnak a megújult
online felületen, melyen egy jól
kezelhető térképről választhatják

Az utcza-kép 2

Helyére került Kiss László szabadtéri kiállítása, Az utcza-kép. Ezúttal azonban új fotókat
láthatunk a Kossuth-udvarban: „A kényszerű bezártság alatti terepszemléim, kutyasétáltatásaim során éreztem azt, hogy a világ kiválóan működne nélkülünk, emberek nélkül.
Viszont az a látvány, ami miatt fényképezek és ami elbűvöl nap mint nap, az az emberek
szépérzéke és érzelmei nélkül értelmezhetetlen és értelmetlen. Így válogattam a képeket.
Gyorsan múló, pillanatnyi harmóniák fekete-fehérre és rengeteg szürkére átfordítva.” –
vallja a fotográfus, lapunk munkatársa, aki képeit filmre rögzíti, és ezt nagyítja digitális
technikával.

A Fehérvár Hangja döntősei, Gyánó Huba és Papp Rebeka ismert slágereket adtak elő

az alábbi munkakörbe keres munkatársat:

MŰSZERÉSZ
Feladatok:
• A termelés folyamán kieső termékek javítása
• Az előírt dokumentumok pontos vezetése

AMIT KÍNÁLUNK:

• Versenyképes fizetés
• Kedvező juttatási csomag
• Műszakpótlék: du-15%, éj-30%; havi mozgóbér: az alapbér
10%-a; éves bónusz: 84.000 Ft; alapbéren felül havi
munkaköri pótlék érhető el: 10%-tól - 30%-ig;
szociális, sport és kulturális lehetőségek;
iskolakezdési támogatás;
ingyenes orvosi szűrővizsgálatok; ingyenes üdülés,
ingyenes nyári gyerektábor, kedvezményes fürdőbelépők,
kedvezményes könyv vásárlásilehetőség, stb…
• Munkatárs ajánlási bónusz: br. 98.000 Ft
• Ingyenes szerződéses járatok; útiköltség támogatás
• Premizált dolgozói ötletrendszer
• Tiszta, kulturált, modern, klimatizált munkakörnyezet,
jó munkahelyi légkör
• Határozatlan idejű munkaszerződés
• Folyamatosan növekvő, biztos háttérrel rendelkező,
stabil munkahely
• Hosszú távú munkalehetőség
• Új gyártócsarnok
Jelentkezz fényképes önéletrajzzal a következő e-mail címen:
nemeth.rebeka@veas.videoton.hu
Munkavégzés helye: Székesfehérvár

Az íj használata, a karddal és szablyával vívott közelharc mellett a kard- és zászlóforgatás
művészetét is megismerhette a közönség. Sőt azt is megtudhatták, hogy egy ostorral akár
tizenötféleképpen is lehet csattintani.

Hungarikum-album az Eucharisztikus Kongresszusra

Fotó: Simon Erika

Elvárás:
• Szakirányú végzettség (rádió-, TV-, számítógép műszerész, stb..)

A Hungarikum Együttes – Mudris Anett és Kremnitzky Géza – a Szent István Hitoktatási és
Művelődési Házban mutatták be új albumukat, mely a 2021. szeptemberében Budapesten megrendezésre kerülő Eucharisztikus Kongresszusra készült
V. L.
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Történelem

A Palotai úti kálvária titkai

Asztalos Tamás
Ki lehet a titokzatos Hölzel Mór, és mi köze
Székesfehérvár épített örökségéhez? Ennek
jártam utána.

Nincstelenül érkezett Fehérvárra, munkássága mégis nyomott hagyott

építtették át. A megújult kápolna
főoltárát Simor János bíboros, esztergomi érsek készíttette. Ezekben
az években került Simor érsek
nővére adományából a Kálvária a
jelenlegi helyére, a kápolnához vezető út mellé. A Kálvária korábban a
Vásár téren, a mai Zichy liget keleti
oldalán állt, s egyes források szerint
az eredetileg hét stációból álló

Kép: Ország-Világ 1903-10-11/41. szám

Egy érdekes hír olvasható az OrszágVilág 1903. október 11-én megjelent
számában: „Hölzel egy pár év múlva
nagy műtermet nyitott, s különösen
kőben kezdett dolgozni. De vállalatát az
1873. évi nagy zűrzavar tönkretette, igy
menekült Székesfehérvárra, a hol rajztanár volt a főreáliskolában és az oda
való gyönyörű kálváriát ő csinálta.”
A híren, amennyiben kívülálló az
ember, vagy érdektelen számára a tartalma, könnyen át lehet siklani. Más a
helyzet, ha érdekel minket Székesfehérvár múltja és épített öröksége:
ebben az esetben két kérdés is felmerül. Ki lehetett a titokzatos Hölzel, s
vajon igaz-e a hír? Utánajártam, s részben sikerült megfejtenem a rejtélyt.
Hölzel Mór, azaz Moritz Hölzel
Prágában született 1841. január 18-án.
A svéd származású család több
tagja művész volt, így Mór édesapja,
Hölzel János papírpénzeket rajzolt
és tervezett, aranypénzeket vésett.
Az ifjú Hölzel a prágai Iparművészeti Iskolában szobrászatot tanult, s
összebarátkozott a szintén ott tanuló
építészhallgatóval, Steindl Imrével.

figyelt fel rá Simor János – székesfehérvári születésű – akkori győri
püspök, aki a Rába-parti városba
hívta a karmeliták templomának
restaurálása céljából. Hölzel és Simor
kapcsolata számunkra egy évtizeddel
később válik majd igazán érdekessé. A győri munka befejeztével sem
maradt feladat nélkül. Gróf Athems
Ottokár hercegpüspök megbízásából
Grácban restaurált egy templomot,
majd a hesseni Marburgban, Brandis
gróf palotáján Netzer költő szobrát
készítette el.
1868-ban már Magyarországon,
Izsó Miklós műtermében találjuk
Hölzelt, ahol a két művész több
esztendőn keresztül együtt dolgozott. Művészettörténeti érdekesség,
amit Hölzel nekrológjában többen is
megfogalmaztak, hogy Izsó Miklós
Búsuló juhász című alkotását Izsó kis
modellje alapján Hölzel alkotta meg,
s része volt a Fonó lány című szobor
megmintázásában is. Izsó testvére,
Izsó József színész egy napilapban
tett nyilatkozattal mindkét állítást
cáfolta.
Hölzel az Izsóval töltött éveket
követően önálló műtermet nyitott,
azonban az 1873-as bécsi tőzsdekrach az ő vállalkozását is maga
alá temette. Nincstelenül költözött
Székesfehérvárra, s tanárként illetve

Kép: Ország-Világ, 1903 (24. évfolyam, 27-52. szám)
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A székesfehérvári főreáliskolában volt tanár Hölzel Mór

Prágát elhagyva a bécsi Képzőművészeti Akadémián Enger és Bauer professzorok irányítása mellett folytatta
tanulmányait, ahol a szintén szobrász
Izsó Miklóssal kötött életre szóló barátságot. E két magyar művész nagy
hatással volt későbbi életére.
Az akadémia elvégzése után egy
csúcsíves torony megépítésével bízta
meg Kletus műépítő a híres Máriakegyhelyen, Mariazellben. Ekkor

szobrászként munkálkodott a városban. Fehérvári ténykedéséről csupán
az Ország-Világban bukkantam
utalásra, és sajnos a Székesfehérvári
Magyar Királyi Állami Főreáliskola
vonatkozó évkönyveit sem találtam
meg.
A Palotai úti Hosszú temető Szentháromság-kápolnáját a temetőrendezéssel párhuzamosan, 1872 és 1874
között Hübner Nándor építésszel

Kálváriát ekkor bővítették tizennégy
stációra. Ezt látszik bizonyítani az
a tény, hogy mind a tizennégy stációházban azonos stílusú öntöttvas kép
látható, melyeket nagy valószínűséggel az áthelyezéssel párhuzamosan
alkottak.
A Kálvária építésével kapcsolatosan
a források egyelőre hallgatnak arról,
hogy a Havranek-cég, azaz idősebb
és fiatalabb Havranek Antal valamint

2020.06.25.

Lajos mellett a kőfaragó munkákban
más is részt vett volna. Mindenesetre
érdekes, hogy az 1874 és 1880 között
áthelyezett, felújított és kibővített
Kálvária munkálatai időszakában
Hölzel Mór éppen Székesfehérváron
tartózkodott. Érdekessége a dolognak
az is, hogy Simor, mint fent arról
szó esett, egy évtizeddel korábban
Hölzellel dolgoztatott, és a munkával
vélhetően meg volt elégedve, hiszen
az általa adott megbízatást újabbak
követték Hölzel munkásságában.
Merésznek tartható a feltételezés,
de a Havranek család tagjai mellett
a Kálvária építésén – talán Simor
érsek ajánlására – Hölzel is dolgozhatott. Ezt a feltételezést azonban
csak újabb források felkutatását vagy
felbukkanását követően tudjuk majd
igazolni vagy cáfolni.
Arról, hogy Székesfehérvárról mikor
került el Hölzel, nincs tudomásom.
Azt azonban tudjuk, hogy Burgenlandban, a Kőszegi-hegység nyugati
lábánál található máriafalvi gótikus
templomot 1882 és 1899 között
felújító Steindl Hölzelt bízta meg a
templom szobrainak restaurálásával. Munkájával Hölzel itt is
komoly elismerést könyvelhetett
el. Hasonlóan, mint az 1886-os
londoni világkiállításra benevezett
állatalakjaival, melyeket az állatorvosi akadémia részére Budapesten
készített el, s amivel aranyérmet
érdemelt ki. Munkássága közismert
volt a művészetek és a műemlékvédelem világában, így nem lehetett
a véletlen műve, hogy a kassai dóm
déli kapuja hiányzó szobrainak
megformálására ő kapta a megbízást.
A kassai munkát követően Trefort
Ágoston kultuszminiszter Bártfára
küldte, hogy a templomban szükséges szobrászi munkákat végezze el.
A bártfai templom főoltára Hölzel
legsikerültebb alkotása. Munkája során beleszeretett a magyar Nürnbergként is emlegetett ékes városkába, s
letelepedett, majd állami segítséggel
szobrászati iskolát nyitott. Boldog
alkotói, tanítói életének a városban
1902-ben pusztító tűzvész – ami
az iskoláját a benne felhalmozott
alkotásokkal, vázlatokkal, azaz az
életművével együtt fölemésztett –
örökre véget vetett. Élete második
nagy tragédiáját alig néhány nappal
élte túl, s 1902. július 24-én a festő,
rajzoló, szobrászművész, a bártfai
szobrásziskola megalapítója és
vezetője megtörten adta vissza lelkét
teremtőjének.
A Kálváriát a Székesfehérvári Egyházmegye a Városszépítő és -védő
Egyesület segítségével 1987 és 1989
között felújította. A homokkőből
készült stációk hiányzó domborműveit Búza Barna készítette. A
felújított Kálváriát 1991. május 24-én
áldották meg.
Néhány esztendeje Székesfehérvár
önkormányzata megbízásából Kocsis
Balázs szobrász- és restaurátorművész újította fel a százötven éves
műemléket. Elsétálva a Kálvária
mellett, az árnyat adó fák koronáján keresztül – ha hihetünk az
Ország-Világ korabeli újságírójának
– talán Hölzel Mór féltő szeme tekint
le ránk.
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Tökéletes búcsú

Németh Krisztián

Fotó: molvidi.hu

A szezon legemlékezetesebb meccsén
búcsúzhatott aktív labdarúgói pályájától
Juhász Roland, a Vidi csapatkapitánya. A szurkolók elköszöntek Vinícius
Paulótól is, aki az idény végén távozik a
csapattól.

Ennél szebb befejezést, magasztosabb katarzist elképzelni sem lehet! A búcsúmeccsen
győztes gólt szerezni, ráadásul
olyan szituációban, amit még
soha nem élhetett át az ember:
Juhász Roland először – és
utoljára – rúgott tizenegyest
profi pályája során, ráadásul a
Ferencvárosnak. Bejött. Az ő
góljával nyert a Vidi!
„Gyerekkoromban végeztem el
legutóbb büntetőt, ennek ellenére
nagyon határozottan futottam
neki a lövésnek.” – emlékszik
vissza a leköszönő csapatkapitány. – „A tizenegyes előtt Botka
Endre, a Ferencváros játékosa
még pörölt a játékvezetővel, de
jeleztem neki, hogy erre neki még
bőven lesz ideje, nekem viszont
már csak egy félidőm van,
úgyhogy szeretném elvégezni a
büntetőt. Mindig azt mondom, az
élet nagy rendező, ez ezúttal is
bebizonyosodott!”

A Vidi csapatkapitánya búcsúmeccsén eleget tett a szurkolói rigmusnak: „Juhász Roli, lőj egy
gólt!”

Persze sikereiben saját
magának is óriási szerepe
volt, nemhiába lett kilencvenötszörös válogatott, nem
véletlenül húzott le hét évet
a Vidiben. Két bajnoki cím
és Magyar Kupa-győzelem
is fűződik a nevéhez, de az
Európa-liga csoportkörében
is vezére volt a csapatnak a
pályán.
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„Örök hálával tartozom a városnak azért, hogy befogadott, a
szurkolóknak, amiért elfogadtak,
hogy ennyi szeretetet kaptam az
itt élő emberektől. Sehol sem kaptam ekkora szeretet, mint Székesfehérváron! Nem véletlen, hogy
úgy kellett alakulnia, hogy itt
fejezzem be. Az az érdekes, hogy
ezt már akkor is így éreztem, amikor négy hónapra ideszerződtem

kölcsönbe. Bízom benne, hogy
sikerül a klub kötelékében maradnom, és tovább tudok dolgozni
azért, hogy minél sikeresebb
legyen a csapat – akár a gyerekeké, akár a felnőtteké. Akármilyen
pozícióba kerülök, azon leszek,
hogy sok örömet szerezzek még
Székesfehérvárnak!”
Vinícius Paulo aktív pályafutásának még nem, a városnak, a klubnak azonban
búcsút int: a védelem másik
pillére kilenc év után távozik.
Azt nem árulta el, hová szerződik, de ezt a közel egy évtizedet soha nem fogja elfelejteni:
„Nagyon sok szép emlékem van
az elmúlt kilenc évből. Például a
két bajnoki cím, amit a klubbal, a
várossal ünnepelhettem, és persze
a Magyar Kupa-győzelem is! A
régi Sóstói stadionra is szívesen
gondolok vissza, csakúgy, mint az
Európa-ligás szerepléseinkre. De
nem csak a futballpályán kaptam
sokat, nagyon sokat jelent számomra, hogy itt kaphattam meg a
magyar állampolgárságot!”
A búcsúmeccs másnapján
Cser-Palkovics András polgármester a Városházán köszöntötte – ahogy ő fogalmazott – a
klub története legsikeresebb
időszakának két oszlopát.

Sűrű lesz a csonka szezon
Németh Krisztián

A járványügyi korlátozások miatt
hosszú időn keresztül nem használhatták a Bregyó közi atlétikai centrumot az ARAK atlétái, a rendhagyó,
egyéni felkészülést pedig a bizonytalan versenynaptár is hátráltatta.
„Nem a legideálisabb körülmények között
tudtunk edzeni, mégis igyekeztünk folytatni a munkát, ez pedig erőt és motivációt
adott.” – emelte ki az ARAK sprintere,
Szabó Dániel.
„Augusztus közepétől október közepéig
kerül sor a hazai versenyekre. A nemzetközi versenyeket törölték illetve halasztották.” – számolt be a közeljövőről
Tölgyesi Előd, az ARAK edzője. – „Az
olimpiát, az U20-as világbajnokságot
és az ifi Eb-t is elhalasztották. A felnőtt
Európa-bajnokságot törölték. Kiemelkedő
versenyzőink számára ezek a versenyek
adták a legnagyobb motivációt az évre.
Lehetett sejteni a végkifejletet, így nagy
meglepetés nem érte őket. A hazai versenyekre készülünk, augusztus 8-9-én az
ob nyitja a sort, majd október közepén a
fiatalok összetett bajnoksága zárja.”
A 400 gáton junior Eb-ezüstérmes, tavaly
az év junior atlétanőjének választott Mátó
Sára is itthon kell, hogy erőt merítsen, bár
meglehet, hogy a Gyulai Memorial rendkívüli lehetőséget kínál számára: „Van

Fotó: Molnár Artúr archív

A veszélyhelyzet után visszatért az élet a régi
kerékvágásba az ARAK-nál. A fehérvári atléták
két héttel ezelőtt vehették birtokba a Bregyót. A
nemzetközi versenyek zöme elmarad, itthon viszont
rendkívül mozgalmas lesz a versenyprogram.

Hamarosan a versenypályákon is visszatérhet az élet a régi kerékvágásba – abban a tekintetben is, hogy fehérvári van a mezőny elején. Képünkön Takács Boglárka.

rá esély, hogy induljak a nívós versenyen.
Ezenkívül a magyar csapat- és egyéni valamint a korosztályos bajnokságokon igyekszem
kihozni magamból a maximumot.”
Takács Boglárka kisebb sérüléssel bajlódik, de nem adja alább: „Szeretném
megvédeni a bajnoki címemet 100 és 200
méteren, emellett felnőtt országos csúcsot
is szeretnék elérni!”
A leggyorsabb magyar, Szabó Dániel
arra készült, hogy megfutja a felnőtt

Eb szintjét 100 és akár 200 síkon is.
Európa-bajnokság nem lesz, viszont
motivációja töretlen, annál is inkább,
mivel ha sikerül megvédenie bajnoki
címét százon, esélyt kap az indulásra
a Gyulai Memorialon: „Ha minden ös�szejön, ha sikerül a legjobbat nyújtanom,
akár a jövő évi tokiói olimpiához is közel
kerülhetek!”
A nehézatlétákról se feledkezzünk
meg, hiszen őket sújtotta leginkább

a veszélyhelyzet, még az edzőtermet
sem tudták használni: „A nehézségek
ellenére szeretném felülmúlni magamat!”
– hangsúlyozta Pásztor Bence korábbi
ifjúsági világbajnok kalapácsvető. – „A
párizsi Eb-re 74,45 méter volt a szint, ezt
szeretném túlszárnyalni, hogy magabiztosabb alappal tudjak nekivágni az
olimpia felé vezető útnak. Ha fél méterrel
nagyobbat tudnék dobni, megindulna a
felnőtt pályafutásom!”

A Fehérvár
FEHÉRVÁR
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2020. 6. 27. SZOMBAT
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Heti hírmagazin – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
09:40 Együtt magazin
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Molnár Tamásné,
az ASKA menhelyvezetője
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Nagy
Attila elnök, HOFESZ
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 A Fehérvár Televízió
archívumából
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Heti hírmagazin – ismétlés
13:30 Így (nem) játszunk mi!
– 5. rész – ismétlés
14:30 Honvéd7 – ismétlés
15:00 Agrárinfó – ismétlés
15:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég: Sinka Jenő,
téma: Gulág, amiről tilos
volt beszélni 5. rész (12)
16:00 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 Hírek
17:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Polgár
Tibor autószerelő, téma:
Nyaralás autóval
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:35 ARTE 70 – 2019
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

Televízió műsora
hirdetésjúnius 27-től július 3-ig

2020.06.25.

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

A HETILAP

2020. 6. 28. VASárnAp

2020. 6. 29. Hétfő

2020. 6. 30. Kedd

2020. 7. 1. SZerdA

2020. 7. 2. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Polgár
Tibor autószerelő, téma:
Nyaralás autóval
10:35 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári Csilla.
Vendég: Molnár Tamásné,
az ASKA menhelyvezetője
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Nagy
Attila elnök, HOFESZ
12:40 Hírek
12:45 Heti hírmagazin – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:50 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Horváth Csaba
rendező, Vörösmarty Színház
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Zalaegerszegi TE FC
– MOL Fehérvár FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:30 Seregély Márta-portré
22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
11:00 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
11:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Horváth Csaba
rendező, Vörösmarty Színház
12:00 Hitünk és életünk
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
15:55 Krinolin, turnűr, halcsont – A
babák és a divat – 1. rész
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Horváth
Hella kommunikációs
munkatárs, VMK
18:30 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Horváth
Hella kommunikációs
munkatárs, VMK
20:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
21:00 Csíki Versünnep 2020
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
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Horváth
Hella kommunikációs
munkatárs, VMK
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
15:50 Krinolin, turnűr, halcsont – A
babák és a divat – 2. rész
17:00 Híradó
17:20 Paletta
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Gyarmati Gábor
Téma: Vakok közlekedése
Székesfehérváron
18:25 Honvéd7
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Gyarmati Gábor
Téma: Vakok közlekedése
Székesfehérváron
19:45 Paletta
20:15 Mesevarázs – Lázár
Ervin: Sírós Frukk
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Honvéd7 – ismétlés
21:00 Hangos, színes és büdös
– látványos kémiaóra
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
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Gyarmati Gábor
Téma: Vakok közlekedése
Székesfehérváron
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 Farmerzseb – válogatás
a Fehérvár Televízió
archívumából
15:55 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 1. rész
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dr. Lorászkó
Gábor állatorvos. Téma:
állataink és a nyaralás
18:25 Diagnózis – egészségügyi
magazin
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dr. Lorászkó
Gábor állatorvos. Téma:
állataink és a nyaralás
20:20 Diagnózis – ismétlés
21:00 Hazai pálya – sportmagazin
21:30 Bassology: Groupensax
és a Muck Éva Trió
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Dr. Lorászkó
Gábor állatorvos. Téma:
állataink és a nyaralás
12:00 Diagnózis – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:20 6. Savaria Filmszemle (12)
16:00 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Heti hírmagazin
18:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Heti hírmagazin – ismétlés
20:25 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
21:00 Portrék a Királykúton 2019
Meghívott vendég: Nagy
Zoltán Péter. Beszélgetőtárs:
Bakonyi István
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2020. 7. 3. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
11:00

Bajnokok városa – ismétlés

11:30

Heti hírmagazin – ismétlés

12:00 Próbaterem – könnyűzenei
magazinműsor – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15

Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése

15:50 Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 3. rész
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Corvinus Alba –
Corvinus Kerekasztal
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: július 2. 18:25 Próbaterem – könnyűzenei magazinműsor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon történő bérbeadásra hirdeti meg:

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

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Cím
(Székesfehérvár)
Jancsár u.43. 1/3.
Kígyó u. 10. 6/2.
Tolnai u. 14. 3/4.

Alapterület Szobaszám

(m2)
58 m2
36 m2
49 m2

2+fél
1
2

Komfortfokozat Induló bérleti díj
(Ft/hó)

összkomfortos
összkomfortos
összkomfortos

57.100,36.000,49.000,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti
szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.

