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A HETILAP

Mindig van remény!
Szelektív kukák cseréje
Székesfehérvár családi házainál

2021. február 23-tól a gyűjtési napokon a kék, szelektív gyűjtőedényét
helyezze ki reggel 6 órára, akár hulladék nélkül is!
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Közélet

Hetvenötmilliós támogatás a kórháznak
A HETILAP

Rába Henrietta
Pulzoximéterek, mobil röntgen, mobil ultrahangdiagnosztikai készülék és labordiagnosztikai eszközök
segítik majd a Szent György Kórház működését a Howmet-Köfém Kft. nagylelkű adományának köszönhetően.

Közös segítség húsvét előtt
L. Takács Krisztina
Hetven családnak nyújt rendszeresen segítséget az Alba
Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ, húsvét előtt
pedig még fontosabb, hogy senki ne szenvedjen hiányt
az ünnepen. A tartósélelmiszer-csomagok összeállításához ezúttal csatlakozott a fehérvári Fidesz-frakció is.

Liszt, cukor, olaj, kakaópor, gyümölcslekvár –
hogy csak a legfontosabbakat említsük abból az
adományból, amit kedden délelőtt juttatott el a helyi
Fidesz-frakció az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központnak. Ezek a tartós élelmiszerek is
bekerülnek azokba az egységcsomagokba, amiket
még nagypéntek előtt kiszállítanak a családoknak a

központ munkatársai. Az intézmény a közelmúltban
vehette birtokba új székhelyét, hogy méltó körülmények között munkálkodhassanak a fehérvári
rászorulókért.
„Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy szolgáltatásink működjenek, hogy a költözés alatt se szenvedjen csorbát az
adományozási tevékenységünk. A most kapott adományokat már át is vettük, és a héten kiosztjuk a csomagokat.”
– mondta el lapunknak Tisztl Henrik, az Alba Bástya
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője.
Bár a költözés folyamatban van, és a járványügyi korlátozások miatt az új épület még nem látogatható,
mégis öröm, hogy ez a terv is megvalósult – nyilatkozta Brájer Éva, aki az adományok beszerzésében,
kiszállításában is fontos szerepet vállalt.

Köszönet az életmentésért

Fotó: Kiss László

Jelképesen, egy óriási csekk formájában
nyújtotta át Katus István, a HowmetKöfém Kft. ügyvezetője azt az adományt,
amellyel a Howmet Aerospace Foundation alapítványon keresztül támogatják
a kórház működését. Az ügyvezető
elmondta: az elmúlt huszonöt évben,
amióta a Köfém amerikai tulajdonba
került, bizonyos összegekkel évről évre
segítették a kórházat. Eddig összesen
háromszázmillió forintot adományoztak
az intézménynek. A mostani adományból életmentő eszközök vásárlására

nyílik lehetőség: „Ez a hetvenötmillió forint
kimagasló a megelőző huszonöt év háromszázmilliójához képest. Miért volt rá szükség?
Nagyon egyszerű a válasz: látjuk, hogy az
egészségügyi dolgozók mennyit küzdenek a
jelenlegi helyzetben kollégáinkért, szomszédainkért, értünk! Mi Székesfehérváron
jelenlévő vállalatként ebbe a harcba leginkább
úgy tudunk beszállni, hogy olyan eszközök
vásárlásához segítjük hozzá a kórházat,
melyekkel a dolgozók küzdeni tudnak azért,
hogy minél kevesebben haljanak meg ebben a
járványban.”
Bucsi László, a Szent György Kórház
vezetője elmondta: Székesfehérvár
önkormányzata mellett a Howmet-Köfém
Kft. nyújtja a legnagyobb anyagi támogatást az intézménynek a járvány időszaka
alatt. A főigazgató hozzátette: már el is
indították az eszközök beszerzését.
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Bucsi László elmondta, hogy az adományból vásárolt eszközök közül a hetvenöt pulzoximéter,
amely az oxigén telítettségét méri a vérben, napokon belül megérkezhet. A mobil röntgenre, a
mobil ultrahangkészülékre és az Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály számára beszerzendő labordiagnosztikai eszközre még egy kicsit várni kell.

Tovább érvényesek
a buszbérletek
Meghosszabbította a márciusi buszbérletek
érvényességét a Volánbusz Zrt. Ennek értelmében április hetedikén, jövő szerdán éjfélig használhatjuk a havi, második félhavi
dolgozói, tanuló- és nyugdíjasbérleteket a
helyközi és a helyi járatokon.

A Volánbusz a járványügyi
helyzetre, a digitális oktatásra
és a húsvét körüli munkaszüneti napokra való tekintettel – a
jegypénztárak túlterheltségének
elkerülése érdekében – kezdeményezte az Innovációs és
Technológiai Minisztériumnál,
hogy a helyközi közlekedésben
hosszabbítsák meg a március
havi és második félhavi dolgozói, tanuló- és nyugdíjasbérletek
érvényességét szerdán éjfélig.
Székesfehérvár önkormányzata
a helyi közösségi közlekedés
megrendelőjeként szintén
elfogadta a Volán javaslatát, így
a helyi buszközlekedésben is
hosszabb lesz a bérletek érvényessége.

Távhővezeték-felújítás
A Gáz utca 10. és a Salétrom utca 11-19. közötti
távhővezeték-felújítás hétfőn, a csőcseréhez
szükséges földmunkákkal elkezdődött. A
munkálatok három ütemben zajlanak majd, a
befejezés június végén várható. A vezetékcsere
esetenként néhány órás üzemkimaradással jár
majd, amiről a SZÉPHŐ Zrt. előre értesíti az
érintett felhasználókat.
Kiadványok terjesztésére, rendszeres
elfoglaltságot jelentő munkára,

Ajándékokkal fejezte ki háláját a mentősöknek a székesfehérvári önkormányzat Fidesz-frakciója. Az önkormányzati képviselők a koronavírus-járvány alatti munkájukért mondtak köszönetet a Mentőállomás dolgozóinak. Östör Annamária elmondta: olyan ajándékokat adtak át a mentőknek, amelyek a megfeszített munka
alatt hasznosak lehetnek. Innivalót, speciális tollat, amit a munkájuk során tudnak használni.
R. H.

Szelektívhulladék-gyűjtők cseréje
Székesfehérvár családi házainál
2021.02.23-tól a gyűjtési napokon a kék szelektív gyűjtőedényét
helyezze ki reggel 6 órára akkor is, ha nincs benne hulladék.
A kék edényt az ürítést követően elszállítjuk, és ezzel
egyidőben az ÚJ SZÜRKE színű sárga-kék fogantyúval ellátott
gyűjtőedényt ugyanarra a pontra kihelyezzük!
• Kérjük, ezen a napon a régi kék kukát mindenképpen
hagyja kint a közterületen, hogy a cserét végre tudjuk hajtani. Ha a gyűjtési napon nem történik meg
a szelektív edény cseréje az ürítést követően fél
órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.
Az edénycserét követően a szürke, sárga-kék fogantyúval ellátott új gyűjtőedényt vigye csak be ingatlanára.

Székesfehérvárra

terjeSztő kollégát keresünk,
akár azonnali kezdéssel.
Jelentkezés: 06 70 778 54 51
ellenorzes@privatposta.hu
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

• Amennyiben 2021.04.30-ig nem áll módjában az
edényt kihelyezni a szelektív gyűjtés napján, úgy a cserét ügyfélfogadási időben ügyfélszolgálati irodánkban
(Székesfehérvár, Sörház tér 3.) tudja lebonyolítani az
eredeti kék edény beszállításával!

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

• Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék továbbra is a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

• Kérjük, hogy az edénybe csak a társaságunk által kiadott tájékoztatókban és a kukára ragasztott matricán
felsorolt, hasznosítható hulladékokat helyezzék el!

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

Bővebb tájékoztatást találhat
honlapunkon: www.deponia.hu
Depónia Nonprofit Kft.
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Az élethez hozzátartozik a feltámadás is!
A HETILAP

A járvány mindannyiunk érzelmeire,
gondolkodásmódjára, egész életünkre
rányomja bélyegét. Ez egy olyan dolog, amit
nem tudunk meg nem történtnek tekinteni,
viszont az igaz, hogy minden, ami az életben
történik, az lehetőség is. Rajtunk múlik,
hogy a veszteségeinket próbáljuk számontartani, azokat könyveljük állandóan, vagy
megpróbálunk egy olyan helyzetben is,
amit nem tudunk kikerülni, megkeresni az
üzenetet: Isten mit akar tőlünk? Megkeresni
a lehetőséget: tudunk-e találkozni Istennel
ebben a furcsa és nehéz helyzetben?

Nagycsütörtök 10 órakor krizmaszentelési mise (a hívek a járványügyi
szabályok szigorú betartásával
vehetnek részt a szentmisén).
Nagycsütörtök 17 órakor az utolsó
vacsora miséje
Nagypénteken a város közös keresztútja elmarad!
A nagypénteki szertartás a templomban 17 órakor kezdődik.
Fotó: Lugosi Balázs

Az apostoloknak rendkívül
nehéz helyzetük volt: mindenüket fölégették, maguk mögött
hagyták az egzisztenciájukat, a
saját terveiket, vágyaikat, hogy
Jézus mellé szegődjenek. Amikor Jézust látták kínhalált halni,
látták eltemetve, előttük minden
besötétedett, mindennek vége
lett. A történelem során sokszor
tapasztalta meg az egyház azokat
a helyzeteket, amikor sokan
úgy gondolhatták, hogy vége
van mindennek. Ha hit nélkül
nézte valaki az élete eseményeit,
nem látott kiutat. Most is egy
ilyen helyzetben vagyunk: ha hit
nélkül nézzük, akkor nem látunk
előre. Szenvedést, fenyegetettséget látunk, fájdalmat érzünk
szeretteink elvesztése miatt,
aggodalmat érzünk, mert nem
tudjuk, holnap ki kerül sorra, ki
betegszik meg és ki éli túl ezt a
helyzetet. A hit azonban átsegít
bennünket ezen a kilátástalanságon!

Nagyheti szertartások
a Szent Imre-templomban

Virágvasárnappal kezdetét vette a nagyhét, mely Jézus szenvedésén és kereszthalálán
keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való
bevonulásáról emlékezik meg az egyház. Székesfehérváron a Szent Imre-templomban végezték
a barkaszentelés szertartását, majd az ünnepi szentmisét Spányi Antal celebrálta.

Milyen érdekes, hogy éppen
most, ebben a nagyon nehéz időszakban érkezünk húsvéthoz! Az
apostolok élete sötét és reményt
vesztett, majd egyszer csak Jézus
feltámad. Nincs az az erő, nincs
az a hatalom, amely Krisztust
vissza tudja tenni a sírba, mert
föltámadt, él! Próbálhatják ezt
letagadni hazugsággal, próbálhatják a hazugságot elterjeszteni
vesztegetéssel, de Jézus velünk

van. Találkozik velünk, és rajtunk múlik, hogy felismerjük-e
őt. Amikor felgyullad a sötét
templomban a húsvéti gyertya
fénye, és az beragyogja az egész
templomot, az a fény azt a világosságot jelenti, amit Krisztus
feltámadása jelent számunkra.
Fontos látnunk és megértenünk,
hogy nincs vége az életnek a
kereszttel, a halállal, mert nem
minden a szenvedés.

Mindig van remény!
L. Takács Krisztina
Húsvéti köntösbe öltöztették a Szilvamagnál a fákat. A színes tojásdíszek ebben a nehéz időszakban is a reményt, a tavaszt hirdetik. Maroshegy önkormányzati képviselője és a Gárdonyi
Géza Művelődési Ház akciójának köszönhetően minden arra járó gyönyörködhet az élénk
színekben pompázó növényekben.

a mai időkben – mondta Brájer
Éva. Maroshegy önkormányzati
képviselője szerint azonban

Fotó: Simon Erika

Nem könnyű időszak a mostani, a húsvétnak talán soha nem
volt olyan mély üzenete, mint

Egy kis szín a tavaszban, ami a húsvét örömét hirdeti

nem szabad elvesztenünk a
reményt, minden tragédia
után fel kell állnunk, és tovább
kell mennünk az úton: „Ez az
időszak sok szomorúságot hozott
számunkra: nem élhetjük úgy a
mindennapokat, az ünnepeinket,
mint a megszokott időkben. Ebben
a helyzetben szeretnénk egy kis
örömet, egy kis mosolyt csalni az
emberek arcára!”
Maroshegy több forgalmas
pontján, köztük a Szilvamagnál díszítették fel színes tojásokkal a fákat, hirdetve ezzel
is, hogy tavasz van, közeledik
a húsvét, és ne adjuk fel a
reményt!
A Gárdonyi Géza Művelődési Ház udvarára is közösségi
díszítésre hívják a környékbelieket, a járványhelyzetre való
tekintettel mindenki egyénileg
teheti fel tojásdíszét az udvaron lévő fára. Az önkéntes
fadíszítők nem mennek el
üres kézzel, a művelődési ház
ugyanis egy kincsesládát helyezett a fához: aki díszít, innen
választhat magának ajándékot!

A nagyszombati vigília 17 órakor
kezdődik.
Húsvétvasárnap 10.30-kor lesz az
ünnepi püspöki szentmise.
Mi, keresztények, nagyon szeretjük Krisztus keresztjét, és ami
legtöbbször a hit tárgyaként a
szemünk elé kerül, az a kereszten
lévő Krisztus. De túl kell látnunk
ezen a Krisztuson, aki szeretetének hatalmas jelét mutatta az áldozat vállalásával. Az ő életéhez
azonban ugyanúgy hozzátartozik
a föltámadás is, hiszen ez jelenti
életének beteljesedését. Ahogy a
miénket is, hiszen az az út, amit
Jézus mutat nekünk, az a tanítás,
amit elhozott nekünk, az életet
jelenti!
Spányi Antal megyés püpsök

Kedves Fehérváriak!
Sajnos idén is másmilyen lesz a
húsvét, mint ahogy azt megszoktuk,
ahogy azt szeretjük. A szabályok betartásával, szeretteinktől távol készülünk az ünnepre. De éppen keresztény
hagyományainkból meríthetünk erőt,
ha megértjük húsvét fő üzenetét!
Nagypéntek próbatétele vezet el a világosságig. A húsvét a jövő reménységének ünnepe. Éppen annak reménységét adja nekünk, hogy a sötét után
a fényre érünk. Ez adjon erőt a mai
rendkívüli kihívásokhoz, és tanítson
meg bennünket a jövőbe nézni!
A feltámadás az élet győzelmét
üzeni nekünk. Kívánom, hogy 2021
húsvétja a remény vigaszát és örömét
hozza mindannyiunknak! Reviczky
Gyula néhány sorával kívánok áldott
ünnepet:
„Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az isten-ember
Győzedelmesen!”
Cser-Palkovics András
polgármester
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Soha ekkora nem volt az egyéni felelősség!
A HETILAP

L. Takács Krisztina, Rába Henrietta
Emelkedő örökítőanyag-koncentráció,
kétmilliós átoltottság, hatvanötmilliós városi
támogatás az egészségügynek, csütörtöktől
oltják a köznevelésben dolgozókat – ezek
voltak a legfontosabb járványügyi hírek az
elmúlt héten. A húsvét sem a nyitásról szól
– mondják a szakemberek, akik arra intenek,
hogy az ünnepek alatt is tartsunk be minden
óvintézkedést!

Le kell venni a terhet a fekvőbetegeket ellátó rendszerről – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos az
operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Müller Cecília kifejtette:
továbbra is a brit mutáns agresszív
terjedésének vagyunk tanúi, rendkívül leterheltek a kórházak és az
intenzív osztályok.
A járvánnyal összefüggő környezet-egészségügyi adatokról az
országos tisztifőorvos azt mondta:
átlagosan stagnál a szennyvízmintákban a vírus örökítőanyagának
mennyisége, néhány helyen azonban – Salgótarjánban, Székesfehérváron, Szegeden, Zalaegerszegen
és a budapesti agglomerációban
– emelkedést tapasztaltak. Megjegyezte, hogy a szennyvízmintákban
is a brit vírusmutáns a domináns:
„Összesen tizenhárom város szennyvízmintájában emelkedett kategóriában, kilenc város mintájában pedig
mérsékelt kategóriában van a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja.”

Városunkban tehát a vizsgált
minták alapján ismét emelkedő
tendenciát mutat a koncentráció.

Oltják a köznevelésben dolgozókat is
Fehérváron újabb nevelési intézményt érintett a járvány: dolgozói
megbetegedések miatt – ami érinti
az intézmény konyháját is – hétfőtől még az ügyeleti ellátás is
szünetel a Szeder Bölcsődében. Az
ügyeletet igénybe vevő gyermekeket
a Százszorszép Bölcsőde fogadja, a
csoport számára egy külön egységet
biztosítva.
Mindeközben egyre többen kapják
meg az oltást. A kormány döntése
értelmében az állam soron kívül
biztosítja az oltást – önkéntes
alapon – a tanárok, az óvónők és
a bölcsődei dolgozók számára.
Cser-Palkovics András közösségi
oldalán kért minden érintettet,
hogy éljen a lehetőséggel!
György István, az Országos Oltási
Munkacsoport vezetője kedden
elmondta: Magyarország elérte a
kétmilliós oltottságot. A héten megkezdik a Pfizer-vakcinák beadását
azoknak az óvodai, általános iskolai
és gimnáziumi dolgozóknak, akik
március 24-ig érvényesen regisztráltak: „Ők sms-ben kapnak behívót az
oltásra. Az üzenet tartalmazni fogja a
regisztrált köznevelési dolgozó tajszámát, az oltás időpontját és helyszínét.

Idén elkezdődhet a kórházi beruházás
Pulmonológiai, infektológiai és onkológiai
osztály lesz a Szent György Kórház idén épülő
új épületében. Vargha Tamás országgyűlési
képviselő közösségi oldalán, videóban ismertette a terveket.

„A járvány elleni küzdelem ideje alatt
is dolgozunk kórházunk fejlesztésén. A Modern Városok Programja
keretében a székesfehérvári kórház
tizennégy milliárd forintos kormányzati támogatásban részesült. Ennek

keretében már megépült több mint
százötven parkolóhely a kórház
mellett, és elindult az új kórházi tömb
építésének közbeszerzési eljárása.”
– írta közösségi oldalán Vargha
Tamás.
Az eljárás sikere esetén még ebben az évben elkezdődhet a régi
épületek bontása és az új tömb
építése, ami otthont ad majd a
pulmonológiai, az infektológiai és
az onkológiai osztályoknak.

Fehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András. A Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény, a Frim
Jakab Képességfejlesztő Szakosított
Otthon és a Kríziskezelő Központ
munkatársai részesültek a nettó
ötvenezer forintos jutalomban, ami
járulékokkal együtt összesen közel
tizennégymillió forintot jelent.

Az oltás várható időpontja április elseje, másodika vagy harmadika. Az oltás
helyszíne a regisztráció során megadott
lakcímhez rendelt kórházi oltópont
lesz.” – tájékoztatott György István.

Még nem nyithatunk
Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a
Hír Tv-ben elmondta: „Az ország
átoltottsága messze nem engedi
meg, hogy nyissunk!” Körülbelül
két-három millió beoltott ember
esetében következhet be, hogy a
járványt befolyásolja az átoltottság,
a nyájimmunitást azonban csak a
hat-hét milliós beoltottság jelentheti. Ettől még messze vagyunk, ezért
a főorvos nem tanácsolja, hogy
locsolkodni menjünk.

A Fidesz-frakció a polgármester
mellett
Molnár Tamás, a Fidesz fehérvári
frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy
most, amikor leginkább szükség
van a segítségre, a frakció minden támogatást megad a polgármesternek, hogy hatékonyan és
gördülékenyen folyjon a munka
a veszélyhelyzetben is. Így van
ez annak a hatvanötmillió forintnak az elosztásával is, amelyet az
önkormányzat az egyészségügyi
dolgozók számára juttat el: „Az
egészségügy emberemlékezet óta nem
nézett szembe akkora kihívással, mint
napjainkban. A járványügyi adatok,
bár önmagukban is drasztikusak, nem
tudják átadni azt a hősies, folyamatosan zajló küzdelmet, amit városunk
orvosai, ápolói, mentősei és a mindannyiuk munkáját segítők végeznek.
Feltétlen tiszteletünk, hálánk mellett ki

Köszönet a szociális
intézményeknek
A márciusi fizetésekkel együtt
kerül átutalásra az az egyszeri
juttatás a fehérvári bentlakásos
szociális intézményekben dolgozók
számára, amit az önkormányzat biztosít, ezzel is köszönetet
mondva áldozatos munkájukért a
járványhelyzetben – tájékoztatott

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérváron közfeladatot ellátó személyek részére
önkormányzati lakás bérbeadására
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere a 206/2021. (III.29.) kgy. határozatával a közszolgálatban dolgozók lakhatásának
elősegítése érdekében az alábbi, Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadására
Székesfehérvár területén közfeladatot ellátó személyek részére nyílt pályázatot ír ki:

Cím

Alap
terület

Szoba
szám

Komfort
fokozat

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 6. 1/2.

48 m2

2

összkomfortos

48.000,-

Erzsébet u. 6. 2/2.

48 m

2

összkomfortos

48.000,-

2

A pályázatok benyújtásának helye: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodája (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.), ügyfélfoga
dási időben. Amennyiben az ügyfélfogadás a veszélyhelyzetre tekintettel szünetel,
úgy a Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtődobozokban elhelyezve.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2021. április 28. (szerda) 18 óra
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati
adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, „Közszolgálati bérlakás pályázat”
felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.
A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Városfejlesztési Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetőek meg.
A lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. munkatársa ad felvilágosítást a
22/511-328 vagy a 70/6699-334 telefonszámokon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere

Közéleti hetilap
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Ellenzéki frakció: „Állítsuk fel az oltópontokat!”
Áprilisban több oltóanyag érkezik hazánkba, mint eddig összesen: csak az Európai
Unióból mintegy két és fél millió adag. Jelenleg a háziorvosok is adnak be koronavírus elleni védőoltásokat, viszont a rendelőkben, alaptevékenységük elvégzése mellett nem képesek az ütemezett és a tömeges oltás lebonyolítására – mondta Márton
Roland szerdai sajtótájékoztatóján. A fehérvári ellenzéki összefogás frakcióvezetője
szerint szükséges lenne a háziorvosi rendelők mellett nagy létszámot befogadni
képes oltópontokat létrehozni. Ezért javasolja, hogy dolgozza ki a város a saját oltási
tervét: „Ennek lényege, hogy a város jól megközelíthető, központi helyein biztosítsunk oltóhelyeket, oltópontokat, és már oltott vagy a víruson igazoltan átesett és
védettséggel rendelkező százötven önkéntes bevonásával gyorsítsuk az adminisztratív feladatokat, levéve a terheket a háziorvosok és asszisztenseik válláról.”

Felajánlások és segítség a civilektől
„Példaértékű, hogy egyre bővül a
nemes felajánlások és segítőakciók sora
városunkban. A fehérvári McDonald’s
éttermeket működtető vállalkozás
múlt csütörtöktől több héten át biztosít
napi mintegy száz adag menüt a
Szent György Kórház dolgozóinak. A
szállítást a Városgondnokság munkatársai végzik.” – írta Cser-Palkovics
András közösségi oldalán.
Továbbra is várják az önkéntesek jelentkezését az onkentes@
szekesfehervar.hu címen, valamint
az adományokat is a Továbbfoglalkoztatást Segítő Alapba, melyen
keresztül a járvány miatt nehéz
helyzetbe került szektorokat és
az ott dolgozókat tudjuk segíteni.
Számlaszám: 12023008-0015364706000002.

kell fejezzük támogatásunkat az összes
lehetséges módon!” – hangsúlyozta
Molnár Tamás. Az elfogadott 2021.
évi költségvetés terhére juttatatott támogatásról a frakcióvezető
elmondta: fontos most az összefogás, a konstruktív együttműködés,
hogy minél előbb túljuthassunk
az egészségügyi krízishelyzeten. A
frakcióvezető szerint azonban erről
nem mindenki gondolkodik így:
„Az ellenzék a 2021. évi költségvetést
is elutasította, megszorításokkal vádolta a városvezetést, ám most sokadszorra derült ki, hogy ez nem volt igaz.
A most bejelentett, az egészségügyi
szektornak biztosított támogatások
pénzügyi fedezetét is éppen a 2021.
évi költségvetés garantálja. Sajnos ők
azok, akik csak a Facebookon gondolnak tenni a városért. Székesfehérvár
ellenzéke több mint ezer posztot osztott
meg az elmúlt fél évben, melyek közül

egy sem szólt a székesfehérváriak
tájékoztatásáról.”

Pályázat a kulturális
szervezeteknek

Kurucz Tünde

Újabb elemmel bővül a fehérvári
gazdasági mentőcsomag: kulturális
célú közösségi tereket működtető,
a koronavírus-járvány miatt nehéz
helyzetbe került, székesfehérvári székhellyel vagy telephellyel
rendelkező szervezetek működési
költségeinek támogatására írt ki pályázatot az önkormányzat. Tízmillió
forintos a keret, a pályázatokat április 16-ig várják. A részletes kiírás
már olvasható a város honlapján.

A keleti vakcinák beszerzésének köszönhetően Magyarországon jóval magasabb
az átoltottsági arány az Európai Unió
átlagánál. Utóbbi – hét eleji adat szerint
– tizenkét és fél százalék, míg Magyarországon immár húsz százalékosra nőtt
az átoltottság – mondta Merkely Béla. A
Semmelweis Egyetem rektora azt kérte,
hogy még másfél hónapig tartsunk ki és
vigyázzunk egymásra, azután szerinte
jelentősen csökkennek majd a koronavírus-járvány adatai. Arra figyelmeztetett, hogy a tavaszi idő ellenére se
feledkezzünk meg a maszkviselésről:
a brit variáns minden korosztályban
okozhat súlyos tüneteket! Ha maszkban
fertőződünk meg, akkor kisebb mennyiségű vírus kerül a szervezetünkbe, így a
betegség enyhébb lefolyású lehet.

Hatvanötmilliós támogatás az egészségügynek
Vakler Lajos

A polgármester köszönetet mondott az egészségügyben dolgozóknak, és megerősítette, hogy a
tisztelet és a hála mellett továbbra
is minden segítséget megadnak a
járvány ellen küzdőknek: „Ennek
az időszaknak vannak különösen
nagy feladattal és felelősséggel bíró
helyei, és számtalan olyan szakember, akik emberfeletti munkát
végeznek. Közöttük is kiemelkedik az
egészségügyi dolgozók szerepe, lehetősége, felelőssége és áldozatvállalása. Ezt valamilyen módon szerettem
volna megköszönni – a szavakon túl
cselekedetekkel is. Ez a cselekedet
most a támogatásban nyilvánul meg:
ötvenmillió forintot biztosít a város
a Szent György Kórház számára,
továbbá valamennyi háziorvosi rendelő és körzet számára 250-250 ezer
forintot. Ez összességében hatvanötmillió forintos támogatás a fehérvári
egészségügynek. Meg kell hajtani
a fejünket, köszönetet mondani az

Fotó: Simon Erika

A koronavírus-járvány harmadik hulláma
minden eddigi „csúcsot” megdöntött, az
egészségügyben dolgozók mégis hősiesen
állják a küzdelmet mindannyiunk érdekében. Mindehhez újabb, hatvanötmillió
forint összegű anyagi segítséget nyújtott
Székesfehérvár önkormányzata nevében
Cser-Palkovics András polgármester, élve
a rendkívüli jogrendben a városvezetőre
ruházott rendkívüli felhatalmazással.

A húsvétot megelőző nagyhetet a járvány áldozataira való emlékezés hetévé is nyilvánította a város
önkormányzata. Cser-Palkovics András polgármester is gyertyát gyújtott az elhunytakra emlékezve.

áldozatvállalásukért, azért az óriási
munkáért, amit végeznek. Ne feledjük,
hogy egyszerre mentenek emberi
életet, a másik oldalon pedig oltanak.
Ezt a két, egyenként is óriási feladatot
párhuzamosan végzik hetek, hónapok
óta. Előttünk van még néhány nehéz
hét a járvány harmadik hullámából,
és az oltási program jelentős része
is. Erőt kívánva nekik, köszönetemet
fejezem ki azért a munkáért, amit
végeznek!”

A Szent György Kórháznak adományozott ötvenmillió forint az eddigi támogatások mellett is sokat
jelent az intézménynek – hangsúlyozta Bucsi László főigazgató:
„Minden fillérre szükségünk van a
járvány elleni védekezéshez! A támogatás nincs címkézve, bármire felhasználhatjuk, működésre, bérekre, amire
gondoljuk. Van egy nagy listánk, amit
priorizálunk, főleg műszerek, védőeszközök szerepelnek rajta.”

Ne bántsátok az
egészségügyi dolgozókat!
Az fmc.hu oldalon korábban foglalkoztunk azzal, hogyan segíthetjük
mi, civilek, a fehérvári kórházban
dolgozók munkáját. A cikk nyomán a
közösségi oldalunkon úgy elszabadultak az indulatok, hogy arra nincsenek
szavak!
Még mindig nem tudok napirendre
térni afelett, hogy miért kell belerúgni
az egészségügyi dolgozókba! Miért kell
számonkérni rajtuk, hogy mire kell a
popsitörlő vagy a légfrissítő, amikor
így is a határaikat feszegetik?
Mindenkinek nehéz. Nehéz a monitor
előtt órát tartó tanároknak, a zsúfolt
buszon utazó gyári munkásoknak, a
járványügyi szabályokat betartatni
próbáló eladóknak vagy az árut szállító kamionosoknak is. Igen, mindenki
munkája fontos és nélkülözhetetlen a
társadalom működtetéséhez, de most
az egészségügyi dolgozók harcolnak
az első sorban. Nem mi szembesülünk
naponta a levegőért kapkodók rémült
tekintetével, az „Ugye túl fogom élni?”
kérdésekkel – vagy az elmúlással.
Nem mi cseréljük az oxigénpalackot,
amikor kiderül, hogy már nem kell.
Nem mi pakoljuk össze az elhunytak
személyes dolgait. Nem mi fertőtlenítjük utánuk az ágyat, és nem mi
közöljük a családdal, hogy sajnáljuk.
Gondoljunk bele, lelkileg mennyire
fullasztó lehet, ha valaki napi nyolctíz vagy még több órában szembesül
az elmúlással!
Tavaly ilyenkor minden este nyolckor
tapstól zengett Székesfehérvár. Az
ablakokat elárasztották a szívek, ezzel
fejezték ki az emberek hálájukat a kórházakban dolgozóknak. Egy év alatt
hogyan süllyedhettek egyesek odáig,
hogy a karton ásványvizet vagy a
sebtiben bekapott pár szem pogácsát
is sajnálják tőlük?
Szerencsére sokan vannak olyanok,
akik lehetőségeikhez képest segítik az
egészségügyi dolgozók munkáját. Ha
kell, kávéfőzőt szereznek az újonnan
nyíló koronavírus-részleg számára.
Sokan sütit sütnek, pizzát küldenek,
vagy csak írnak pár kedves sort.
Aki szerint ez „tarhálás”, attól csak
annyit szeretnék kérni, hogy tartsa
magában a véleményét! Ne bántsa
az egészségügyi dolgozókat, mert a
járványügyi frontvonalban nagyon
nehéz harcolni. Ja, és ne kerüljön az
oxigéncső rosszabbik végére...

Novák Katalin családokért felelős tárca
nélküli miniszter kedden a Kossuth
Rádió Jó reggelt, Magyarország! című
műsorában hangsúlyozta: fontos, hogy
a várandósok a háziorvossal felvegyék a
kapcsolatot, mivel ő fogja megszervezni
nekik az oltást. Hozzátette: a várandósokat Pfizer- és Moderna-vakcinával
oltják, és nagyon fontos az is, hogy aki
igényli a vakcinát, regisztráljon!
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Közélet

Már épül a Kodály iskola!

Vakler Lajos
A Székesfehérvári Tankerületi Központ csaknem
négyszáznyolcvanhárommillió forintos vissza nem térítendő támogatást nyert a Kodály iskola felújítására,
amit a kormány további több mint négyszáznyolcmillió forinttal támogatott. A közel kilencszázmilliós
nagyberuházás befejezése után az iskola homlokzatának felújítását Székesfehérvár önkormányzata saját
forrásból biztosítja.

A tetőtér beépítése is megkezdődött

Fotók: Simon Erika

Kneifel Imre, a Kodály Zoltán Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola igazgatója örömének
adott hangot, hogy a régóta várt felújítás megkezdődött: „Februárban elindult
a felújítás a tornaterem lebontásával, ami

már nem is nagyon látszik, mert ütemesen
és gyorsan dolgoznak a szakemberek. Most
már alapoznak, illetve megkezdődött a
betonkelyhek elhelyezése. Közben elindult
a tető bontása, illetve beépítése, ahol majd
új tantermekkel bővül az iskola. A várható
átadás 2022 nyarán lesz.”
Az új tornaterem mellett táncterem,
kórusterem és foglalkoztatók épülnek,
kicserélik a nyílászárókat, és akadálymentesítik az udvart. A nagyszabású
felújítással a pedagógusok, a diákok
és a szülők régi vágya teljesül, hiszen a
nagy múltú intézmény a város zeneoktatásának fellegvára: húsz osztályába
ötszáztizennégy gyermek jár, akiket
csaknem hatvan pedagógus tanít.

2021.04.01.

Jövőre teljesen más képet mutat majd az iskola udvara!

A betonelemek rövidesen a helyükre kerülnek

Több szelektív kuka lesz a lakótelepeken
PaPP Brigitta

Változik a gyűjtési mód is

A családi házas övezetek szelektív hulladékgyűjtőinek cseréje után – aminek köszönhetően a begyűjtött edényeket olyan települések kapják meg, ahol eddig zsákba
gyűjtötték a szelektív hulladékot – most a
székesfehérvári lakótelepeken újul meg a
szelektív hulladékgyűjtés – tájékoztatott a
Depónia Nonprofit Kft.
Egyrészt bővül az ezeregyszáz literes szelektív gyűjtőedények (sárga, kék és üveg)
száma, másrészt változik a szelektálás
módja is. A Depónia tapasztalatai azt mutatják, hogy a fehérvári lakótelepeken ismert kék és sárga edényekben sajnos nem
csak az gyűlik, aminek kellene. Éppen ezért
úgy döntöttek, hogy a szelektív hulladékot – ahogy a családi házas övezetekben –
a lakótelepeken sem különböztetik meg, és
egy körben szállítják el. Vagyis a jövőben
bármelyik gyűjtőedénybe lehet a papír, a
műanyag és a fém csomagolási hulladékot
gyűjteni.
„Ezzel jelentősen javul a szállítási hatékonyság, és a gyűjtőpontokon is minden
alkalommal teljes rendet tudunk hagyni.
A jelenlegi válogatórendszerünk vegyes

Fotó: Depónia Nonprofit Kft

A Depónia Nonprofit Kft. növeli a szelektív gyűjtőedények számát a székesfehérvári lakótelepi övezetekben, és változik a gyűjtési mód is.

Több szelektív gyűjtőedény lesz a lakótelepeken, és ugyanabba az edénybe tehetjük majd a
műanyagot, a fémet és az üveget
szelektív hulladék válogatására készült, és
ilyen lesz az üzembe helyezésre kerülő korszerű válogatónk is. Tehát az egybegyűjtés
nem okoz válogatási problémát, viszont a
gyűjtésben hatékonyabbak tudunk lenni,
ami fontos!” – tudtuk meg a Depóniától.
A cég a gyűjtőedényeken lévő matricákat is
lecseréli, amelyek a gyűjthető hulladékokról
adnak tájékoztatást. Ugyanakkor hangsúlyozzák: soha nem gyűjtik egybe a vegyes
háztartási hulladékot semelyik hulladékfrakcióval, vagyis csak az elkülönítetten gyűjtött
papír és műanyag szállítása változik a jövőben, ami semmilyen problémát nem okoz: a
hasznosítható hulladékok eddig is és ezután
is újrahasznosításra kerültek és kerülnek.

„A Depónia feladata, kötelezettsége és elemi
érdeke is a hulladékok elkülönített gyűjtése és
kezelése. Számunkra az egyik legfontosabb
szakmai kritérium a hulladékok lerakótól való
eltérítése, ami leghatékonyabban a hasznosítási folyamatokkal érhető el. Amit újrahasznosítunk, az újra bekerül az anyagok körforgásába, nem marad hulladék, nem szennyezi
a környezetet. Cégünk – és jogelődje is – az
1990-es évektől fontos feladatának tekinti a
szelektíven gyűjtött hulladékok elkülönített kezelését. Az elmúlt mintegy huszonöt évben sok
körülmény változott, ami cégünket is rugalmas
változtatásokra késztette. Ma már sokkal nagyobb az elkülönítetten gyűjtött hulladék menynyisége és aránya is.” – emelte ki a szolgáltató.

2021 nyarától nemcsak bővítik a szelektív gyűjtőedények számát a lakótelepeken, de az egész
városban felülvizsgálják az üveggyűjtők elhelyezését is. A cél ugyanis az, hogy a jelenleginél
több, mindenki számára elérhető közelségben lévő üveggyűjtőpontot alakítsanak ki.
A Depónia Nonprofit Kft. a csomagolási üveghulladék gyűjtését hatvanhat településen végzi.
Székesfehérváron jelenleg harmincnégy helyszínen lehet elhelyezni a csomagolási üveghulladékot, de az leadható a Palotai úti Hulladékudvarban és Csalán is. A családi házas övezetekben a házhoz menő gyűjtés rendszerében negyedévente kerül az üveg begyűjtésre – időpontjait a településenkénti hulladéknaptár tartalmazza. A csomagolási üveghulladék gyűjtése
áttetsző zsákban történik, mennyiségi korlátja nincs.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok például a befőttes üvegek, az öblös üvegek, az alkoholos üvegpalackok, a szörpös, üdítős és bébiételes üvegek. Az üveghulladékot
zárókupak nélkül kell kihelyezni. Sajnos számos esetben a gyűjtőedénybe kerül a síküveg, a
kommunális és az elektronikai hulladék, a műanyag fólia, zacskó vagy szivacs – pedig ezek
nem odavalók!
Az elmúlt évben a Depónia 1295 tonna csomagolási üveghulladékot gyűjtött be, ebből 402,5
tonna székesfehérvári. Az üveghulladékot is válogatják, majd ismét üvegtermék készül belőle.

„Nem édelegni kell, hanem megváltani a világot!”
Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Töprengések húsvét előtt

Szirtes Edina Fehérváron otthonra lelt

is azok közé tartozik, akik meghatározták az életemet. A Zeneakadémián Szecsődi Ferenc volt a
hegedűtanárom, Rozgonyi Éva pedig a karnagy. Hétéves korom óta
ez a négy mester vitt újabb és újabb
szintekre. Ők a zenei szüleim, a
nagypapáim, nagymamáim.
Mi az, ami motivál, hogy ugyanolyan
hévvel és szakmai alázattal tedd a
dolgod?
Minden apró lépés oda vezetett, ahol most vagyok. Mára azt

vettem észre, és ezért vagyok a
legboldogabb és a leghálásabb,
hogy teljesen mindegy, ki és mit
mond. Ez a zenei lényemnek az
a mondata, ami a legfontosabb, s
mellette József Attila gondolata:
„Szeretném felverni lelkem dalával
a szomorúak szívét és a világot.”
Ennél többet egy muzsikus nem
tehet az embertársaiért. Én azt tenném hozzá, hogy nem tetszelegni,
édelegni kell, hanem megváltani a
világot!

Kultúrpolitika egy évszázad tükrében
Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika archív

Klebelsberg – Kornis – Hóman – A két világháború
közötti kultúrpolitikusok székesfehérvári szobrai
címmel jelent meg L. Simon László szerkesztésében
az a gazdagon illusztrált kötet, melyben a szerkesztő
esszéin túl Klebelsberg Kuno 1924-es írása, Kövér
László, az Országgyűlés elnökének Kornist méltató
beszéde, valamint Ujváry Gábor történész Hóman
életútját és munkásságát értékelő esszéje olvasható.
A kötetben olvashatjuk L. Simon László és Pető
Hunor képzőművész a Hóman-szoborról és napjaink
köztéri szobrászatáról szóló beszélgetését is.

L. Simon László szerint egy olyan kötet
született, mely kiemelten fontos a
három politikus életművének megítélésében: „Ez egy olyan könyv, amely
az én írásaimon kívül két vendégszerző
írásait is tartalmazza. Van benne egy új
szempontokat is felvető Hóman Bálint-életrajz Ujváry Gábor történész tollából, és
Kövér László, az Országgyűlés elnöke azon
beszéde is olvasható, amelyet itt mondott el
Székesfehérváron, Kornis Gyula szobrának
avatásán. Nagyon régi álmom volt, hogy e
három személyiség szobrai kapcsán szülessen egy olyan könyv, amely megvilágítja
annak a hátterét, miért is gondoltuk sok
évvel ezelőtt, hogy szobrot kapjanak Székesfehérváron. Két nyelven, angolul és magyarul készült a könyv, hiszen nemzetközi
hullámokat kavaró vita alakult ki Hóman
Bálint szobra körül. Szerettem volna, ha

A HETILAP

Lukácsy József

A székesfehérvári színház- és zenebarátok
örömmel értesültek róla, hogy nemzeti ünnepünkön, március tizenötödikén Szirtes Edina
„Mókus” Erkel Ferenc-díjban részesült.

„Az előadóművész felelőssége hatalmas: világokat menthetünk meg
abban az egy órában, amíg színpadon
vagyunk. Kinyílhat az ég, a föld.” –
nyilatkoztad nemrégiben. Mikor nyílt
ki az ég és a föld Szirtes Edinának?
Mikor felcseperedtem, arra jöttem
rá, hogy nekem sem volt soha
bezárva a figyelmem, a szeretetem,
az érzékenységem a művészetre és
a zenére. Hétéves koromban voltam elsős a Kodály Zeneiskolában
Kecskeméten, és minden egyes nap
volt zeneóra és ének. Már kórusban
is énekeltem. Gyorsan megjött a
késztetés: amikor megkérdezték,
hogy mi szeretnék lenni, azonnal
mondtam, hogy zeneszerző és karmester. Otthon is vezényeltem: egy
Csajkovszkij-hegedűverseny volt a
kedvencem, bakelitlemezről. Ma
úgy emlékszem erre, hogy szabályosan megüdvözültem.
Kik voltak azok a tanítóid, mestereid,
akiktől a legtöbbet kaptad a pályádon?
Az első hegedűtanárom Szabóné
Horváth Márta volt, aki egy nagyon
érdekes hegedűiskola híve volt. Sipos Erzsébet, az első énektanárom
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Cser-Palkovics András polgármester, L. Simon László országgyűlési képviselő és a Ciszterci
Szent István Gimnázium pedagógusai a Klebelsberg-szobor avatásán, 2013. november 13-án

ebben a kérdésben a külföldön bekapcsolódó szerzők is szembesülhessenek a mi
szempontrendszerünkkel, beleértve Barack
Obamát is, aki annak idején tiltakozott a
Hóman-szobor állítása ellen.”
L. Simon László a kötetben úgy fogalmazott, hogy a lelki-szellemi apátiából
való kilábalásban meghatározó szerepe
volt Klebelsberg Kunónak: „Egy olyan
lelki-szellemi apátiára utalok, amiről
Kornis Gyula írt Klebelsberg Kuno halála
után. Ma már mindenki tudja, hogy ki
volt ő: hazánk elmúlt másfél évszázadá-

nak meghatározó kultúrpolitikusa, aki a
trianoni békediktátum után Magyarország
feltámadásában, újjászületésében talán a
legnagyobb szerepet játszotta. Azt viszont,
hogy ki volt Kornis Gyula, kevesebben
tudják, pedig méltó társa volt a másik két
nagyformátumú politikusnak! Pályafutása
korai időszakában Klebelsberg Kuno államtitkára volt, filozófusként pedig a klebelsbergi kultúrkör szellemi megalapozójaként
ismerhetjük. A kultúrpolitika irányelvei
című írása máig érvényes és meghatározó
jelentőségű gondolatokat tartalmaz!”

Húsvét ünnepét ebben az
évben is a koronavírusjárvány körülményei között kell megélnünk: a bizonytalanság, a bezártság,
a félelem, sokszor betegség és gyász közepette. Az
evangéliumokban gyakran
esik szó a betegségekről.
Máté evangéliumában
egy férfi Jézushoz fordul,
hogy segítsen súlyosan beteg fián. És láss csodát, a
fiú meggyógyult! Tanítványai megkérdik Jézust, ők
miért nem tudták meg�gyógyítani a fiatalembert.
Mert kishitűek vagytok –
válaszolta Jézus. Ha csak
egy mustármagnyi hitetek
lenne, hegyeket tudnátok
megmozgatni! Ha azt
mondanátok egy hegynek,
hogy innen oda menjen,
odamenne!
Napjainkban kérdés,
hogy van-e legalább egy
mustármagnyi hitünk,
hogy a járvány által
érintett szeretteinkért
úgy imádkozzunk, hogy
meggyógyuljanak. Nagyszülők, szülők, testvérek,
fiatalabb családtagok és
barátok.
Mióta az ember elszakadt Istentől, számtalan
szenvedésben volt része.
Tehetetlenség, magány,
szeretetlenség és nyomorúság az ő sorsa. Az
örök szenvedés hullámvasútján utazik. De ha
látja a keresztre feszített
Megváltót, aki magára
vállalta valamennyiünk
bűneit, megmenekülhet
ettől a hullámvasúttól.
Így, az igazsággal felruházott szeretet és békesség
segítségével talán túléli
ezt az alattomos világjárványt, mert felfogja a
golgotai kereszt jelentőségét és történeti szerepét.
Az emberiesség, a hűség,
a szelídség és a mások
szenvedését enyhítő magatartás fontosságát.
Hinnünk kell saját,
járvány utáni „feltámadásunkban”, társadalmunk
megszokott életének
visszatérésében! Egy
kicsit jobban megbecsülve
mindazt, ami nemrég még
olyan természetes volt.
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Japán, orosz, dél-koreai és telugu nyelvleckék háromévesen
A HETILAP

Milyen az élet egy autista gyermekkel?

Papp Brigitta

Egy gyermeket felnevelni, elindítani
az életben sohasem egyszerű. Minden
szülő ismeri az állandó libikókázást:
legyek jó anya, jó apa, akivel mindent
meg lehet beszélni, de azért legyen
fegyelem. Átadjak mindent, ami fontos,
de azért ne legyen állandón „trenírozás”. Fejlődjön az a gyermek és hozza
ki magából a lehető legtöbbet, de azért
élvezze a gyermeki lét minden pillanatát. És még lehetne sorolni tovább a
mérleg két serpenyőjébe kerülő fontos
kérdéseket.
Szóval a társadalom által átlagosnak
skatulyázott gyermekkel is tartogat
kihívásokat a lét, ám ha egyszer csak
rádöbbenünk, hogy a mi gyermekünk
biztosan kirúgja annak a bizonyos skatulyának a falát, akkor egy pillanat alatt
tud összeomlani az élet, majd újjáépülni – akár egy jobb, de mindenképpen
nagyon más, kihívásokkal teli életté.
Petrovics Kornél és felesége, Zádori
Henrietta viszonylag korán szembesültek azzal a megmásíthatatlan ténnyel,
hogy kisfiuk nagyon sok mindenben
sokkal több, mint egy átlagember,
ugyanakkor lesznek olyan területei
az életnek, ahol komoly küzdelmek
várnak rá. Goránról, a fiukról ugyanis
már másfél éves korában kiderült, hogy
elképesztő tehetségű, ahogy nem sokkal később az is, hogy Asperger-szindrómás.
Henrietta és Kornél aztán már Gorán óvódáskorában kénytelen volt
felismerni az oktatási rendszer szűk
keresztmetszeteit, és azt is, ha hagyják,
hogy azok a pedagógusok, akik csak
a határokat és szabályokat ismerik,
beerőltessék gyermeküket a skatulyába, az komoly és visszafordíthatatlan
sérüléseket okozhat.
Persze a folyamat, ami végül a Szikra Tehetséggondozó Egyesület megszületéséig
vezetett, korántsem volt sima, de mára
az országban egyedülálló egyesület már
közel száz – köztük két székesfehérvári – autista gyermeket nevelő családnak
nyújt támaszt és biztosít lehetőséget arra,
hogy a gyermekek oktatása ne állandó
probléma legyen, hanem a tehetségük
kibontakoztatása, fejlesztése.

Horoszkóp
2021. ápr. 1. – ápr. 7.

Fotó: Zádori Henrietta

Szülőként nagyon sok mindenre büszkék, de teljesen
újjá kellett építeniük az életüket, amikor kiderült,
hogy fiuk Asperger-szindrómás – meséli Petrovics
Kornél, akivel április másodika, az autizmus világnapja alkalmából beszélgettünk.

Henrietta, Gorán és Kornél

„Amikor tudatosult bennem a tény, hogy
Gorán autista, összeomlottam. Munka
közben egyszer csak rájöttem, hogy nekünk
nagyon más életünk lesz. Elkezdtem sírni,
és azt éreztem: haza akarok menni!” –
mesélte Kornél az első szembesülést,
ahonnan aztán elindult a családjuk
nem hétköznapi története. Kívülállóként – magam is így voltam ezzel – az
első gondolata az az embernek, hogy
egy gyermek, akit a szakemberek átütő
fejlődésű tehetségnek diagnosztizálnak,
elképesztő büszkeség a szülőknek. Ez
persze így van, de ahogy a szólás is tartja: az éremnek van másik oldala is! Sőt
előfordul, hogy csak másik oldala van.
– „Nagyon erős kettősség van bennem.
Vannak pozitív és negatív oldalai is Gorán
tehetségének – ezt mondom szülőként.
Ugyanakkor ha azt nézem, hogy a fiam így
hogyan fog beilleszkedni a világba, akkor
azt kell, hogy mondjam: mind a két oldal
negatív. Aki ismeri esetleg az Agymenők
című sorozatot, illetve az Ifjú Sheldont, az
el tudja képzelni: az sem jó neki, hogy túl
okos, és a másik oldalon, a szociális oldalon
pedig csak lemaradásokkal szembesül – ez
sem túl jó neki. Szülőként persze nagyon
sok mindenre büszkék vagyunk! A különleges tehetség másfél-két éves korban derült
ki: egyszer csak észrevettük, hogy olvas.
Előtte könyvből olvastunk neki meséket,
ült az ölemben, az ujjammal mutattam, hol
tartok. Egy nap mentünk az utcán, babakocsiban toltuk, és Gorán elolvasta egy
ház falán a táblát: hízó eladó. Ezt csak így

Kos 3. 21. – 4. 20.

Előfordulhat a héten, hogy kisebb problémákkal találhatja
szembe magát a magánéletében, amiket minél hamarabb
igyekezzen megoldani és elegendő figyelmet fordítani rájuk! Abban bízik, hogy a dolgok mind jó irányba mennek
maguktól, azonban ez sajnos nem így lesz!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ez a hét egy nagyon izgalmas időszak az életében,
különösen, ami a szerelmet illeti! Hatalmas
előrelépést tapasztalhat ezen a téren. Az eddigi sok
rossz választás után lehet, hogy végre rátalál arra a
személyre, aki tökéletes lesz Önnek!

kimondta, és tudtuk, hogy olvasta, hiszen
nem emlékszem, hogy egyáltalán használtuk volna azt a szót, hogy hízó. Jó fél év
múlva már írt, háromévesen több nyelven.
Amikor odaadtuk neki a laptopot, tanult
rajta. Nálunk olyan fel sem merült, hogy
játszik vagy bármilyen hülyeséget néz: ő
japán, orosz, dél-koreai, telugu nyelvleckéket nézett. Elővette a tábláit, és filccel gyakorolta a dél-koreai írásjeleket, fonetikusan
már tudott írni. Nem dél-koreai szavakat,

de azt például, hogy Jupiter, le tudja írni
dél-koreai írásjelekkel. Azt is tudjuk, hogy
fotografikus memóriája van, de szelektív:
csak akkor használja, amikor akarja. Aztán
ez az elképesztő tanulási folyamat az óvoda
kezdete óta megállt, mélyrepülés kezdődött.
Nem tudjuk, hogy miért. Azzal magyarázom, hogy amióta ráérzett arra, hogy kilóg
a közösségből, azóta próbál alkalmazkodni,
és levagdosni magáról azokat, amiket más
nem csinál.”
Aztán a szülők életében eljön az a pont,
amikor rájönnek, hogy a hagyományos
oktatás nem az ő gyermeküknek szól.
Kornélék is így jártak: „Először is, mi
elhatároztuk, hogy a félig tele poharat nézzük! Oké, autista a gyermekünk, és? Ez egy
kedvező dolog, nagyon ügyes és okos.
Ezzel a hozzáállással kerestünk neki
óvodát. Aztán rájöttünk, hogy nincs olyan,
amilyet mi elképzeltünk. Autizmusspecifikus óvoda van, ahol jobban figyelnek, kisebb a létszám, de ezért természetesen fizetni kell. De olyan nincsen, ahol a
tehetségét is kézbe veszik. Később persze
rájöttünk, hogy nem is lehet ilyen, hiszen
nem tud csak egy gyerekkel foglalkozni az
óvónő, és az sem valószínű, hogy hajlandó
mondjuk japánul tanulni a gyerekkel.
Megpróbáltuk a legjobb megoldást: egy
félnapos, kis létszámú, autizmusspecifikus
óvoda mellett tettük le a voksunkat. Ezért
költöztünk Érdre, mert ott találtunk olyat,
ami jónak tűnt. Nagyjából három hónapig.
Akkor kiderült, hogy az óvónő megüti a
gyermeket, ha az nem evett, vagy sírt.

„Az autista gyermekem jobb emberré tett!”
Kornéllal valamivel több mint húsz éve ismertük
meg egymást, amikor Várpalotán nyaralt. Azóta
sok idő eltelt, de még jelentősebb életeseményeken ment keresztül!

Mennyire tudja átrendezni az ember
életét, ha autista gyermeke születik?
Úgy tapasztaltam, sokan hajlamosak
beleülni abba, hogy autista gyermekük van, és a félig üres poharat
látják. Igen, néha nagyon rossz és
nagyon nehéz, de meg kell látni a
pozitív oldalát! Nem szabad belesüppedni és magunkra venni, hogy
az emberek jelentős része kiröhögi
a gyermekemet! Ilyenkor vissza kell
röhögni! Szabadidőmben pozitív
hangvételű mémeket készítek. Ezek
az egy mondatok néha pont oda
tudnak ütni, ahová kell.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Milyen lett Petrovics Kornél? Milyen
apává váltál?
Azt biztosan tudom, hogy az autista
gyermekem jobb emberré tett!
Bennem nagyon mély nyomot hagyott
Kevin Costner Tökéletes világ című
filmjének egyik mondata: a maximum, amit az ember elérhet az
életében, az az, hogy jó apa legyen!
Én próbálom, de nagyon stresszes és
nehéz. Nem hazudok: nekem is jobb
lenne, ha nem kellene ennyire nagyon csinálnom ennyire sok mindent!
Hogy látod a jövőt?
Nehezen viselem, hogy ennyi minden
van a vállamon. De talán nem is a
mostani terheket, hanem azt, hogy mi
lesz a gyermekemmel ebben a világban, ha felnő, és mondjuk húszéves
lesz, vagy ha én már nem leszek...

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten lehet, hogy megismerkedik végre egy
olyan személlyel, akinek nemcsak a nézetein és
elvein osztozik, de megbízható és őszinte is Önhöz.
A párkapcsolatban, házasságban élők szintén nagyon
harmonikus hetet töltenek majd együtt.

Ez a hét remekül fog alakulni az egyedülállóknak, hiszen
most végre szembejöhet velük egy különleges illető, aki
felkelti az érdeklődésüket. Ha Ön párkapcsolatban él,
jó eséllyel találkozik valakivel, aki iránt heves érzelmek
ragadják el.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ez egy nagyon kedvező időszaknak bizonyul, ami tele
lesz szerencsével, fejlődéssel és sikerrel, mind a magánéletével, mind az egészségével, mind pedig a pénzügyi
helyzetével kapcsolatban. Azonban fontos, hogy olykor
fogadja el mások segítségét és támogatását is!

Ezen a héten képes lesz nyitni a párja felé, ugyanis
végre maga mögött hagyja a kételyeit és a félelmeit,
ezáltal sokkal közelebb érzi majd magát a kedveséhez!
Egy csodálatos meglepetés várja a héten, és meglátja,
a szerelmi élete jobb lesz majd, mint valaha!

FEHÉRVÁR
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A HETILAP

Jött az óvodaváltás, az új helyre fél évig jártunk, utána jött a harmadik. Sajnos azt kell
mondjam, hogy ez normális menetrend: egy
autista gyermeknél gyakoriak a váltások.
Ezekből a tapasztalatokból tanulva aztán
eldöntöttük, hogy az általános iskola már
nem így fog zajlani! Magántanulói státuszt
kértünk – most ennek egyéni munkarend a
megnevezése, és nehezebben elérhető.”
Kornélék kitalálták, hogy csinálnak egy
tanulócsoportot, olyan gyermekeket
keresnek, akik hasonló érdeklődésűek,
esetleg hasonló intelligenciával rendelkeznek. Egy egyszerű Facebook-csoportból indultak – ennek ma már több
mint ezer tagja van: „Elkezdtük Érden a
tanulócsoportot, és jöttek szépen a gyermekek. Ahogy pedig egyre inkább híre ment,
egyre többen lettünk, több korcsoport volt
már, többféle fejlesztésre lett igény. Egyszer
csak azt vettük észre, hogy fél év alatt hetvenen lettünk, most pedig már több mint
százan vagyunk. Kezdetben mi magunk, a
szülők oldottuk meg az oktatást is: ki mit

tudott, azt tanított. Most már fejlesztőpedagógusok tartják az órákat, jelenleg
persze online. Elsőként egy helyszínen folyt
a munka: Érden nagyon rugalmasan álltak
hozzánk, és kaptunk helyiséget. Ma már
több helyszínen is folyik az oktatás, igény
szerint: három-négy fős kiscsoportokban,
vagy ha arra van szükség, egyetlen gyerek
számára.”
Egyesületként azt próbálják elérni,
hogy minél kisebb anyagi teherrel
járjon mindez a szülőknek. Most pedig
egy újabb célt tűztek ki, hogy nyári
tábort szervezzenek a gyerekeknek –
persze ha azt a koronavírus-járvány
lehetővé teszi: „Szeretnénk a nyáron
sok gyermeknek megadni a lehetőséget a
táborra, hiszen ahogy lett egyesületünk,
már mindenféle programokat tudtunk szervezni. Magántanulóként az az alaphelyzet,
hogy a gyermek be van jelentkezve egy
iskolába, ahová nem kell bejárnia. Nekünk
is van ilyen iskolánk. Ez az iskola rendezett
korábban Erzsébet-tábort, és gondoltam,

valahogy mi is csatlakoznánk. Mivel Gorán
enni nem tud közösségben, ezért a terv az
volt, hogy csak délelőtt maradnánk. Nagyon fontos lenne a közösség: bár a fiunk
nem vesz részt játékokban, de leül és figyel,
nézi, ki, mire, hogyan reagál. Neki ez nem
rutinból és ösztönből jön, hanem tanulnia
kell. De sajnos elutasítottak minket azzal
az indokkal, hogy nincs fejlesztőpedagógus.
Akkor felajánlottam, hogy ott leszek én
is, és felügyelem a gyermeket, csak hadd
lehessen részese a tábornak. Sajnos ezt
sem engedték meg. Ez is egy olyan speciális
helyzet, amibe gyakran belefutunk: vannak
olyan dolgok, amelyek mindenki számára
elérhetők, de egy autista gyermek számára
nem. Innen jött aztán az ötlet, hogy akkor
csináljunk mi egy tábort, és végül negyven
gyermek táboroztatására sikerült összegyűjtenünk a pénzt. Nagyon nagy sikere
volt, sőt országos díjakat is kaptunk! Idén
már hatvan gyermek számára szeretnénk
lehetőséget teremteni táborozásra, most
erre gyűjt az egyesületünk.”

Székesfehérvárról is járnak a Szikrába.
Hogyan és honnan találják, találhatják
meg őket az autista gyermekeket nevelő
szülők?
„Autistakörökben úgy működik, hogy a
szülők minden nap keresik a lehetőséget,
és tanulnak. Mindent meg kell tanulnunk:
pszichológusnak kell lennünk, tanárnak, terapeutának, fejlesztőpedagógusnak, még ügyvédnek is. Amit most a legtöbb szülőnek a
járvány miatti otthoni oktatás jelent, nekünk
az a mindennap! Csak egy autistát tízszer nehezebb rávenni mindenre. Székesfehérvárról
is jár hozzánk két gyermek, illetve pákozdiakkal is kapcsolatban állunk, de megtalálnak
minket határon túlról is. Tervként felmerült,
hogy országossá bővüljünk. Szeretnénk
Székesfehérvárral is felvenni a kapcsolatot,
hogy tudjunk segíteni, és akár helyben meg
lehessen oldani ezt a fajta oktatást az autista
gyermekek szüleinek. Egyébként is várjuk
az agilis, tenni akaró szülőket, szervezeteket,
akik szeretnének autistáknak tábort szervezni a saját lakóhelyükön!”

A Fehérvár Televízió műsora április 3-tól 9-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2021. 04. 03. SZOMBAT

2021. 04. 04. VASárnAp

2021. 04. 05. Hétfő

2021. 04. 06. Kedd

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér extra – vendég: Horváth
Miklósné önkormányzati
képviselő – ismétlés
07:55 Városrészek titkai – ismétlés
09:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Csaba rendező
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Derzsi
János színművész
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 Paletta extra – ismétlés
Téma: Nuka, a világjáró – a
Vörösmarty Színház újabb
animációs filmmel jelentkezett;
Újraindult a Vörös
Tamás Projekt
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér extra – vendég:
Farkas László önkormányzati
képviselő – ismétlés
13:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Lisszabon, London
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Ignácz
Attila zenész, énekes
18:30 Magyar–madjar-találkozó
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 A szomszéd vár –
turisztikai magazin
19:40 In memoriam Dosztál Béla
20:20 Aranybulla Művészeti
Napok 1-2. rész
21:20 Boogiefeszt 1. rész
22:45 Hírek – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
08:00 Sznúkerszerda – ismétlés
08:10 Kezdőkör – ismétlés
09:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Ignácz
Attila zenész, énekes
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendég: Ignácz
Attila zenész, énekes
10:35 Úton – ismétlés
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Horváth
Csaba rendező
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Derzsi
János színművész
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 Úton – ismétlés
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hargitai Iván rendező
18:25 Fodor István – A
mindenség harmóniája
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 A Fehérvár Televízió
archívumából – Bölcső
20:35 Johann Sebastian
Bach: János-passió
22:35 A hét hírei – ismétlés
22:55 Képes hírek– benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 A szomszéd vár – ismétlés
07:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:25 Hitünk és életünk – ismétlés
08:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hargitai Iván rendező
09:25 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 A szomszéd vár – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Hargitai Iván rendező
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:30 Szarajevó 2018
16:10 Csík 30 – 30 év boldogság
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: KészVarga Mónika alezredes,
ügyeletvezető, ORFK
18:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: KészVarga Mónika alezredes,
ügyeletvezető, ORFK
20:20 Kisvárda–MOL Fehérvárlabadrúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Csákvár–Kazincbarcikalabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
23:40 Híradó – ismétlés

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: KészVarga Mónika alezredes,
ügyeletvezető, ORFK
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: KészVarga Mónika alezredes,
ügyeletvezető, ORFK
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
15:40 Portrék a Királykúton –
vendég: Török Máté
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Somogyi-Tóth Dániel
fotóművész, karmester
18:25 Köztér extra
Vendég: Brájer Éva
önkormányzati képviselő
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör – magazinműsor
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Paletta – ismétlés
20:45 Honvéd7
21:10 Johann Sebastian
Bach: János-passió
23:10 Híradó – ismétlés
23:30 Képes hírek

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Mivel Ön levegő jegyű, ezért van, hogy túlságosan
szárnyalnak a gondolatai, és nem mindig képes
féken tartani azokat. Fontos, hogy mindig a jelennel foglalkozzon vagy a jövőre fókuszáljon, és ne
nézzen vissza a múltba!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A szokásosnál is több időt akar a szüleivel, de
különösen az édesanyjával tölteni. Emellett az
élete valamilyen területén nagy elismerést és
hírnevet szerezhet.

2021. 04. 07. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Somogyi-Tóth Dániel
fotóművész, karmester
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 Kezdőkör – ismétlés
09:40 Köztér extra – ismétlés
Vendég: Brájer Éva
önkormányzati képviselő
10:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Somogyi-Tóth Dániel
fotóművész, karmester
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
15:35 Portrék a Királykúton –
vendég: Buda Ferenc
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:25 Köztér extra
Vendég: Szigli István
önkormányzati képviselő
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Sznúkerszerda –
magazinműsor
20:05 Köztér extra – ismétlés
Vendég: Szigli István
önkormányzati képviselő
20:40 Sznúkerszerda – ismétlés
20:50 Léptei nyomában
virágok nyíljanak
Portréfilm Csomortáni
Gál László székelyföldi
képzőművészről
21:10 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Küszöbök – Pá Antal
21:40 Híradó – ismétlés
22:00 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 04. 08. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 Sznúkerszerda – ismétlés
08:00 Köztér extra
Vendég: Farkas László
önkormányzati képviselő
08:35 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Sznúkerszerda – ismétlés
11:40 Köztér extra – ismétlés
Vendég: Farkas László
önkormányzati képviselő
12:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:35 VII. Csíki Versünnep
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 In memoriam Sipos József
20:55 Mosonmagyaróvár–Alba
Fehérvár-kézilabdamérkőzés
közvetítése felvételről
22:15 Híradó – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 04. 09. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
Vendég: Cser-Palkovics
András polgármester
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
15:05 Corvinus-beetető –
vendég: Vastag Csaba
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magaziműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Köztér extra
Vendég: Földi Zoltán
önkormányzati képviselő
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 A Fehérvár Televízió
archívumából –
Gyergyószentmiklósi emlék
22:05 VII. Profi Kempógála,
Velence
22:55 Híradó – ismétlés
23:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: április 5. 20:20 Kisvárda–MOL Fehérvár-labadrúgómérkőzés közvetítése felvételről

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A héten anyagi helyzete hatalmas javulást fog
mutatni, komoly nyereségre tesz majd szert!
Ha képes arra összpontosítani, amit el akar
érni, akkor minden akadályt könnyedén vesz
majd!

A pénzügyeit tekintve az elkövetkező hét remeknek ígérkezik, de a szerelmi életére is nagyszerű hatással lesznek
a csillagok. A szerelmével közös kalandokba kezdeni az
első helyen áll a napirendjén, ami megerősítené az Önök
közötti köteléket is.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A hét nagyon jól fog alakulni azoknak, akik még
nem házasok, ugyanis lehet, hogy ez az időszak
valami egészen új dolog kezdete lesz. A házasok
azonban ne engedjenek a kisértésnek, és kerüljék el a
házasságtörést bármi áron!

Legyen nagyon elővigyázatos a szerelemben, mert lehet,
hogy könnyen megbántják a héten! Ha még egyedülálló,
most nem szabad belefognia egy újabb párkapcsolatba!
Még ha ez a kapcsolat nagyszerűnek is ígérkezik a kezdetekben, nem biztos, hogy hosszú távon is működik.
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Az aranyműves boltja

Miért tetszik?

A HETILAP

Vakler Lajos

Vakler Lajos
A fenti címmel hirdetett irodalmi pályázatot a Vörösmarty Társaság
és a Fejér Megyei Hírlap az önkormányzat támogatásával. A városban
működő nyugdíjasklubok tagjait kérik, hogy írjanak rövid elemzést
fehérvári kortárs költők, írók egy választott verséről vagy novellájáról.

Fotó: Simon Erika

A Vörösmarty Színház és a Magyar Állami Operaház kooprudukciójában, Szikora János rendezésében rövidesen bemutatják Karol Wojtyła, azaz
Szent II. János Pál pápa Az aranyműves boltja
című, fiatalkori színpadi művét.

Az 1960-ban született verses dialógus
középpontjában három pár áll, akik
jegygyűrűért mennek az aranyműves boltjába. A filozofikus szöveg
a párok történetének bemutatásán
keresztül járja körül a szeretet és
a házasság szentségének témáját.
Az előadásba a Karol Wojtyłával
barátságot ápoló, mindig különleges
hangzásvilágot létrehozó, a közelmúltban elhunyt kortárs lengyel
zeneszerzőt, Krzysztof Pendereckit
hívták társul, hogy művei kísérjék a
prózai színészek játékát.
A darab Szikora János rendezésében
kerül színre: „Két éve, hogy Ókovács
Szilveszter, az Operaház főigazgatója
megkeresett az ötlettel. Úgy volt, hogy
2020-ban lesz Budapesten az Eucharisztikus Világkongresszus, és a darab
a rendezvény egyik kulturális programjaként került volna bemutatásra. A
kongresszus ugyan elmaradt, de idén
is várjuk a szentatya látogatását. Ebből
az apropóból készül az Operaház és a
Vörösmarty Színház együttműködésében Az aranyműves boltja bemutatója.
Karol Wojtyła fiatalkorában, Krakkóban
egy egyetemi színjátszókörnek volt a

A Wojtyła-darab a szeretet és a házasság
szentségét járja körül

tagja, és amellett, hogy játszott, illetve
rendezett, számos darabot is írt. Ezek
közül a legismertebb Az aranyműves
boltja. Ebben az időszakban Krakkó egy
másik nagyon jelentős személyiségnek is
otthont adott, ő volt Krzysztof Penderecki, akiben ma már a kortárs lengyel zene
egyik legnagyobb szerzőjét tisztelhetjük.
Ő diáktársként kitűnő kapcsolatot ápolt
Wojtyłával, egy szellemi közösségbe tartoztak. Ez a szellemiség összekapcsolta
a két embert, de műveiket még nem: ez
a feladat rám, illetve az Operaház és a
Vörösmarty Színház művészeire vár!”

nosztalgikus hangulatú, kis fadoboz fedelét, egy
titokzatos világ tárul fel előttünk.
A muzsikusok ezzel az akár ajándéktárgyként
is használható dobozkával lehetőséget adnak a
premier előtti koncertfelvételeik megtekintésére,
sőt a zenedoboz tulajdonosa választhatja meg,
melyik hangversenyt szeretné hazavinni. És amikor
gazdája igényli, a dobozban rejtőző pendrive-ot a
zenekar munkatársai újratöltik egy másik műsorukkal. Az erre alkalmas televíziókészüléken vagy
számítógépen lejátszható felvételek nézői nagyobb
felbontásban, jobb képminőségben élvezhetik a
koncerteket otthonuk biztonságában. A nagy kapacitású pendrive más célra is használható.
A dobozokból befolyó bevételt jótékonysági
céllal, adományként gyűjti az Albakkord Zenei
Alapítvány, ezzel segítve a zenekar tevékenységének fenntartását.
A fehérvári szimfonikusok már több mint egy
éve bevétel nélkül végzik tevékenységüket online koncertek, kamaraprodukciók és ingyenes
szabadtéri hangversenyek formájában.
Illusztráció: Alba Regia Szimfonikus Zenekar

A klasszikus zenedoboz egykoron minden
polgári lakásban megtalálható volt, és többnyire
nem is egy darabot őriztek, hiszen felnőtteknek
és gyerekeknek is készültek ilyen zenélő szerkezetek. Amikor felnyílt a fedelük, és a zenedoboz
játszani kezdett egy kedves, többnyire romantikus dallamot, mindenkinek megdobbant a
szíve. A zenedobozok nem csak hangot adó
eszközként funkcionáltak: csatokat, hajgumikat,
ékszereket és ki tudja, mi mindent rejthettek
bennük a hölgyek és a kislányok.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar modern
zenedobozának segítségével a gyermekkorunkba repülhetünk vissza: amikor felnyitjuk a

Bobory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke
bízik benne, hogy sikerül megszólítaniuk az
idősebbek körében is az irodalomkedvelőket:
„Hasznos, értékes és talán eredményes elfoglaltságra
biztatjuk az időseket: írják meg nekünk, hogy az elmúlt
évtizedekben Fehérváron megjelent versek, szépprózai
írások közül melyik tetszik nekik és miért. Egy kis verselemzésre, értékelésre kérjük a nyugdíjasokat. Bízom

Újra száll a Tündérszó!

Tavaszi meglepetés a szimfonikus zenekartól
Különleges meglepetéssel készült a tavaszra az Alba Regia Szimfonikus Zenekar: zenedobozt kínál a komolyzene rajongóinak.
A fából készült dobozka egy pendrive-ot rejt a zenekar egyik
premier előtti koncertfelvételével, így a zenedobozok tulajdonosai láthatják, hallhatják először ezeket a hangversenyeket. A
dobozokból befolyó bevételt jótékonysági céllal, adományként
gyűjti az Albakkord Zenei Alapítvány.

benne, hogy elfogadják a felhívásunkat, és megírják
véleményüket!”
A felhívás alapján április tizenegyedikéig, a költészet napjáig várják a pályamunkákat. Segítséget
pedig az alábbi kiadványok nyújthatnak: Ki válaszol?; Évek vagy napok; Parázs az avarban; Carmina
Albae Regiae; Fehérvári szép versek; Kötéltánc.
A pályázatok terjedelme legfeljebb három gépelt
oldal lehet, amit papíralapon várnak a társaság
postai címére, a Kossuth u. 14. szám alá, vagy
e-mailben a boboryz@gmail.com címre. A beküldött
pályamunkákat irodalomtörténészekből álló szakmai zsűri értékeli. A legjobbak könyvjutalomban
részesülnek. Az eredményhirdetést a szervezők az
Ünnepi Könyvhét megnyitójára ígérik.

A zenedoboz Balla Brigittánál igényelhető a jegyiroda@arso.hu e-mail-címen vagy a 70 509
8805-ös telefonszámon

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár
tizenkettedik alkalommal hirdette meg a Tündérszó határok nélkül című meseíró pályázatot.
A világ bármely országában élő, nyolc és tizenöt év közötti gyerekektől várják az alkotásokat,
témamegkötés nélkül.

lehet szóközök nélkül, a témát illetően
azonban nincs megkötés.
Egy pályázó csak egy mesével szerepelhet
a versenyen. A szervezők kérik beküldeni
a meseíró nevét, születési idejét, postacímét, illetve szülei egyikének e-mail-címét
és telefonszámát. Az alkotásokat neves
írókból álló zsűri értékeli. A díjazottakat
május végéig telefonon vagy e-mailben
értesítik, illetve névsorukat a www.
ggmuvhaz.hu honlapon is közzéteszik.
Az ünnepélyes eredményhirdetést június
elejére tervezik Székesfehérváron, személyes részvétellel vagy online formában,
a járványhelyzettől függően. A legjobb,
legfantáziadúsabb meséket egy későbbi
időpontban megjelenteti az intézmény.

Számos mesét küldtek már be a gyerekek az idei Tündérszó pályázatra,
melyen a 2006. január 1-je és 2012. december 31-e között születettek vehetnek
részt a világ bármely országából.
A kizárólag magyar nyelven készült alkotásokat Word-dokumentumban kell elküldeni a tunderszopalyazat@gmail.com
e-mail-címre április 16-ig. A pályaművek
terjedelme legfeljebb hatezer karakter

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

Cím
(Székesfehérvár)
Ady Endre u. 26. fsz. 3.
Budai u. 13/A. fsz. 1.
Kelemen B. u. 7. fsz. 4.

Alapterület

(m2)
22 m2
73 m2
55 m2

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj
(Ft/hó)

1
2
1+2

komfortos
komfortos
összkomfortos

24.200,67.600,55.000,-

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 Városüzemeltetési 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 letölthető a honlapról.
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2021. 03. 29.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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„Itt mindig olyan emberek voltak, akik lehetővé tették a fejlődést!”
A HETILAP

Minden nagyvállalatnak, így a Köfémnek
is kihívást jelentett a rendszerváltozás
időszaka. Közülük több nem élte túl a váltást,
a fehérvári alumíniumgyár azonban éppen
ebben az időszakban indult óriási fejlődésnek. Mi sem bizonyítja jobban a sikert, mint
hogy idén ünnepeljük a vállalat nyolcvanadik
születésnapját. A rendszerváltáskor indult
fejlődést nagyon sokan Forgó Béla nevével
kötik össze. Az egykori vezető életének nagy
részét a Köfém töltötte ki: ez volt az első és
egyetlen munkahelye. Harmincöt évig dolgozott a vállalatnál, az utolsó tíz évben első
számú vezetőként. Vele idéztük fel a vállalat
legfontosabb időszakát, mely az 1990-es
években kezdődött, és egészen a 2000-es
évek közepéig tartott.

1979-ben került a Köfémhez, pénzügyi területre. Akkor milyen volt a
gyár?
Ma is azt mondom, és folyamatosan ezen a véleményen vagyok,
hogy akkoriban ugyanúgy voltak
jó, a lehetőségekkel jobban élni
tudó vállalatok és kevésbé jók.
Meggyőződésem, hogy abban az
időszakban, egy akkori összehasonlításban a Köfém talán a
legjobbak közé tartozott. Részben
ezért is választottuk a feleségemmel együtt ezt a vállalatot az
egyetemet követően. Külön szeretném kiemelni, hogy annak idején
úgy kezdtük a pályánkat, hogy
volt egy körülbelül tíz hónapos
betanulási időszak, ami alatt végigjártuk az összes gyáregységet,
kiszolgálóegységet, és mindenhol
eltöltöttünk két-három hetet. Nagyon sokáig abból a tapasztalatból
éltem, amit akkor megszereztem.
Abban az időszakban a cég állami
tulajdonban volt, néhány év múlva
azonban érezhető volt, hogy változás
jön. Hogyan lehetett felkészülni a
rendszerváltás időszakára?
Nem volt egyszerű feladat, nagyon
meghatározó volt, hogy a cégnek
akkor egy olyan, modern szellemben gondolkodó első számú
vezetője volt, mint Tóth Géza, aki
bátran hallgatott a fiatalokra, és
talán nem vagyok szerénytelen,
ha azt mondom: főleg rám. Mi,
a fiatalabb generáció tagjai az
egyetemről már egy más típusú
tudásanyagot hoztunk, így együtt
készítettük fel a céget a privatizációra. Az már a nyolcvanas évek
második felében látszott, hogy
bár a Köfém a maga nemében jól
teljesít, de a meghatározott körülmények között hosszú távon nem
tud fennmaradni.
Miből vonták le ezt a következtetést?
A legfontosabb felismerés az volt,
hogy az üzem mérete az akkori
viszonyok szerint nem volt ideális.
Túl nagy volt ahhoz, hogy csak
specialitásokat gyártson, de túl
kicsi ahhoz, hogy a nagymenő cégekkel, például az akkori Alcoával
versenyezni tudjon Európában és
világviszonylatban. Az tehát rög-

tön látszott, hogy befektetőre van
szükségünk, ezen belül is szakmai
befektetőre, nem pedig tőkebefektetőre!
Így került képbe az Alcoa?
Először egy osztrák, alumíniumipari nagyvállalattal kezdtük el a
tárgyalásokat, és közel jártunk a
megállapodáshoz. Kiderült azonban, hogy az osztrákok hasonló
tőkeszegénységben szenvednek,
mint mi. Ekkor került képbe az

pedig a már említett kereskedelmi hálózat, amelyen keresztül a
megnövekedett, illetve a korábban
keleti exportra menő termékeinket el tudtuk helyezni a nyugati
piacokon.
Milyen fejlesztések születtek akkor?
A meglévő üzletágaink, az öntöde, a hengermű, a présmű és a
készárugyáregységünk fejlesztése
is nagyon fontos volt, de emellett
elsőrendű kérdés volt, hogy az

nünk, hogy ez vámszabad területként működjön. Ma már európai
uniós tagként a fiataloknak ez
nem sokmindent mond, de akkor
ez nagyon fontos kitétel volt, amit
nem volt könnyű megszervezni,
előkészíteni. Meg tudtuk csinálni,
és íme, ez az üzletág azóta is egyre
csak fejleszt, és ha a legutóbb átadott fejlesztéseket nézzük, akkor
már össze sem hasonítható azzal,
amit először telepítettünk ide!

Fotó: Kiss László

Sasvári Csilla, L. Takács Krisztina

Alcoa. Mint nagyon sok mindenhez az életben, ehhez is szerencse
kellett. Az Alcoának ugyanis
éppen ekkor volt egy olyan karizmatikus vezetője, aki európai
terjeszkedést tűzött ki célul – így
Európában mi lettünk az Alcoa
első igazi nagybefektetése.
Mit hozott a gyár életében a tulajdonosváltás?
Megsokszorozódtak a lehetőségeink! Alapvetően jó termelőgárdával, jó szakmai gárdával
rendelkeztünk, ebben nem volt
hiány. Tőkéből, egyfajta nemzetközi elismertségből, nemzetközi
hálózatból volt hiány. A korábbi
kereskedelmi irodák eltörpültek
amellett a kereskedelmi hálózat
mellett, amivel az Alcoa és más,
ilyen nagyságrendű cégek rendelkeztek. Dollárszázmilliókról volt
szó, amit az első években fejlesztésre fordítottak! A másik előny

Alcoa üzletágaiból még többet
hozzunk Magyarországra. Ezt tekintem ezen időszak legfontosabb
teljesítményének, feladatának.
Ugyanis ez minden multin belül
egy belső versenyt jelent. Az, hogy
egy amerikai központú cég Magyarországra, Hollandiába, Romániába vagy Belgiumba telepíti az
új fejlesztését egy új üzletágban,
mindig egy cégek közötti verseny.
Az dönti el, hogy a cég önmagában milyen, illetve az is szerepet
játszik, hogy milyen támogatást
tud ehhez hozzátenni. Az első időszakban ez a mi kreativitásunkon
múlott. Egyrészt alkalmazkodtunk
az Alcoa szabályrendszeréhez – és
ebben élen jártunk – másrészt
kreatívak voltunk. Például a ma
már legjelentősebbnek mondott
üzletág, a keréktermék csak olyan
feltételekkel tudott Magyarországra jönni, hogy meg kellett szervez-

Forgó Béla harmincöt éven át kísérte
tudásával az idén nyolcvanéves
céget. Irányításának köszönhetően a
Köfém egy állami vállalatból az Alcoa
üzleti portfóliójának meghatározó
elemévé vált. A vezetésével végrehajtott beruházások és fejlesztések
eredményeképpen ma az Alcoa a
második legnagyobb amerikai,
összességében pedig a hatodik
legnagyobb ipari befektető Magyarországon. 1996-ot követően egy évet
az Egyesült Államokban töltött, hogy
megismerje az élenjáró üzleti technikákat, többek között a pittsburghi
pénzügyi szervezetnél, valamint
a Clevelandben, Davenportban és
Warrickban működő üzletágaknál.
Kulcsszerepe volt a magyarországi
Shared Service Központ létrehozásában, mely először csak a magyarországi üzletágakat szolgálta ki,
de gyorsan kiterjesztette működési
területét azon túlra is. 2002-ben az
újonnan létrehozott Európai Adminisztrációs Központ igazgatójává is
kinevezték. Összevonta az európai
shared service központokat egy magyar, központi szervezetbe – ez felel
meg a mostani GBS-szervezetnek.
2003-ban országigazgató-helyettesi
és pénzügyi igazgatói kinevezést
kapott, 2005-től kezdődően pedig
sikeresen vezette az Alcoa magyarországi tevékenységét mint országigazgató (country manager) és mint
a Köfém vezérigazgatója.

Hiszen akkor használt gépeket
hoztunk be, ma meg a legmodernebb technológia van jelen.
Gondolom, fontos volt az is, hogy
milyen szakemberekkel rendelkezik
a cég.
Szinte a legfontosabb ez a kérdés volt! Amikor az Alcoa akkori vezetője, Paul O’Neill – aki
egyébként nem sokkal később
az USA pénzügyminisztere lett
– Magyarországra jött tárgyalni,
megkérdezte tőlem, a Köfém
második számú vezetőjétől, hogy
ha mindent ide tud hozni, ha lesz
bőven anyagi forrás, fejlesztés,
széles piaci lehetőségek, akkor
meg tudom-e ígérni, hogy lesz itt
erre elég szakképzett ember. Igent
tudtam mondani! Ez a titka a Köfém nyolcvanéves sikerének, hogy
itt mindig olyan emberek voltak
– és vannak ma is – akik lehetővé
teszik a fejlődést!
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Túl a legnagyobb versenyfutáson
A HETILAP

Kaufer Tamás lassan maga mögött hagyja a koronavírust

Ha egy beszélgetés során Székesfehérvár és
a futás kerül egy mondatba, pár percen belül
egészen biztosan elhangzik Kaufer Tamás neve.
A város talán legismertebb amatőr futója
megjárta a pokol legmélyebb bugyrát, de már
jó tempóban halad a teljes egészség visszanyerése felé.

Csend. De az az igazi, mély, szinte
már hasító csend – erre emlékszem, amikor jött a hír, hogy
Kaufer Tamás koronavírus-fertőzés
miatt a Szent György Kórház intenzív részlegén fekszik kétoldali, a
tüdeje háromnegyedét megtámadó
tüdőgyulladással. Egészen elhalkult
a világ. Tamás? Az intenzíven? Ha ő
ott van, akivel tavaly még Fehérvár
legújabb futópályáját teszteltük,
akkor vége a világnak! Ha ezt a
kiváló, erős és kitartó sportembert
így megtámadta ez az alattomos
betegség, akkor mi lesz velünk?
Teltek a napok, aztán elkezdtek
vékonyan csörgedezni‚ a jobb hírek.
A vérteskozmai Rock n’ roll futás
vagy a Bence-hegyi futás ötletgazdájának laboreredményei javultak,
majd a különböző értékek után már
Tamás is kezdett jobban lenni. De
igazán megnyugodni csak akkor
tudtam, amikor az ismerős hang
– immár a pulmonológia osztályon –
beleszólt a telefonba. Megannyi futóverseny aktív résztvevője vagy éppen
rockos hangvételű szpíkere remélhetőleg túl van a nehezén, története
pedig rengeteg tanulságot rejt!
„Korábban, mielőtt megbetegedtem volna, sokszor beszélgettünk kollégákkal,
barátokkal a járványról. Nem vettem
komolyan, mert sportoló vagyok, jó
erőnléttel. Nem féltem tőle. De úgy
voltam vele, hogy édesapám idős
korára való tekintettel mindenképpen
be kell adatnom az oltást az ő és a saját
védelmemben. Egy keddi napon telefonáltak, hogy mehetek oltásra, mivel
betöltöttem a hatvanegy évet. Amikor
jött a telefon, már beteg voltam. Néhány napon múlt a dolog.” – kezdi a
történetét Tamás.
Magas lázzal, hányással kezdődött a betegség. Hiába próbálta
kikúrálni magát, a megemelkedett
testhőmérséklet nem csökkent. Ez
fontos tapasztalat volt számára,
amit érdemes mindenkinek elraktároznia: „Két hétig voltam otthon
38-39 fokos lázzal, amit igyekeztünk
a hagyományos szerekkel csillapítani – eredménytelenül ugyan, de azért
elvoltam. Két hét után jutottunk arra
az elhatározásra, hogy ez így nem
mehet tovább, és kihívtuk a mentőt.
Nagyon gyorsan, tizenöt perc alatt
meg is érkeztek, megcsinálták a tesztet,
és vittek is az intenzívre.” – meséli
Tamás, majd egy pici szünetet tartunk, ugyanis légzésére még rá kell
segíteni oxigénnel. Néhány másodperc múlva azonban már mondja
is, mi volt számára a betegség első

szakaszában a legfontosabb tapasztalat: „Ha valaki három-négy napon
túl magas lázzal küzd, akkor nincs
mire várni! Azonnal menni kell! Az én
esetemben ez kétoldali tüdőgyulladást
jelentett. Ha valaki elkapta a vírust, de
otthon van rendben, tünetmentesen,
akkor nincs miért kapkodni. Viszont
ha valaki lázas, akkor nem szabad
késlekedni!”

voltam, ezt követően hoztak le sima
osztályra, a pulmonológiára.”
Ki gondolná, hogy a pulmonológiára kerülés cél lehet? Kaufer Tamás
szerint ez ma, 2021-ben egy koronavírusos beteg számára igenis cél:
„Ide kell kerülni, ez a lényeg! Ha valaki
időben kapcsol és gondolkodik, odafigyel magára és a tünetekre, akkor
lehet rá esélye, hogy elkerülje a súlyo-

felkeljek az ágyból és elmenjek megmosakodni a csapig, az még nem megy. Itt,
az osztályon mindenkinek van az ágyánál egy maszk, amiből, ha elfáradsz,
tudsz szívni finom oxigént. Szerencsére
ez nem csipog! Az intenzíven minden
hangot adott ki, ha valamilyen okból
lekerült a helyéről. Szóval ha érzem,
hogy elkap a fáradtság, akkor szívok
egy kicsit, és helyreáll a véroxigénszint.

Fotó: Kaufer Tamás Facebook-oldala

Németh Zoltán

Kaufer Tamás túl van a nehéz napokon. Sokan remélik, hogy hamarosan újra a régi formájában látják a futás nagykövetét!

Ahogy Tamás bekerült a kórházba,
annak is a járvány miatt kialakított speciális intenzív osztályára,
orvosi konzílium ült össze, hogy
eldöntsék, milyen irányba induljon
a gyógykezelés. A kérdés az volt,
hogy lélegeztetőgépre kerüljön,
vagy máshogyan kezdjék meg a
tüdő majd háromnegyedét érintő
gyulladás kezelését: „A lélegeztető a
legdurvább, az már a végső megoldás.
Azt jelenti, hogy letesznek a tüdődbe
egy patronszerű valamit, azon keresztül kapod a levegőt, miközben te tulajdonképpen semmiről nem tudsz, mert
teljesen ki vagy ütve. Az én esetemben
végül a konzílium úgy döntött, hogy
nem tesznek gépre, hanem elkezdenek
nagy dózisban szteroiddal kezelni.
Mindezt úgy, hogy ki vagy kötözve,
mert nem igazán vagy tudatodnál. Én
végül egy hétig speciális maszkban voltam. Ezt úgy kell elképzelni, hogy azt
érzed, mintha az agyadig pumpálná fel
az oxigént, te pedig ott fekszel magatehetetlenül. Egy hétig voltam ebben
az állapotban, akkor kerültem „eggyel
lejjebb”, mert ennek az intenzívnek
van egy alsóbb fokozata. Itt négy napig

sabb megbetegedést. Nem mindegy,
hogy valaki ott köt ki, és esetleg lesz
esélye megúszni antibiotikummal. És
ami még itt jön a képbe, az az oltás!
Amit én átéltem az intenzíven, az
alapján azt mondom: ha csak egy percet
kellett volna ott töltenem, akkor is elcseréltem volna bármilyen oltásra! Olyan
fájdalommal, stresszel és pánikkal járt
ez az egész, hogy ezt elképzelni sem
tudtam volna. Ki kell emelnem, hogy
nagyon komplex csapat – orvosok, ápolók, nővérek, pszichológus, fizioterapeuta, gyógytornász – dolgozik itt, nekik
köszönhetem az életem! És nemcsak én,
hanem nagyon sokan mások is. De ez
igaz a pulmonológiára is, erőt megfeszítve küzdenek a betegekért.”
Az intenzív osztállyal együtt talán
a betegség nehezét is maga mögött
hagyta Tamás, azonban messze még
a vége a gyógyulási folyamatnak.
És hogy hol tart most? Nos, mint
mondja, éppen a föld felett: „Hű,
most lebegek! Végre tudok aludni, hat
hét után megjött az étvágyam, sőt most
már vissza is kell fognom magam – az
előbb éppen csokit ettem. Most az erőmet kell visszaszereznem, mert az, hogy

Ennek normál esetben a százhoz kellene
közel lennie, én most ezzel a kisegítéssel 92-nél járok, de volt ez sokkal
rosszabb is, a 66-os értékre konkrétan
emlékszem. A tüdőm háromnegyede
volt érintett a gyulladásban, de éppen
most beszélgettem egy doktornővel,
aki elmondta, hogy ez csak egy adat,
egy érték egy hatalmas halmazban, a
gyógyulás esélyeit és lehetőségét pedig
minden, ebben a halmazban szereplő
adat és érték együttese határozza meg.
Az értékeim szerencsére lassan, de
biztosan javulnak.”
Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, az egész hazai futótársadalom együtt mozdult meg Tamás
korábbi, súlyos állapota hallatán.
Az ország több pontján, de főleg
Fehérváron a futók megtett kilométereiket neki ajánlották fel. Ahogy
Tamás fogalmaz: a kórházban
dolgozó orvosi csapat az egészségét, ezek a futások és a hozzájuk
kapcsolódó üzenetek pedig a lelkierejét terelték a megfelelő irányba:
„Négy napig be sem kapcsoltam a
telefonomat, illetve azt sem tudtam,
hogy van telefonom. Aztán amikor
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bekapcsoltam, szinte felrobbant a
rengeteg üdvözlettől, jókívánságtól. A
szobatársaim, sorstársaim mutatták
meg a bejegyzéseket, a videókat, és én
könnybe lábadt szemmel néztem őket
végig. Az ország minden pontjáról
jöttek az üdvözletek, hogy éppen értem
futottak. Ez óriási erőt adott! Hálával
tartozom nekik, rengeteg pozitív energiát merítettem ezekből. De az orvosi
csapatnak, amelyik itt, a kórházban
dolgozik, ugyanígy hálás vagyok, mert
ha ők nincsenek, akkor ez az interjú
sincs. Teszik ezt most már némán, taps
nélkül. Ugye emlékszünk: az első hullám alatt még mindenki tapsolt... Már
megvannak a terveim, hogy fogom
megköszönni mindezt az egészségügyi
dolgozóknak egy kis rendezvénnyel.
És persze még egyszer köszönöm az
ország futóinak a rengeteg üzenetet,
bátorítást, főleg a sok futást, elképesztő
motiváció ez nekem így, a gyógyulás
útján. Az előbb volt bent nálam egy
nővérke, mint megtudtam, még ő is
futott, én pedig most is csak ízlelgetem
a dolgot, hogy milyen sokan aggódtak
értem. Nagyon hálás vagyok!”
Ha már szóba került a futás… Amikor Tamás felgyógyul, hogy alakul a
folytatás? Nos, könnyen lehet, hogy
a jövőben a versenyeken már csak
szervezőként lesz ott Székesfehérvár rockfutója: „Nemcsak a futást, de
az egész életemet átértékeltem ebben
az időszakban. Soha ne mondd, hogy
soha, de most úgy gondolom, eljött
az a pillanat, hogy egy kicsit visszakapcsoljak. Hatvanegy éves vagyok.

Fotó: facebook.com

A HETILAP

Rengetegen ajánlották futásukat Tamás gyógyulásának

Amit amatőr szinten el lehetett érni,
azt elértem, viszont fontosabb az, hogy
egészségileg rendben legyek. Most egy
kicsit kivárok. Meglátjuk, hogy alakul.
Beszéltem két, szintén futó barátommal, akik átestek a betegségen. Mindketten azt mondták: minimum három
hónap az az idő, míg újra elkezdhették.
De én már nem akarok ilyen babérokra törni. Megmarad a futás, de

picit lassabban, picit kevesebbet, picit
máshogy. A versenyek rendezése,
szervezése azonban változatlan marad,
minden versenyünket továbbvisszük!
Nagyon bízom benne, hogy amikor
eljön az ideje, és újra lehet rendezvényekben gondolkodni, megkapunk
minden engedélyt a folytatásra!”
Tamás tehát pozitívan tekint előre.
Igyekszik visszanyerni az erejét,

ráadásul mindezt már otthon
teheti, hiszen beszélgetésünk után,
de még a cikk megjelenése előtt a
kórházat is maga mögött hagyhatta.
A gyógyulás útja azonban ezzel
még nem fejeződött be, de nincs
bennünk kétség: Tamás most már
hamarosan végleg maga mögött
hagyja a koronavírus megpróbáltatásait!

A lenti lista azon olvasóink számára készült, akik szívesen
rendelnének – visszajelzések alapján sokan tennének így – de nem
használják még aktívan az internet adta lehetőségeket:

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

A tavalyi év óta felértékelődött a házhoz szállítás, ami a jelenlegi
helyzetben sok cégnek a túlélést jelenti. Az fmc.hu oldalon elkezdtük
összegyűjteni azokat a székesfehérvári és Székesfehérvár környéki
vállalkozásokat, amelyek vállalják termékeik kiszállítását.
A koronavírus-járvány miatt jócskán átalakult, behatárolódott az
életünk: nem is olyan egyszerű hozzájutni a kedvenc sütinkhez,
menünkhöz, sőt ha éppen érintettek vagyunk, akkor a bevásárlás
elintézése is akadályokba ütközhet.
Egyértelműen felértékelődött a házhoz szállítás szerepe,
egyre több cég vállalja, hogy kiszállítja termékét, áruját.
Az fmc.hu házhoz szállítás oldalán összegyűjtöttük azokat a
székesfehérvári és Székesfehérvár környéki vállalkozásokat, amelyek
biztosan elhozzák otthonunkba termékeiket, és ezzel a szolgáltatásukkal
is hozzájárulnak a mindennapok megkönnyítéséhez. A lista még
természetesen nem teljes, folyamatosan bővítjük!

Étterem/szolgáltató

Rendelés

Viniczai Étterem

20 420 5025

Saveur Kávézó és Cukrászda

20 466 5363

Rebitur Zöldség-gyümölcs

70 881 9313

Pátria Kávézó és Étterem

22 397 089

Chameleona Ételbar

70 947 4554

Anemone Fleur –

70 396 5181

házhoz szállítás

Virág házhoz szállítás

22 814 408
22 380 898

70 627 0534
22 789 300

Forrás: www.fmc.hu

Rendelés esetén kérjük közvetlenül az éttermet, szolgáltatót legyenek szívesek keresni!
Azon cégek, akik csatlakozni szeretnének a www.fmc.hu/hazhozszallitas felülethez, kérjük, keressék kolléganőnket és tájékoztatni fogja Önöket
a részletekről: urban.eniko@fmc.hu vagy 30 306 9623

www.fmc.hu/hazhozszallitas
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Erzsébet Franciska, Alcsút rózsája, a majdnem császárné
A HETILAP

Séllei Erzsébet

Fotó: www.wien.info

A vele egykorú, ifjú Ferenc József
császár éppen feleséget keresett magának. Szétnézett a számításba vehető,
legszebb hölgyek között, és reménytelenül szerelmes lett a porosz király
Anna nevű unokahúgába. De az erős,
férfias poroszoknak nem tetszett a termetére nézve meglehetősen „karcsú”
ifjú, akinek a fehér kabátja felett egy
ábrándosnak tetsző arc mutatkozott,
és Krúdy szerint a rossznyelvű utókor
„néha vitázni is mert származásán, az
atyaság kérdése felett”. Európa legelső
gavallérjának mondták őt, „miután
II. Vilmos a hibás karja miatt nem
mehetett férfiideálszámba, Angliában
pedig a nagy öregasszony uralkodott”. Krúdy Gyula fullánkos szavait
kérem kölcsön, hogy visszaadjam,
amit a köznép császára külsejéről
gondolt: „A gesztenyeszínű fürtök még
abból a korból göndörödtek, amikor
a nagyralátó és elszánt édesanya,
Zsófia simogatta ezeket a fürtöket a
lainzi kastélyban. Vöröskés bajusza
ritkásabb, mint egy csapatvezérhez
illenék, és tőszomszédságában feketére növekedett az a szakáll, amelyet
Kaiser-Bartnak nevezett ötvenmillió
alattvaló. A testhez álló formaruhának
a császár nagy kedvelője volt, mert
ezeknek nadrágszáraiban pontosan
megmutatkoznak a lovaglástól izmos
combok és a nyereg mellett növekedett
térdek. A szűk kabátok, bár a későbbi
korban nagyon hátráltatják a jó emész-

I. Ferenc József, az ifjú császár

Fotó: hu.wikipedia.org

József nádor harmadik, Dorottya hercegnővel kötött
házasságából 1831-ben egy feltűnően szép leányka, Erzsébet Franciska született. Az alcsúti birtokon
eltöltött, gondtalan gyermekévek után a felserdült
rózsaszálat felfedezte a bécsi arisztokratatársaság.
Tizenhat évesen a modenai herceg kisebbik fia,
Habsburg-Estei Ferdinánd vezette oltárhoz. Csecsemőjét ringatta már a karján, amikor ifjú hitvese
váratlanul elhagyta a földi világot. A szépséges
Erzsébet Franciska tizennyolc évesen megözvegyült.

Erzsébet Franciska főhercegnő

tést, daliássá teszik a férfit. Jóformán
csak az számított rendes embernek,
aki valamilyen egyenruhában járt,
hisz maga Ferenc József is legfeljebb
az ischli vadászatok idején vált meg
katonai zubbonyától. Aztán a második
korszakában katonatiszti sapkákat
kezdett viselni. Úgy tűnt, mintha a
sapka annak a cilindernek lenne a
rokona, melyet a kopaszodó, de még
tekintélyükre adó úriemberek viseltek
az osztrák-magyar birodalom területén
is. Nagyon okos volt a katonai szabó,
aki ezt a sapkaviseletet kitalálta. Magas
és merev volt, rejtelmes kis szelelőlyukakkal az oldalán, hogy a tar koponyák
e nehéz sapkaviselet alatt se nélkülözzék a ifjonti szellőket. A katonasapka évről évre növekedett, Ferenc
József termete évről évre kisebbedett,
alig-alig érte el az udvari hintó hátsó
részének magasságát.”
A porosz Anna hercegnő tehát kikosarazta Európa legelső, előnytelen külsejű gavallérját. Az összeboronálásoknál
tüsténkedők körében szóba jöhetett
még a szász Szidónia, de valamiért őt
Ferenc József utasította el határozottan, kerek-perec.
A vele egykorú özvegy, Erzsébet Franciska szépsége viszont megbabonázta
az uralkodót. A fiatalok szerelme
bimbózni kezdett, de a magyarellenes
érzületű Zsófia főhercegné sikítva
tiltakozott. Öt évvel a levert forradalom és szabadságharc után, az aradi
kivégzések miatt megdermedt légkörben elfogadhatatlan lett volna az udvar

számára egy magyarként nevelkedő
feleség akkor is, ha Habsburg.
Ferenc József kénytelen volt új hölgykoszorút keresni hódításaihoz. Miután
a királyi családok elutasították, a rangban alacsonyabb, de felettébb mutatós
Wittelsbach lányok felé irányították
a figyelmét. A bohém bajor, Miksa
herceg és felesége, Ludovika híresen
szép lányokat neveltek a possenhofeni
kastélyban, a Starnberg-tó partján.
Ferenc József édesanyja, Zsófia
főhercegnő és Ludovika édestestvérek
voltak, ebből következően a kiszemelt arajelöltek Ferenc József első
unokatestvérei. A vérségi kapcsolat
kockázatát elhessegetve az anyák úgy
döntöttek, hogy a császári pozícióval
járó előnyöket a családon belül kell
tartani. Wittelsbach Ilonát, az idősebb
lányt jelentős energiával felkészítették Ausztria jövendő császárnéjának
szerepére. Amikor pedig az eljegyzés
bejelentésének nagy napján Bad
Ischlben váratlanul húga, a fruska Sisi
és a császár között alakult ki a mindent felrobbantó szikra, egyszerűen
átrendezték az ünnepi asztalrendet.
Így kezdődött a románc Ferenc József
császár és a nála fél fejjel magasabb,
sudár termetű Sisi között.
Sisi egy foggal született. Ennek
tulajdonították szerencséjét, mely a
császárnéi címhez juttatta. A magyargyűlölő Zsófia főhercegnő is megkapta, amit érdemelt, amiért József nádor
magyarként élő lányát elmarta a fiától.
Sisi nyíltan a magyarok rajongója lett,

ezzel tört borsot anyósa orra alá.
József nádor csalódott leányát, Erzsébet Franciskát gyorsan férjhez adták a
nála tizenhárom évvel idősebb nagybátyjához, Károly Ferdinánd főherceghez. Szerencsére boldog házasság
született, melyet bőséges gyermekáldás kísért.
Nagy sokára Wittelsbach Ilona is
kiheverte a megaláztatást. Mély depressziójából az előkelő, nemes szívű
és gazdag Maximilian Thurn und Taxis
herceg oldalán megtalált igaz szerelem
gyógyította ki. Az ő házassága lett a
legboldogabb.
Sisi élete végéig vergődött Ferenc
József oldalán.
De az élet nagy varázsló. Végezetül
elmesélem, hogyan fonódtak később
egymásba a két csalódott, kikosarazott
hölgy, az alcsúti Erzsébet Franciska
családjának és Wittelsbach Ilona
családjának szálai.
Ilona kedves, jólelkű és intelligens
fia, Albert herceg az alcsúti birtokról
származó Margit főhercegnőt vette
feleségül. Margit már az alcsúti második nemzedék finom képviselője.
Az elsőhöz József nádor gyermekei, a
másodikhoz József nádor unokái tartoztak. Kiegyensúlyozott, példa értékű
házasságukból hét fiú és egy leányka
született. Albert – bátyja halála után
– a Thurn und Taxis birodalom fejévé
vált.
Albert, a Thurn und Taxis birodalom
nyolcadik hercege – polgári foglalkozását nézve egyetemi tanár – a második
világháború után megnyitotta felesége
családja előtt a regensburgi kastélyait.
Az alcsúti testvérek és családtagjaik
itt éltek ismét együtt, a díszpolgári
címmel jutalmazott házaspár, Albert
herceg és Margit főhercegnő gondoskodását élvezve. Többen közülük a
végső nyughelyet is itt találták meg,
köztük Wittelsbach Ilona is, Albert
édesanyja.
Erzsébet Franciska első házasságából
származó egyetlen gyermeke, a Habsburg-Estei Mária Terézia főhercegnő
időközben eladósorba került, és
feleségül ment Wittelsbach Lajos bajor
királyi herceghez, a későbbi III. Lajos
királyhoz, Bajorország utolsó uralkodójához. Mária Terézia főhercegnő,
majd bajor királyné tulajdonába került
többek között az értékes sárvári vár
és annak birtokai. Amikor 1919-ben
elhunyt, férje, az utolsó bajor király
felkereste a sárvári várat, ott kereste
néhai asszonya lélegzetét, szellemét
és lába nyomát. Az utolsó bajor király
Sárváron hunyta le a szemét örökre
1921-ben, követve szeretett asszonyát.
A híresen szép Erzsébet Franciska
emlékét őrzi az Ausztriai Erzsébet főhercegnő elnevezésű csodás rózsafajta.
Tévesen Sisihez kapcsolják a rózsa
nevét, pedig Sisi császárné és királyné
volt, sohasem viselt osztrák főhercegnői címet.
Amikor az alcsúti hóvirágmezőn
sétálunk, szenteljünk egy gondolatot
Erzsébet Franciska emlékének, aki
majdnem császárné lett Ferenc József
oldalán!

Rájátszás előtt kupadöntő

Somos Zoltán
Véget ért a kosárlabda-bajnokság alapszakasza. Az Alba Fehérvár ötödik lett, így pályahátrányban kezdi a rájátszást, de előtte még a jövő
héten a kupa nyolcas döntőjében érdekelt.
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Hazai ezüst a Kiskút tornáján
A HETILAP

feladat, még akkor is, ha az alapszakaszban amúgy győzni tudott
Debrecenben az Alba.
A jobb helyezés január 26. és
március 6. között úszott el, amikor
hatszor kaptak ki Vojvodáék,
ebből háromszor itthon. A rájátszás persze egy új bajnokság, és
előtte még a Magyar Kupában is
vár rájuk feladat! Jövő szerdán a
budapesti Ludovika Arénában a
Szolnok vár az Albára a nyolcas
döntő első meccsén, ha pedig
túljutnának az alapszakasz-győztesen, pénteken és vasárnap is
játszhatnának, immár érmekért.
Fejlődni még lehet és kell is, mert
a szezon lényege most jön!

Kaiser Tamás
A járványügyi előírások betartása mellett
folyamatosan rendezhet és rendez is tornákat
a Kiskút Teniszklub. A hétvégi, illetve egészen
pontosan szombattól keddig tartó Paulus
Borház-kupán összesen több mint százharminc
meccset játszottak le. Mondhatjuk tehát, hogy
mamutmezőny jött össze!

A felnőtt férfiak, valamint a
tizenkét éven aluliak négy kategóriában mérhették össze tudásukat. A tizenkét éves lányoknál
a Kiskút Teniszklub reménysége,
Teker Lotti tornagyőzelemre is
esélyesként vágott neki a meg-

mérettetésnek. A fináléig nagyon
szépen menetelt, ott azonban a
döntő szettben ezúttal alulmaradt Serkédi Emesével szemben.
Szégyenkeznie azonban nem kell,
és nem csak azért, mert az ezüst
is szépen csillog: Teker Lotti az
egész szezonban stabilan teljesít,
és rendre egy korosztállyal feljebb
is szép eredményeket, dobogós
helyezéseket ér el.
Az F12-ben Valkusz Márk, a
második osztályban versenyző
férfiaknál Szatmáry Adrián, míg
az első osztályban a honi ranglista
tizenegyedik helyezettje, Kis-Balázs
Rafael győzött.

Fotó: Simon Erika

Nem mindig igaz, hogy ha a vége
jó, minden jó. Az Alba Fehérvár az
alapszakasz utolsó meccsén legyőzte a tartalékosan érkező címvédőt,
de a Szombathely elleni siker nem
volt elég, hogy a legjobb négy között végezzen a csapat. Az ötödik
hely azt jelenti, hogy a rájátszásban
a negyedik Debrecennel találkozik,
és a lehetséges öt meccsből három
a cívisvárosban lesz. Kemény

sport

Kép: Pintér Norbert

Közéleti hetilap

Az Alba új irányítója, Gillon már összeszokhatott a társakkal, a továbbiakban vezérré kell válnia!

Nézők nélkül a teniszező is magányos!

Az atlétika sztárjaira várva
Somos Zoltán

A szervezők szándéka szerint a
versenyen idén is világ- és olimpiai bajnok atléták vesznek részt,
köztük a sportág legnagyobb
hazai sztárjaival. A Gyulai István
Memorial, mint rangos nemzetközi megmérettetés, fontos állomás
a 2023-as, budapesti atlétikai
világbajnokságra készülő fiatal
magyar atlétáknak is, akik így
hazai pályán versenyezhetnek a
legnagyobb külföldi sztárokkal
– remélhetőleg magyar közönség
előtt! A szervezők arról, hogy
szurkolók jelenlétében vagy zárt
kapuk mögött rendezik az idei
versenyt, egy későbbi időpontban,
az akkor aktuális járványügyi
helyzet alapján döntenek majd.
A program bővül: a tervek szerint az idei viadalon húsz nemzetközi versenyszám megmérettetéseit kísérhetjük figyelemmel,
így ismét kétnapos sztárparádé
várható. A már-már elmaradhatatlan, magyar sikerekben gazdag férfi és női kalapácsvetést

Fotó: Simon Erika

Július ötödikén és hatodikán ismét
városunkban rendezik Magyarország és a
régió legrangosabb atlétikai versenyét, a
World Athletics Continental Tour „Gold”
sorozatába tartozó Gyulai István Memorial –
Atlétikai Magyar Nagydíjat.

Tavaly a spanyol gátfutó, Orlando Ortega (balról a második) érte el a verseny legjobb eredményét

július ötödikén bonyolítják, míg
a többi versenyszámot hatodikán
rendezik. Tavaly a kimért pályás
futószámok uralták a programot, és olyan nagyszerű magyar
eredményt is feljegyezhettünk,
mint a harminchat éves rekordot
megdöntő Kozák Luca országos
csúcsát 100 gáton.

Az idén remélt eredmények tekintetében bizakodásra ad okot,
hogy ez lesz az olimpia előtti
utolsó nagy megmérettetés sok
atléta számára, másrészt a magyar atlétika elmúlt időszakban
tapasztalt látványos fejlődése.
Több mint harminc éve fennálló
rekordokat döntöttek meg fiatal

versenyzőink a téli szezonban,
és évtizedek óta nem látott
létszámú, huszonegy fős magyar
válogatott jutott ki az idei fedett
pályás Európa-bajnokságra
Torunba, ahol hatan döntőbe
is kerültek a rendkívül szoros
mezőnyben, Krizsán Xénia
révén pedig még egy bronzéremmel is gazdagodott a sportág. A fehérvári atlétikai műhely,
az ARAK Utánpótlás-akadémia
is büszkélkedhet több kiugró
eredménnyel. A tavalyi Gyulai
Memorialon Mátó Sára 400 gáton
az erős nemzetközi mezőnyben
is helytállt.
Minden fontos információ
elérhető a verseny folyamatosan
frissülő weboldalán, a www.gyulaimemorial.hu címen. Különleges információkkal, videókkal,
kulisszatitkokkal pedig folyamatosan jelentkeznek a szervezők
a verseny közösségi médiában
létrehozott különböző felületein.
A szervezőmunkát persze idén
is nehezíti a járvány, de amint
lesznek konkrétumok az érkező
sztárokkal kapcsolatban, azokról
azonnal beszámolnak a rendezők. A versenyt, mint minden
évben, a legendás magyar atléta,
Gyulai István emlékének ajánlják, aki idén lenne hetvennyolc
éves.
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08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Doyo távol-keleti
művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi tanácsok
Vendég: dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 A filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
Műsorvezető: Sasvári
Csilla Hírszerkesztő:
Bóna Éva
08.40 Katolikus gondolatok
húsvétkor Vendég:
Tornyai Gábor
09.10 Természetesen
egészségesen Vendég:
Supliczné Tóth Mária.
10.10 Gazdát keresünk az ASKA
Menhelyen élő kutyáknak
Vendég: Molnár Tamásné
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László,
Böhm Martin
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, Tornyai Gábor
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
09.10 Autófitnesz Vendég:
Polgár Tibor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Illemtan Vendég:
Óber László
14.10 Divatmagazin Vendég:
Kernya Mariann
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Pénzügyi percek
Vendég: Potolák Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Munkaügyek Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
11.10 Kézműveink
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Vakolat Vendég:
Puska József
14.10 Autó, motor, sport Vendég:
Debreczeni Dávid
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi szakértők,
szakemberek részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Vörösmarty kocka Vendég:
Gombaszögi Attila
17.10 El Camino – Egy út, két
történet Vendég: Fersch
Renáta, Berta Gábor
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Germán Márton
09.10 Egészségszerda
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Bokányi
Zsolt és Kiss György
10.10 Útravaló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 Környezetbarát Vendég:
Mihály Gyula
14.10 Hangvilla
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 Szuvenír Vendég:
Grósz Pálma
17.10 Hogyan tervezzük meg
a konyhát? Vendég:
Jeskó Adrienn
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Állati dolgok Vendég:
Lorászkó Gábor
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Társasház Vendég:
Egyed Attila
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A Városgondnokság
műsora
14.10 Az orvos válaszol
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
16.10 KRESZ-percek Vendég:
Ábrahám Csaba
17.10 Herbarius Vendég:
Lencsés Rita
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

06.00 Fehérvári reggel:
minden félórában friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedési
információk, a hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Nyugdíjasklub
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Kiss György
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
12.10 Ebédidő Vendég:
Szabó László
13.10 A bor szerintünk Vendég:
Fáncsi Viktória
14.10 Kertészeti magazin
Vendég: Németh László
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető: Galántai
Zsuzsi Hírszerkesztő:
Szöllősi Attila
15.10 Útravaló
17.10 Női vonalak
18.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Kiss György

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

