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Közösségépítő virtuális városkártya
A HETILAP

Új funkcióval bővül idén tavasszal a mobiltelefonos Székesfehérvár-alkalmazás – mondta
el lapunknak Laufer Tamás, az Alba Innovár
Digitális Élményközpont vezetője.

Közel hétezer felhasználója van
már a Székesfehérvár-alkalmazásnak, a tavasz folyamán pedig újabb
fejlesztés várható: létrehozzák a jól
ismert Ősfehérvár kártya mintájára
a kedvezményes vásárlást lehetővé
tevő új városkártya-hálózatot.
„Talán valamennyi fehérvári hallott
már az egykori Ősfehérvár kártyáról és
a kártya által nyújtott kedvezményekről. Mi most az alkalmazás segítségével
szeretnénk ezt a rendszert újra életre
hívni. A fejlesztés elkészült, tehát a
városkártya új „füle” már csak élesítésre
vár az alkalmazáson belül. Terveink
szerint a kedvezményes vásárlást
biztosító rendszer idén tavasztól lesz
elérhető.” – mondta el Laufer Tamás.
Eddig egy-két tucat bolt jelezte,
hogy csatlakozna a városkártyarendszerhez, melynek lényege, hogy
a vásárló az applikációban lévő
kártyája felmutatásával öt-nyolc
százalék kedvezményt kaphat
bizonyos termékek vásárlása esetén,
vagy akár a teljes végösszegből is.
Cserébe a szolgáltatók megkaphatják azokat a nyilvános adatokat a
vásárlóról, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozat során nyilvánossá
tett. Tehát a kereskedők adatbázist
építhetnek ezekből, megismerhetik

a vásárlói szokásokat, és közvetlen
kapcsolattartásra használhatják fel a
kapott információkat.
„Célunk a közösségépítés és a kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosító
városkártya-rendszerrel a helyi kereskedések, szolgáltatások újraindításának
támogatása. A csatlakozók bizonyos
mértékű kedvezménnyel bátorítják a
lakosságot a helyben megvásárolható
termékek, szolgáltatások fogyasztására. További jó cél a szolgáltatók és
a fogyasztók edukálása is: szeretnénk
segíteni abban, hogy tudatos vásárlói
réteg alakulhasson ki, mely később nem
csupán a pár százalékos kedvezmény
miatt választja majd a helyi kínálatot.” – magyarázta az Alba Innovár
vezetője.
A Székesfehérvár-alkalmazásban a
szolgáltatás a Városkártya menüpontból lesz elérhető. Ott megtalálható a városkártya képe, alatta egy
Beváltás gombbal. Erre a gombra
kattintva lehet a kártyát beváltani
a boltban. Az Okostérkép menüpontban a városkártyát elfogadó
helyekre külön lehet szűrni egy kapcsoló segítségével. Így lehetőség lesz
például arra is, hogy egyes kategóriákra szűrjünk, és azon belül lássuk
az összes, vagy csak a városkártyát
elfogadó helyeket.
Vásárlóként nincs más dolgunk,
mint letölteni a Székesfehérváralkalmazást, és azonnal kártyabirtokossá is válunk!
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Hamarosan újra fizetős lehet a parkolás
Egy-két héten belül várhatóan megszűnik az ingyenes
parkolás a közterületeken, és visszaáll a korábbi rend.

A fizetős parkolást még a koronavírusjárvány első hullámában, 2020 áprilisában szüntették meg azért, mert a zsúfolt
tömegközlekedési járatokon nem, vagy
csak korlátozottan lehetett betartani a
távolságtartási szabályokat, így járványvédelmi okokból indokolt volt, hogy a
kormányzat elősegítse a magánautók
használatát – írja a Magyar Nemzet.
A javuló adatok miatt 2020 júliusa és
novembere között megszűnt a veszélyhelyzet, ezzel együtt az ingyenes közte-

Időpontfoglalás nélkül
a kormányablakokban
A kormányablakokban és okmányirodákban május
huszonötödikétől újra fogadják az időpontfoglalással
nem rendelkező ügyfeleket is.

A védettségi igazolvánnyal kapcsolatos
ügyeket jelenleg is időpontfoglalás nélkül lehet intézni a kormányablakokban.
Az ügyfelek és az ügyintézők egészsége
védelme érdekében azután is kötelező
lesz az orrot és a szájat eltakaró maszk
viselése, a higiéniás szabályok, valamint
a megfelelő védőtávolság betartása,
hogy az időpontfoglalási kötelezettség
május huszonötödikén megszűnik. A
kormányablakokban továbbra is korlátozhatják a bent lévők számát.

rületi parkolás lehetősége is, amelyet a
járvány harmadik hulláma miatt, 2020
novemberétől ismét bevezettek, és ez
azóta is tart.
Székesfehérváron a parkolási bérletek
érvényessége automatikusan meghos�szabbodik az ingyenes időszakok (tavaszi és őszi-téli) időtartamával, azaz még
az ingyenes parkolási időszakot követően is használhatók lesznek. A bérlettulajdonosoknak csak a meghosszabbított
érvényesség lejártát megelőzően kell új
bérlet váltása miatt a Városgondnokság
Parkolási Csoportját felkeresniük.

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS
és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Nem vitte el a szemetet a Depónia – mi történhetett?
PaPP Brigitta

„A családi házas övezetekben a problémát gyakran a szabálytalanul parkoló autók okozzák: a szemeteskocsi
egyszerűen nem tud behajtani az adott
utcába.” – mondta el Polónyi Dóra, a
Depónia Nonprofit Kft. PR-vezetője,
kiemelve, hogy történt már baleset is,
amikor egy parkoló autót kikerülő hulladékszállító az út melletti csatornába
csúszott. Végül csak a katasztrófavédelem segítségével lehetett kimenteni
a járművet.
Az sem ritka, hogy egy egész utca válik
megközelíthetetlenné egy-egy, az útra
nagyon belógó autó miatt, de előfordult
már az is, hogy a kereszteződések közvetlen közelében parkoló járművektől a
szemeteskocsi már befordulni sem tudott az utcába.
A KRESZ rendelkezései alapján tilos
megállni a körforgalmú úton, útkereszteződésben és az úttestek széleinek metszéspontjától számított öt
méter távolságon belül, ha a közúti
jelzésből más nem következik.

Fotó: Kiss László

Van, hogy hiába készítjük ki a kukát
időben a szemétszállítási napra, végül
mégsem viszi el a hulladékot a Depónia.
Ez nagyon gyakran nem a szolgáltató hibája. Na de akkor mi lehet az oka?

Ha a szabálytalanul parkoló autó elállja a szemétszállítók útják, akkor nem tudják kiüríteni
a kukát
A szabálytalanul parkoló autók nemcsak a családi házas övezetekben,
hanem a lakótelepeken is okoznak
problémákat: gyakori jelenség, hogy
az edénytároló ketrec előtt állnak
meg, így nem lehet biztonságosan
elmozdítani az edényeket: „lyenkor
a járaton dolgozó személyzet megpróbálja megkeresni az útban lévő
gépjármű tulajdonosát, ám ha ez
nem sikerül, akkor tovább kell haladniuk.” – erősítette meg Polónyi Dóra.

– „Munkatársaim a központnak jelzik,
hogy adott helyszínen, adott időpontban elmaradt az ürítés, továbbá az
akadályozó autó típusát is. Ilyenkor
rendszerint ugyanazon a napon, de
egy későbbi időpontban visszatérnek, és még egyszer megkísérlik az
edények ürítését.”
A szabálytalanul parkoló autók mellett további akadályozó tényező lehet
például a villanyoszlopcsere, esetleges csőtörés miatti javítási mun-

kálatok, illetve bármilyen szolgáltatói karbantartás az érintett terülten.
Legtöbbször útfelújítási munkálatok
okozzák, hogy a járatterv felborul.
Természetesen ezekben az esetekben csak a felújítási munkák megkezdése előtt lehet üríteni a kukákat,
és ez rendszerint sokkal korábbi
időpont, mint a megszokott. Ilyenkor
azokat az edényeket, amelyeket nem
helyezik ki reggel hat óráig, nem tudja
üríteni a Depónia.
Téli időszakban az időjárási körülmények miatt fordulhat elő az, hogy egyegy útszakasz megközelíthetetlenné
válik, esetleg az edényekbe belefagy
a hulladék, amit balesetvédelmi okokból nem szedhetnek ki a Depónia
munkatársai.
Mit tegyünk, ha nem vitték el a hulladékot? Mindenképpen jelezzük a Depónia Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán
a problémát! Ha a kukaürítés elmaradása nem a mi hibánkból történt,
akkor a következő szállítási napon a
hulladékgyűjtő edény mellé helyezett
bármilyen zsákból elviszik a többlethulladékot. Ha azonban mi hibáztunk,
túlsúlyos volt a kukánk, esetleg nem
megfelelő hulladékot tettünk bele,
vagy nem időben helyeztük ki, nincs
lehetőség arra, hogy a járat visszaforduljon, és visszamenjen a hulladékért.
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Petíció indult a maroshegyi ősmocsár megmentésére
A HETILAP

Rába Henrietta

Maroshegyen, a Zágoni utcában
a közelmúltban megjelentek a
táblák, melyek eladó telkeket
hirdetnek. A magántulajdonban
lévő, hatalmas területet elkezdték
feltölteni földdel, törmelékkel.
A Völgy-Híd Természetvédelmi
Alapítvány aláírásokat gyűjt annak
érdekében, hogy a területen ne
legyen lakóépület. Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Brájer
Éva, Maroshegy önkormányzati
képviselője is: „A Kormányhivatal
építésrendészeti osztályát kértük arra,
hogy folytassanak építészrendészeti
eljárást, mert a jogszabályban lehetővé tett, egy méteren felüli feltöltést
látunk, ami engedélyköteles.”
A Zágoni utcában található terület
1995-ben még nádas, közpark
és vízterület volt, 2000 óta pedig
lakóterület, tehát elméletileg lehet
rá építkezni, azonban jó néhány
dologra oda kell figyelni.

Fotó: Simon Erika

Építési telkeknek adná el tulajdonosa, és
várhatóan be is épülne a Zágoni utca mocsaras
területe. Az eladási szándékot hirdető táblák
már kikerültek. A lakosság azonban petíciót
indított a terület megmentéséért, kezdeményezte természetvédelmi területté nyilvánítását.

A környék lakói és a Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány munkatársai az elmúlt időben arra
lettek figyelmesek, hogy a Zágoni utcában, az ősmocsaras területen építési munka kezdődött,
és a nádast is elkezdték feltölteni. A természetvédelmi szempontból fontos élőhely megmentése érdekében aláírásgyűjtésbe kezdtek.

Lantay Attila városi főépítész
szerint egy méternél nagyobb

Egyre kevesebben vannak lélegeztetőgépen
Szerdai lapzártánkkor az országban kétszázhuszonnégy beteg volt lélegeztetőgépre
kapcsolva. Ennél kevesebben utoljára tavaly
októberben voltak lélegeztetőgépen.

Szerda reggelig a járvány kezdete
óta összesen 799 588 főre nőtt a
beazonosított fertőzöttek száma.
Az országban aznap 633, Fejér megyében 18 fertőzöttet azonosítottak.
A gyógyultak száma folyamatosan
nő, jelenleg 648 513 fő, az aktív
fertőzöttek száma pedig 121 746

főre csökkent. 1908 koronavírusos
beteget ápolnak kórházban, közülük 224-en vannak lélegeztetőgépen
– írta a koronavirus.gov.hu.
Folyamatos az oltás a kórházi oltópontokon. A beoltottak száma
4 790 996 fő, közülük 2 774 416 már
a második oltását is megkapta.
Az érvényes regisztrációval rendelkezők az online időpontfoglalóban több
vakcinára is tudnak időpontot foglalni.
A háziorvosok Sinopharm-, Janssenés Moderna-vakcinákkal oltanak.

Felterjesztés a lakástörvény kapcsán
Felterjesztéssel fordul az Igazságügyi Minisztériumhoz Székesfehérvár polgármestere, és
kezdeményezi a lakástörvény módosítását.
A cél, hogy a lakások és üdülők építésekor
ne csak egy parkoló létrehozását írja elő
a törvény kötelező erővel, illetve hogy az
önkormányzatok ismét kapjanak felhatalmazást
a törvényben meghatározottaknál szigorúbb
előírások megállapítására a helyi építési
szabályzatokban.

„Az új szabályozást tartalmazó Országos Településrendezési és Építési
Követelmények (OTÉK) nem veszi
figyelembe a Fehérvár helyzetében

lévő városok igényeit. Külön kellemetlen, hogy előzetes szakmai egyeztetés
nélkül született meg ez a jogszabály.” –
írta április végén közösségi oldalán
Cser-Palkovics András. – „Minden
településnek érdeke, hogy épüljenek új
lakások, társasházak, de nem érdekük,
hogy növekedjen a közterületeken
parkoló autók száma!”
Székesfehérvár önkormányzata
ezért él az Alaptörvényben biztosított felterjesztési jogával, így a
veszélyhelyzet idején a képviselőtestület nevében eljáró polgármester
jogszabály-módosítást kezdeményez.

tereprendezést egy telken belül
tereprendezési tervvel lehet csak

végezni: „Az OTÉK arról is rendelkezik, hogy egy területen, egy telken
a természetes talajszintet nem szabad súlyosan megváltoztatni, hiszen
szomszédjogokat érint, ha felemelek
egy terepszintet olyan magasra,
hogy minden csapadékvíz onnantól
kezdve a szomszédra folyik.”
A Völgy-Híd Természetvédelmi
Alapítvány a Polgármesteri Hivatalhoz fordulva kezdeményezte a
mocsaras rész természetvédelmi
területté nyilvánítását. A városi
főkertész elmondta, hogy első
lépésként kikérték a szakirodák
véleményét, hogy egyetértenek-e
a kezdeményezéssel. Ezt követően megkeresik az érintett hatóságokat: „Elsőként a Duna-Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóságát kell
megkeresnünk, mert ők dönthetnek
arról, hogy a védetté nyilvánítást
esetleg országos szintűvé akarják-e
tenni. Ha nem akarják, akkor lehet
a helyi védetté nyilvánítást rendelet
formájában megtenni.” – mondta el
lapunknak Györök Orsolya.
Természetvédelmi terület az
lehet, amely olyan természetvédelmi értékeket, védett növényeket, állatokat vagy életközösséget
tartalmaz, melyek védelemre
javasoltak. Ilyen a Zágoni utcai
mocsár is.

Városi kegyeleti támogatás
L. Takács Krisztina
A veszélyhelyzet végéig meghosszabbodik az
önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti
jogviszonya, és egyszeri, vissza nem térítendő
támogatást kapnak városunkban a koronavírus-fertőzésben elhunytak hozzátartozói –
olvasható Székesfehérvár polgármesterének
lakossági tájékoztatójában.

Egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásban részesülnek azok
– különös tekintettel a kiskorúakra – akik elvesztették valamelyik hozzátartozójukat a járvány
miatt – tette közzé Fehérvár polgármestere: „Az egyszeri támogatás
mértékét a szociális helyzet függvényében ítélik meg, egy összegben
folyósítják, és nem kell visszatéríteni.” Cser-Palkovics András kitért
arra is, hogy támogatást minden
elhunyt után egy jogosult kap-

hat, ötvenezer, százezer, illetve
kétszázezer forint értékben. A
legnagyobb összegű támogatást
azok a kiskorúak fogják kapni,
akiket különösen nagy tragédia
ért azzal, hogy valamelyik szülőjüket veszítették el.
Mindemellett az önkormányzat az elhunyt eltemettetésére
fordítható települési támogatást
is megemelte harmincezerről
ötvenezer forintra.
Az új intézkedések között szerepel továbbá, hogy a veszélyhelyzet végéig meghosszabbodik az
önkormányzati tulajdonban lévő
lakások és a nem lakás céljára
szolgáló helyiségek bérleti jogviszonya.
A támogatásokról részletesen a
város honlapján tájékozódhatnak
az érintettek: a szociális iroda
aloldalát kell keresni!

Új helyre költözik a kórházi oltópont
Május huszonhetedikétől továbbra is a
kórházon belül, de új helyszínen működik az
oltópont.

A Szent György Kórház arról
adott tájékoztatást, hogy jövő
csütörtöktől változatlan nyitvatartással, de új helyszínen várják
az oltásra érkezőket. A Seregélyesi úti teherporta felől lehet majd
megközelíteni a Lujza-épületet – a

továbbiakban ott fogadják az oltásra érkezőket.
Az új oltópont címe: Székesfehérvár, Seregélyesi út 3. A bejáratot
mindenki gyalogosan közelítse
meg! Parkolni a kórház környezetében található parkolókban
ingyenesen lehet. Az új helyszín
megtalálásában egy, a kórház közösségi oldalára feltöltött térképpel
is segítik az érkezőket.
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Szabó Miklós Bence, L. Takács Krisztina
Több száz jelentkező, egy korszakalkotó
musical, huszonöt szerep, énekesek, táncosok
és színészek közös munkája – dióhéjban így
foglalható össze az a hetek óta tartó válogató,
melynek során a Vörösmarty Színház művészeti
vezetői a legtehetségesebb, a szerepek megformálására legalkalmasabb fiatalokat keresték. A
többfordulós rostát az érdeklődők végigkísérhették a Fehérvár Televízió képernyőjén, illetve
a színház közösségi oldalán is. A döntőbe
harmincnégyen jutottak be, ők álltak színpadra
múlt vasárnap.

Ahhoz, hogy bekerüljön valaki a produkcióba, nem volt elég pusztán szépen énekelni, verset
mondani, zenélni vagy jól táncolni. Sok múlott azon is, hogy a meghallgatás alatt a rendezői
instrukciókat mennyire sikerült megérteni, illetve a kérést utána megvalósítani.

Fotó: Kiss László

Március végén hirdette meg a
színház a válogatót, ahol tizennégy
és huszonnyolc év közötti fiatalok
jelentkezését várták a Fame című
musical szerepeire. A rendezvény
sokakat megmozgatott: az ország
különböző pontjairól több mint
háromszázan jelentkeztek. Az első
rosta és az előválogató után ötvenegy tehetséges fiatal mérettette meg
magát a leendő alkotókból álló zsűri előtt. A döntőbe végül harminc-

négy jelentkező jutott be, akik múlt
vasárnap azért álltak színpadra,
hogy ismét bizonyítsák: a készülő
darabhoz rájuk van szükség! A
döntőben már egy kis ízelítőt is
kaptunk a készülő musicalből, a
fiatalok egy közös produkcióban
is megmutatták magukat. A darab
koreográfusa, Rovó Tamás a leendő
táncosoknak tanított be egy közös
produkciót, míg az énekeseknek
a meghallgatás utolsó napján a
musical betétdalait kellett minél
meggyőzőbben előadni a zsűri
előtt. A válogató utolsó napján
már kifejezetten a főbb szerepekre
kerestek színészeket, akik énekelni
és táncolni egyaránt tudnak – és
egy-egy drámai szituációban is
remekelnek.
Az, hogy végül ki az a huszonöt
fiatal, akik bekerülnek a szereplők
közé, kiderül a Fehérvár Televízió
Törd meg a csendet! című műsorából, mely május huszonkettedikén, szombaton 19.40-kor kerül
műsorra.

Fotó: Kiss László

Milyen volt a Fame válogatójának utolsó fordulója?

Fotó: Torma Sándor

Fotó: Torma Sándor

A válogató zsűrije a musicalt színpadra állító alkotókból állt

A válogató döntőjébe érkeztek olyan színészek is, akiket kifejezetten hangszeres szerepre
hívtak vissza. Nekik hangszerrel együtt is kellett bizonyítaniuk a zsűri előtt.

A táncosoknak, csakúgy, mint a színészeknek, csapatban is kellett bizonyítaniuk. A nap végén
Rovó Tamás koreográfiáját táncolták el együtt.

Fotó: Torma Sándor

Fotó: Kiss László

Táncosokat és színészeket egyaránt kerestek. A musical szeptemberi premierjén a korábban
jelentkező több száz fiatalból huszonöten állhatnak majd színpadra.

Hogy kik kerültek be a musical szereplői közé, kiderül szombaton, 19.40-kor a Fehérvár Televízióban!

Közéleti hetilap
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L. Takács Krisztina, Látrányi Viktória
A legújabb önkormányzati rendelkezésekről,
a folyamatban lévő fejlesztésekről és az
új buszmenetrend bevezetéséről is beszélt
Cser-Palkovics András a Fehérvár Televízió múlt
heti, Köztér című műsorában.

Kegyeleti támogatás
A koronavírus áldozatainak családtagjait hivatott segíteni a múlt
héten bevezetett kegyeleti támogatás: „Azt szerettük volna, hogy azok a
családok, akik elvesztették szeretteiket
a koronavírus-járvány következtében,
érezzék, hogy támogatóként ott áll mögöttük a város közössége. Ezt kifejeztük korábban két olyan emléknappal,
amikor az áldozatokra emlékeztünk,
és osztoztunk a gyászban, és most
anyagilag is szeretnénk kimutatni támogatásunkat. Az igénybevétel pontos
szabályai, vagyis hogy kit és milyen
módon tudunk támogatni, már megfogalmazódtak. Bármilyen ezzel kapcsolatos kérdéssel nyugodtan keressék
meg a Polgármesteri Hivatalt, hiszen
szeretnénk ezt a segítséget minél több
érintetthez eljuttatni!” – mondta el
a Fehérvár Televízióban a polgármester. (A támogatás részleteiről
lapunk 3. oldalán olvashatnak!)
Nemrégiben döntött a polgármester
arról is, hogy meghosszabbodik az
önkormányzati lakást bérlők bérleti
szerződése. Ez azt jelenti, hogy aki
ezt kéri, annak a veszélyhelyzet végéig meghosszabítják a bérleti szerződését. Az intézkedés előkészítése
már korábban elindult: „Egyrészt most
nehezebb az ügyintézés, nehezen lehet
bizonyos dokumentumokat beszerezni,
vagy éppen pályáztatni, másrészt bízom
benne, hogy ezzel is tudjuk segíteni a
bérlőket, akik nem kizárólag magánemberek, hiszen vállalkozásokról is szó
van.” A bérlet nem hosszabbodik
meg automatikusan, kérelmet kell
benyújtani, ha valaki hosszabbítani
szeretne. Ehhez is minden fontos információ elérhető a város honlapján.
„Nem lehet pontosan megmondani,
hogy a haladék meddig tart, a döntésem
a veszélyhelyzethez köti a határidőt,

erről pedig a kormány javaslatára a
Parlament határoz. A mostani tervek
szerint szeptember közepéig valószínűleg fennáll a veszélyhelyzeti jogrend.”

Folyamatban lévő fejlesztések
„Szépen halad a velencei tábor megújítása, el is fog készülni július elejénközepén. Bízom benne, hogy az engedélyeztetés után, augusztusban már
lehet is ott táborozni! Nagy előrelépést
jelent, hogy a százötven fős tábor egy
része téliesített lesz, így a hidegebb
időszakban is lehet ott rendezvényeket, tábort tartani.” – tudtuk meg
Cser-Palkovics Andrástól.
A polgármester arról is beszélt, hogy
számos iskolát, óvodát és szakképzési intézményt érintő fejlesztésre is jelentős összegek érkeznek a városba:
„Másfél milliárd forintos európai uniós
forrásból tíz-tizenöt iskola és óvoda
kap energetikai fejlesztést. Van, ahol új
nyílászárók, máshol napelemes rendszerek kerülnek az épületekbe. Utóbbi
azért fontos, mert egy ilyen fejlesztés a
tetőszerkezet vagy a homlokzat megújítását is igényli.”
A középiskolai campus kérdése is
egyre inkább előtérbe kerül: „Már elkészültek az engedélyes tervek, de a közbeszerzési eljárás világosan megmutatta,
hogy jelenleg nincs annyi pénz, ami a
megvalósításhoz elegendő lenne, pedig
jelentős forrás áll rendelkezésre. Ezt úgy
javasoltuk megoldani, hogy egyrészt az
állam emelje meg ezt a forrást, másrészt
alakítsuk át a műszaki tartalmat úgy,
hogy tíz-tizenöt egyéb iskolai fejlesztést
is behozunk. Megállapodtunk a szakminisztériummal, a javaslat a kormány
előtt van, bízom benne, hogy meg is
születik a kedvező döntés!”
A kórházi beruházás közbeszerzési
eljárása is folyamatban van: „Úgy
tudom, hogy a becsült érték környékén
van a legjobb ajánlat, így bízom benne,
hogy a fedezetről a kormány kedvező döntést fog hozni, és elindulhat a
kórház legújabb fejlesztési üteme!”
A mintegy tizennégymilliárdos
beruházás érinti az infrastruktúrát:
eszközfejlesztést és újabb parkolók
létrehozását is jelenti.

A multifunkciós csarnok építése
esetében is hasonló a helyzet: lebonyolították a közbeszerzési eljárást,
és hamarosan a kormány elé kerül
a kérdés: „Úgy látom, nincs akadálya
annak, hogy a nyáron, illetve az ősz
folyamán a szerződéseket meg lehessen
kötni. Volt azonban ennek a programnak egy környezetvédelmi „lába” is:
az alsóvárosi rét zöldterületként való
megóvása, megmentése. Ezt már sikerült elérni, vagyis nem valósultak meg
azok az ipari a beruházások, amiket
oda terveztek. Ma már a rét átminősített zöldterületként szolgálja a város
levegőjének tisztaságát és természetes
élővilágának megóvását. A területet
teljes egészében állami forrásból, a Modern Városok Programja keretein belül
tudtuk megvásárolni és átminősíteni.”

Figyelembe veszik az utazók
véleményét
Az elmúlt hetekben mindenkinek
volt lehetősége véleményezni az új
buszmenetrendet. A fehérváriak
véleményére azért volt szükség,
mert a közösségi közlekedés megújításában is partnerként tekint az
önkormányzat a városban élőkre:
„Több mint háromszáz vélemény
érkezett. Többségében a változást
üdvözlő üzeneteket kaptunk, de voltak
kérdések, és voltak kritikák is. Ezeket
a tervezők megvizsgálták. Arról a
jó hírről tudok beszámolni, hogy az

észrevételek, kérések jelentős részét
meg lehet oldani az új hálózatban. Ezt
most a szakemberek letisztázzák, és
hamarosan nyilvánosságra is fogjuk
hozni a közös munka eredményét.”
A részletek kidolgozása még
folyamatban van, és gondolkodik
a város további buszsávok kialakításán is, amit a közösségi közlekedést használók közül nagyon
sokan kértek. Május végén fog
kiderülni, hogy július elsején be
tudják-e vezetni a megújult menetrendet, vagy csak jövő nyáron,
hiszen egy ekkora hálózati változtatást kizárólag a nyári hónapokban, a legalacsonyabb forgalom
időszakában lehet véghezvinni.
A polgármester azt is elmondta,
hogy egyre bővül a buszállomány:
a már megérkezett huszonhárom
új buszhoz hetet rendeltek még, és
éppen zajlik tizenkét elektromos
busz pályáztatása. Új bérlet- és
jegystruktúra lesz, ami nem jelent
áremelkedést, azonban más alapon
működik majd az utazás díjának
elszámolása. Lesz napijegy, és rugalmas lesz a havi bérletek kezdési
időpontja. Az utolsó járatok sokkal
később, egyes vonalakon éjfél után
indulnak majd, és korábban, akár
hajnali négy óra táján is járnak
majd buszok. A cél egy rugalmasabb, praktikusabb, többek által
használható közösségi közlekedés
létrehozása.

„A lakástörvény módosítása jelenlegi formájában nem jó!”
Székesfehérvár polgármestere szerint vannak
jó elemei a lakástörvény-módosítás tervezetének, de jelen formájában a koncepció nem
elfogadható.

Böröcz László fideszes parlamenti
képviselő múlt héten kedden
nyújtotta be a lakástörvény módosítására vonatkozó javaslatát.
Az új szabályozás szerint, ha a
vételi jog szempontjából alapul
vett bérleti jogviszony legalább
2020. december 31-től fennáll,
az önkormányzati és az állami
tulajdonú, az ingatlannyilvántartásban önálló ingatlanként
nyilvántartott lakásra vételi jog
illeti meg a bérlőt, így szinte mindenki jól jár, aki 2020. december
31. előtt önkormányzati lakásra
bérleti szerződést kötött. Ha a
módosítást elfogadja a Parlament,
a lakások forgalmi értékének
harminc százalékában állapítják
meg a vételárat.
Közösségi oldalán részletesen is
kifejtette véleményét a javaslatról
Cser-Palkovics András: „A lakástörvény Parlamentnek benyújtott
módosítása a jelenlegi formájában
nem jó!” – A polgármester szerint
jogbiztonságunk alapja, hogy kizárólag a tulajdonosnak – ebben
az esetben az önkormányzatnak –
van joga saját vagyonáról döntést
hozni. – „Ezt kizárólag közérdekből,

értékarányos megváltás ellenében
lehet korlátozni (pl. kisajátítás). Nem
helyes tehát, hogy az országgyűlés a
törvény erejénél fogva, a tulajdonosok felett dönt az önkormányzati vagyon kimondottan nem értékarányos
elidegenítéséről. Az önkormányzati
lakáspolitika fontos része az adott
település működtetésének, a lakások
pedig a település vagyonának. A
benyújtott törvényjavaslat határozatlan időre bérbe adott lakásokra
vonatkozó része megfontolandó,
valóban több évtizedes problémák
megoldására lehet alkalmas eszköz,
ezt a megoldást Székesfehérvár
önkormányzata támogatni tudja.
A határozott időre kötött lakásbérleti szerződések esetében azonban
a benyújtott – minden feltételt
és korlátot nélkülöző, egyoldalú
értékesítést tartalmazó – tervezet a
jelenlegi formájában nem elfogadható. Komoly társadalmi problémákat
eredményezne, megszüntetné az önkormányzati lakáspolitikát, ráadásul
komoly vagyonvesztést okozna. A
következő napokban ezért szakpolitikai javaslatokat fogalmazunk meg a
kezdeményező képviselő felé. Olyan
megoldásokon kell dolgoznunk,
melyek együttesen szolgálják a város
és a bérlők hosszú távú érdekeit is.
Bízunk abban, hogy ezek a jogszabály véglegesítése során meghallgatásra kerülnek!”

FEHÉRVÁR

Közélet

Újra látogatható a Gárdonyi
Vakler Lajos
A koronavírus-járvány nehézségei ellenére a
Gárdonyi Géza Művelődési Házban nagyon népszerű volt az elmúlt hónapokban a bejáratnál
szervezett könyvkölcsönzési lehetőség, ezután
azonban már az intézménybe is bemehetnek a
látogatók könyveket, kiadványokat, újságokat
válogatni.

Jó hír, hogy a Népmesepont az eredetileg hároméves projekt lezárultát követően is várja a látogatókat a
művelődési ház fenntartásában.
Az intézményben az elmúlt időszakban is folyamatosan ellátták a
közművelődés-szervezői feladatokat, megannyi online tartalommal
gazdagították kínálatukat. A kreatív online foglalkozások folytatódnak, míg a Népmesepont a május
tizenhetedikei, hétfői nyitás után
részben online üzemmódra állt
át. A későbbiekben előadásokkal
készülnek a gyerekeknek, illetve
műhelyfoglalkozást szerveznek a
pedagógusoknak.

A Pro Theatro Civitatis Albae Regalis díj a
fehérvári színházi életben tevékenykedő
személynek, társulatnak, csoportnak vagy közösségnek adható munkássága elismeréseként.

A Pro Theatro Civitatis Albae Regalis díjból évente legfeljebb kettő
adományozható. A díjazottra bármely természetes vagy jogi személy
javaslatot tehet. A dokumentumnak tartalmaznia kell a javaslattevő
nevét, valamint a díj adományozására javasolt személy, közösség
nevét, elérhetőségét és tevékenységének részletes méltatását.

A javaslatokat június negyedikéig
írásban kell benyújtani a polgármesterhez. A felhívás részletes
kiírása megtalálható a város honlapján is. A javaslatokat a Polgármesteri Hivatal portáin elhelyezett
irattartókban lehet elhelyezni,
vagy postai úton küldhetők el a
Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Közművelődési és Civilkapcsolatok Irodája,
8000 Székesfehérvár, Városház
tér 1. címre. A javaslattevőket arra
kérik, hogy a borítékon tüntessék
fel a kitüntetés elnevezését!

Kép: Zsiday Ádám

Szilvási-Grund Helga, az intézmény
igazgatója lapunknak elmondta,
hogy a Népmesepont is kinyit,
mind az egyéni látogatók, mind a
gyerekcsoportok számára. Uóbbiak
esetében igazolt védettségű felnőtt
kísérőnek is jönnie kell.

2021.05.20.

Várják a javaslatokat a színházi díjra

A HETILAP

Fotó: Molnár Artúr archív

6

A Népmesepont újra várja a gyermekeket!

A Székesfehérvár önkormányzata által alapított elismerést két éve Juhász Illés színművész vehette át

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlant:
Móri u. 8. szám alatti irodaépület:

Az újonnan épült irodaépület külön bejáratú alsó szintjét kínáljuk
bérbeadásra.
Az ingatlanrész alapterülete összesen 89 m2, melyben két
irodahelyiség, előtér, váróhelyiség, konyharész, és mosdóhelyiségek
kerültek kialakításra.
A bérleti díj a közüzemi díjakat nem tartalmazza.
Az áram- és vízfogyasztás almérő órák, a fűtés légköbméter
alapján, utólagosan kerül tovább számlázásra.

Érdeklődés:

SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

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

Cím
(Székesfehérvár)
Jókai u. 6. fsz. 7.
Kodolányi J. u. 4. 9/2.
Mészöly Géza u. 1. 8/806.

Alapterület

(m2)
64 m2
50 m2
32 m2

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj
(Ft/hó)

2
2
1

komfortos
összkomfortos
összkomfortos

55.170,50.000,32.000,-

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. 05. 08.

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

Közéleti hetilap

Kullancs ellen is oltassunk!

egészség

Illóolajokkal is távol tarthatjuk
Supliczné Tóth Mária, a Királykút
Gyógynövényszaküzlet tulajdonosa
szerint az illóolajok alkalmasak a
kullancsok elriasztására, azonban
körültekintően kell bánni velük. Ha
természetes eszközökkel szeretnénk
távol tartani a kullancsokat, kenjük
be magunkat citronella- vagy gerániumolajjal. Ugyanígy alkalmas erre
a bazsalikom-, a bergamott- vagy a
levendulaolaj is.
„Mivel ezek az olajok nagyon tömények,
képesek allergizálni, így ha a bőrünkre
akarjuk kenni, mindig higított állapotban érdemes!” – mondja szakértőnk,
akitől azt is megtudtuk, hogy az olajok
mellett az egyik közismert vitamin is
védettséget nyújt a kullancsok ellen. –
„A B-vitamin riasztólag hat a kullancsokra,
mert jellegzetes illata a bőrön keresztül
párolog ki, és azt nem kedvelik.”

Illóolajokkal, B-vitaminnal és oltással is
védekezhetünk a kullancsok ellen

Most még érdemes oltatni!
A kullancsok által terjesztett vírusos
agyvelő- és agyhártyagyulladás szövődményei akár halálosak is lehetnek, ez ellen
azonban oltással lehet védekezni: „Kétfajta
oltás van: az egyik az egy és tizenkét év közöttieknek adható, a másik pedig a tizenkét éven
felülieknek.” – magyarázta Wilhelm Róbert
házi gyermekorvos.
Az oltást azoknak ajánlják, akik nagyon
gyakran járnak a természetbe kirándulni,
vagy sokat tartózkodnak a szabadban,
esetleg olyan helyen laknak, ahol előfordulhat kullancs.
Az alapimmunizálás három részből
áll. Az első oltás után egy hónappal
kell beadni a másodikat, majd egy év
múlva következhet a harmadik oltás. Az
emlékeztetőoltásokat három-öt évente
szükséges beadatni, ezek gondoskodnak
a folyamatos védettségről.

Az európai elhízás elleni napot május huszonkettedikén tartjuk. Célja az, hogy motiválja és
támogassa a túlsúlyos embereket arra, hogy
megtegyék az életmódbeli változtatásokat,
melyek révén fenntarthatják egészséges testsúlyukat, és javíthatják életminőségüket.

A túlsúly és az elhízás az abnormális vagy túlzott zsírfelhalmozódást jelenti, ami veszélyezteti az
egészséget. A statisztikák szerint
komoly problémát jelent a világon
és hazánkban is, itthon ugyanis a
lakosok egyharmada küzd a problémával. Az elhízást a testtömegindex
mutatja: ha az úgynevezett BMI 25

vagy annál több, túlsúlyosnak, ha
több mint 30, elhízottnak tekinthető
az ember. A probléma nemcsak a
felnőtt vagy idősebb korosztályt
érinti, hiszen egyre több gyermek és
tinédzser is túlsúlyos.
Reiber István belgyógyász szerint
növényi olajok, halolaj, rostos ételek
rendszeres fogyasztásával, a mértékletesség betartásával és testmozgással sokat tehetünk azért, hogy
ne legyen ennyi betegség, halálozás
az elhízás következtében: „Ez egy
komoly egészségügyi probléma, aminek
a legjobb kezelése a megelőzés. Tulajdonképpen a születéstől kezdve tudatos
táplálkozással, rendszeres testmozgással
kellene megelőzni!”

Új defibrillátor segíti a Szív Egyesület munkáját
A tagok rehabilitációs foglalkozásaihoz és a programok
biztonságos megtartásához járul hozzá az egyszerűen
használható, félautomata eszköz.

A székesfehérvári Szív Egyesület a szívés érrendszeri betegségekben szenvedő,
infarktuson, szívműtéten átesett betegeket
fogja össze, immár öt éve. Tartanak rehabilitációs sportfoglalkozásokat, szakmai

előadásokat, segítik a tagok mindennapjait, hangsúlyozva a rendszeres testmozgás,
az egészséges életmód szerepét.
A szívtorna biztonságos elvégzéséhez
szükség van újraélesztő készülékre, ezért
a régi, nagy méretű eszköz lecserélése
nagy eredmény. Az új defibrillátor vásárlását polgármesteri és önkormányzati
képviselői támogatás tette lehetővé.

Több, mint 50 szakember, több, mint 40 féle felnőtt
és gyermek szakrendelés
4 épületben az Önök szolgálatában
FelnőTT szakrendelések:
• Vérvétel (H-Sz)
• Kardiológia
• Belgyógyászat
• Ultrahang
• Endokrinológia
• Idegsebészet
• Ortopédia
• Urológia
• Immunológia

• Sebészet
• Érsebészet
• Reumatológia
• Diabetológia
• Dietetika
• Gasztroenterológia
• Nefrológia
• Fül orr gégészet
• Hepatológia
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• Neurológia
• Bőrgyógyászat
• Afázia terápia
• Neurofiziológia, ENG - EMG vizsgálat
• Hematológia
• Obezitológia
• Lipidológia
• Aspirációs citológia
• Pacemaker gondozás
• Nőgyógyászat

Gyermek szakrendelések:
• Csecsemő- és gyermek vérvétel (H-Sz)
• Csecsemő- és gyermek ortopédia
• Csecsemő csípőszűrés ultrahanggal
• Csecsemő és gyermekgyógyászat
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia
• Csecsemő-, és gyermekkardiológia
• Gyermek- és ifjúságpszichológia
• Fül-orr-gégészet

• Ultrahang
• Dietetika
• Csecsemő- és gyermek endokrinológia
• Csecsemő- és gyermek diabetológia
• Gyermeksebészet
• Gyermekpulmonológia
• Gyermek- és ifjúságpszichiátria
• Gyermekneurológia

eGyéb szolGálTaTások:
• PCR, antigén és ellenanyag vizsgálat
• Arcesztétikai kezések (botox,
hialuronsav)
• H2 kilégzéses vizsgálat
• Folyamatos vércukor monitorozó
szenzor (CGM)
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Lépések az elhízás megelőzésére

Kovács Szilvia
Fotó: Kiss László

Farkas Szilárd
Április, május, június, valamint szeptember a kullancsok hónapja! Ebben az időszakban a legaktívabbak
az élősködők, melyek nemcsak az emberekre, hanem
az állatokra is veszélyesek lehetnek. A kórokozók
ellen védekezhetünk különböző illóolajokkal, vitaminokkal, valamint oltással is.

FEHÉRVÁR

A HETILAP

• Covid fertőzés utáni szűrőcsomagok
• SOS diagnosztika ujjbegyből vett
minta alapján (CRP – gyulladás szint,
HGBA1C – 3 havi vércukor átlag)
• Afázia terápia (agysérülés utáni
beszédfejlesztés)

Pácienseink részére ingyenes privát parkoló áll rendelkezésre.
Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Bejelentkezés:
22/500-300 • www.mentahaz.hu
FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
nyomdai előkészítés: Fehérvár Médiacentrum Kft. • Nyomdai előállítás: Mediaworks Hungary Zrt. • Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc • Terjesztő: MédiaLOG-DMHM Logisztikai Zrt. • A FehérVár megjelenik hetente 30 000 példányban • ISSN: 2061-2273

FEHÉRVÁR
A HETILAP

programajánló

Legyen tánc!

A tervek szerint a Táncválasztó
színpadán egymást követik majd a
tánccsoportok körülbelül tízperces
bemutatói, melyek után a kamarateremben rövid tánctanulásra vagy
kötetlen beszélgetésre is lesz lehetőség.
A koronavírus-járvány okozta
rendkívüli helyzet alakulását
figyelemmel kísérik a szervezők, és
az esetlegesen életbe lépő korlá-

Újra virágba borul a belváros
Fotó: Simon Erika archív

Tánc
Hagyományteremtő szándékkal rendezik meg
június huszoinhatodikán az I. Székesfehérvári
Táncválasztót a Köfém Művelődési Házban. Az
interaktív családi napon bemutatkozási lehetőséget biztosítanak minden Székesfehérváron működő tánccsoportnak, és segítik a
táncolni vágyó közönséget a számára megfelelő
táncstílus megtalálásában. Az ötletük alapjául a
Nagy Sportválasztó rendezvény szolgált.

Pünkösd
A város virágkötő mesterei már készülnek az
előttünk álló hétvégére: a Fehérvári virágos
pünkösd keretében május 21. és 24. között újra
tavaszi színekbe öltözik a történelmi belváros.

Ha pünkösd, akkor virágok – a
sokéves, szép hagyományt idén is

megőrzi a város. A koronavírusjárvány miatt érvényben levő
szabályok keretei között a színpadi
műsorokat és a közös virágnéző
sétát idén is nélkülöznünk kell, de
a város virágkötőinek alkotásait,
a szépséges virágcsodák látványát
most is élvezhetjük.

Nézni és tanulni is lehet

tozások, súlyosabb esetben pedig
tilalmak értelemszerűen befolyásolhatják a program menetét. A
jelenlévők száma a fenti rendkívüli
intézkedésre tekintettel korlátozott,
ezért a rendezvény iránt érdeklődőket folyamatosan tájékoztatni fogják
a program látogatásával kapcsolatos
szabályokról.

Szabad terület:
A Mura utca 2. szám alatti telephelyen jelenleg szabad terület
bérelhető.
A 38171 m2 nagyságú, teljesen közművesített telephelyen GSM
modullal ellátott beléptetőrendszer működik.

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.

Garázs:
A Honvéd u. 3/A szám alatti teremgarázsban 15 m2 alapterületű
teremgarázs beálló bérelhető.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

BVM garázsok
• Lövölde u. 1/A 15 m2 garázs
• Lövölde u. 10. 15 m2 garázs
Használaton kívüli hőközpontok:
• József Attila Kollégiumnál 68 m2 alapterületű helyiség,
• Széchenyi u. 36. szám alatt 38 m2 alapterületű helyiség.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

A helyiségek üzleti tevékenységre, raktározás céljára
egyaránt alkalmasak.

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ha mostanában szeretnél leszokni valamilyen káros
szenvedélyedről, akkor ez pénteken feszültté tehet,
ám érdemes kitartanod a hétvégén, mert jövő hétre
új erőre kapsz! Ne add fel, akármivel kapcsolatban is
próbálsz a függetlenségedért küzdeni, sikerülni fog!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Lehet, hogy a tulajdonod egy részéről le kell mondanod, vagy
útra kelsz, és hosszabb időre elhagyod az otthonod. Ha azon
kapod magad, hogy érzéketlenné váltál valamilyen témában,
akkor elképzelhető, hogy túlságosan nagy veszteségnek gondolsz
valamit, s ilyen módon próbálsz megküzdeni az érzéseiddel!

A Fehérvári virágos pünkösd idején szavazni is lehet majd az összeállításokra a Székesfehérvár-applikáció segítségével

A SZÉPHŐ Zrt. bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

2021. máj. 20. – máj. 26.

2021.05.20.

Fotó:Simon Erika archív
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Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek értékbecslését,
kedvező áron ingatlanok energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 1.
szám alatti ügyfélszolgálatán.
Az ingatlanok megtekintése előre egyeztetett időpontban történik.
Telefon: 22/541-307
e-mail: info@szepho.hu; uzemeltetes@szepho.hu

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Elképzelhető, hogy valamit megpróbáltak eltitkolni előled, vagy éppenséggel te válsz mások számára titokzatossá. Néhány ikrek jegyűnél egészen érdekes, előző élettel kapcsolatos titoktartási kötelezettség
játszhat szerepet, amire most lehetőség nyílik rálátni. Ha ez így van
veled is, rájössz, hogy ez a fogadalom már nem szolgál Téged.

Végre kicsit felszabadultabban tudsz mozogni, kommunikálni.
A környezeted változatosabbá válik, a hétvégén mégis úgy
érezheted, hogy nem bízhatsz meg az ismerőseidben. Mintha
hiába várnál valamit, most nincs szerencséd. Mégis érdemes
hinni, hittel lenni, és nem a tapasztalatokra támaszkodni!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Talán úgy tűnik, hogy a körülmények ellened dolgoznak, s bármennyire is szeretnéd, ha mindenki egyetértene veled, a közös
egyetértés helyett probléma problémát követ. Érdemes gondosan megválasztanod, kivel milyen hangon beszélsz, mert csak a
tudatos figyelem hozhatja meg a harmóniát, amire vágysz!

Hullámzó lehet a kedélyállapotod. Ennek az érzelmi
hullámvasutazásnak az lehet a hozadéka, hogy
megtanulsz különbséget tenni a vágyaid, a kényelem
és a biztonságérzet között. Az is lehet, hogy érdekes
vallási nézetek felé kezdesz megnyílni.

FEHÉRVÁR

programajánló

Közéleti hetilap

Tornával a csontritkulás ellen
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Sportfoglalkozások nem csak fiataloknak
A HETILAP

Fotó: Turánné Deák Éva

Újraindultak a gyógytorna-foglalkozások a Fejér Megyei Osteoporosis Klubban. A Széchenyi utca 5-7. szám alatt
munkanapokon délelőtt és délután két-két órában zajlanak a programok a klub jól felszerelt tornatermében. Várnak
minden érdeklődőt, akik a nagy tapasztalattal bíró gyógytornászok által vezetett foglalkozásokon szeretnének részt
venni. Érdeklődni a helyszínen vagy a 30 880 5488-as telefonszámon lehet.

A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban több mint fél év után
újraindulhatott a meridiántorna. A
heti rendszerességgel tartott foglalkozáson bárkit szívesen látnak,
jelentkezni az intézményben lehet
rá. A húszperces, ősi, hagyományos
kínai orvosláson alapuló gyakorlatsor
üdítően hat a szerveztre. A foglalkozásokon könnyen elsajátítható
tornagyakorlatokat tanítanak, melyek
úgy szolgálják legjobban az egészséget, ha mindennap elvégzik azokat.

Fotó:Simon Erika archív

Mozgás
A járványügyi szabályok betartása mellett újraindult több, az egészséget szolgáló foglalkozás
Székesfehérváron. A 3-1-2 meridiántorna az
Öreghegyi Közösségi Ház és a Szent István Hitoktatási és Művelődési Ház udvarán, míg a szenior
örömtánc szintén több helyszínen, Maroshegyen
és Felsővárosban is várja a mozogni vágyókat.

Egészség

Meridiántorna a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban

A mozgáslehetőségek sora egyre
bővül. A Felsővárosi Közösségi Házban május huszadikán, csütörtökön
este hattól szenior örömtánc lesz, és
Maroshegyen is újra várják majd a
mozogni vágyókat. Érdemes követni
a csoportok közösségi oldalát! A
foglalkozásokon való részvételhez
kötelező a védettségi kártya és a
személyi igazolvány.

Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316
Székesfehérvár, Balatoni út 44-46.
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Balatoni úti üzletünk vasárnap is nyitva 8:00-15:00 óráig!

„MÁJUSI ÁRESŐ ARANYAT ÉR!”

Domestos általános tisztító- Old Spice tusfürdő
szer 750 ml többféle
400 ml

Lays Chips 60 g
többféle

899 Ft

429 Ft

(2.248Ft/l)

Sió gyümölcslé
1 l többféle

259 Ft

(572 Ft/l)

329 Ft

(4.317 Ft/kg)

Cif mosogató 2 l

799 Ft
(400 Ft/l)

Protect darázsirtó
aerosol 400 ml

Vape Derm kullancsszúnyog riasztó100 ml

1.099 Ft
(2.748 Ft/l)

Kutya szalámi
1 kg többféle

(329 Ft/l)

299 Ft
(299 Ft/kg)

PrettyCat
Száraz kutyaeledel
macska alom 5 kg
10 kg

1.399 Ft

455 Ft

(13.990 Ft/l)

(91 Ft/kg)

1.599 Ft
(160 Ft/kg)

Mi nem egy hetes akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!
Az ajánlat 2021. május 20–31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Hoppá!

CSOMAG FELADÁS ÉS ÁTVÉTEL A BALATONI ÚTI RÓ-RA MARKETBEN!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Lehet, hogy végre rád talál a szerelem! Amit hosszú ideje
nem tudtál magadnak megengedni, az most végre teljesen
váratlanul megérkezik hozzád. Ügyelj arra, hogy a kapcsolatot nem másnak kell elfogadnia, hanem csakis neked! Te
légy boldog benne, nem számít, ki mit mond!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Talán máris észrevetted, hogy a környezetedben mindenkit
irányítani tudsz, s ez most nagyon jól működik. Mindenkinek jót
akarsz, és igazságos is vagy. Mi lenne, ha elhinnéd, hogy számodra
is van előkészítve egy-két kellemes meglepetés, amit akkor kaphatsz meg, ha nem irányítani, hanem inkább elfogadni szeretnél?

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Érzelmi válságod arra késztethet, hogy elmenekülj egy helyzetből.
Ha túlságosan sokáig nem vettél tudomást arról, hogy ég a ház, ha
nem tudtad felvállalni, hogy valami valójában nem olyan nagyszerű,
mint ahogyan mutatni akartad, akkor most az élet kényszeríti ki belőled ezt a változást. Ne akarj sokáig az áldozat szerepében maradni!

Általában te hozod a környezetedbe az újítást, a
változást, de ez most valamiért nem működik a hétköznapi rutinokban. Itt az ideje újra felfedezned az
egyszerűségben rejlő lehetőségeket! Ha konfliktusaid
támadtak emiatt, talán itt az ideje kibékülni!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Mintha az egész világ segíteni próbálna abban, hogy
könnyebb legyen átvinned a változásokat. Amiben
tanulni kell, abban eszközöket kapsz. Ha kiharcoltad
a magad igazát, továbbállnak a kötekedők. Élvezd
az utazást!

Eseménydús hét ígérkezik, de az a legfontosabb,
hogy türelmes maradj, mert minden, ami történik,
hosszú távon lesz értelmezhető! A cél most a stabilitás és a gyarapodás, és a türelmedet siker koronázza
majd!
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„A szüleimnek megígértem, hogy hazajövök!”
A HETILAP

Vakler Lajos

Hogyan választ hivatást magának
egy fiatal?
1975-ben érettségiztem. Két
biológiatanárom is volt, az első
osztályfőnököm, Szipola Tibor,
majd amikor ő a József Attila
Gimnáziumba távozott, a harmadik évtől Gorzó György. Ő lett az
új osztályfőnökünk, egyben a biológiatanárunk. A biológia-szakkörben ő kapacitált, hogy ebbe az
irányba induljak. Akkoriban még
húszpontos felvételi rendszer
volt, és legkevesebb tizenkilenc
és fél ponttal lehetett bejutni. Az
én esetemben is így történt. Hálás
vagyok a biológiatanáraimnak, és
Kisteleki Tibor fizikatanáromnak
is, hiszen ez a két felvételi tárgy
van az orvosi egyetemeken.
Kik voltak azok a professzorok,
akiknek sokat köszönhet, akiknek a
tanítása máig elkíséri?
Az egyetemen az elméleti tárgyaknál nagyon sok ilyen volt. Köztük
a legnevesebb Szentágothai János,
az anatómia professzora. Az élettant Bálint professzor tanította, de
az én pályámat leginkább Vízkelety professzor határozta meg.
Miután végeztem, három állást
pályáztam meg, kettőt Budapesten, egyet Székesfehérváron, az

Fotók: Bucsi László archívuma

Bucsi László professzor, a Szent György Kórház főigazgatója idestova negyven esztendeje, hogy letette az orvosi esküt székesfehérvári fiatalként. Az Ybl Miklós Gimnáziumban
érettségizett, és tudatosan választotta az
orvosi hivatást. Beszélgetésünk során annak
jártam utána, hogy szakmai pályafutásának
milyen állomásai voltak.

Bucsi László sokat tett azért, hogy a Szent György Kórház egyetemi oktatókórházi rangra emelkedjék

az ortopédia és a traumatológia
álltak közel hozzám. A harmadik
pályázatom a traumatológia volt
az I. számú Sebészeti Klinikán,
amit szintén elnyertem, de az ortopédiát választottam. Már akkor
láttam ezen a területen a fejlődés
lehetőségét, hiszen Amerikában
az első szakmák közé tartozott
a szívsebészet és az ortopédia.
Nem bántam meg azóta sem.
Az Angliában eltöltött időszak meghatározó a pályafutásában.
Ezt megint csak Vízkelety Tibornak köszönhetem: a professzoromnak kiváló kapcsolata volt a

Bucsi professzor a műtőben is otthon van

akkor frissen kinevezett Sántha
Ernő osztályára. Ez utóbbit meg is
kaptam volna, de mivel időközben
felvettek Budapesten az Ortopédiai Klinikára, és akkor már
ismertem a jelenlegi feleségemet,
aki harmadéves orvostanhallgató
volt, úgy döntöttem, maradok
Budapesten. Tehát a fővárosban
kezdtem el szakmai pályafutásomat, 1981-ben.
1985-ben szakvizsgázott. Miként
jutott el a szakirányválasztáshoz?
Mindenképpen valamilyen manuális szakirányt kerestem, így

ma is híres oswestryi posztgraduális centrummal. A mai napig
oda járnak képzésekre Amerikától Ausztráliáig. Ő egy ottani,
ausztrál származású professzorral egy kongresszuson ismerkedett meg, és olyan jó kapcsolatot
ápolt vele, hogy sorban küldte
a fiatal kollégákat Angliába. Én
már a harmadik-negyedik voltam
a sorban az ortopédiai klinikáról. Az ottani képzés hihetetlen
alapokat adott.
Csípő-, térd- és gerincsebészetet
tanult. Miért így választott?

Ez egy általános ortopédiai ösztöndíj volt, és az ortopédiában a
mai napig a csípő- és térdsebészet
az uralkodó. Most már kezdenek
„feljönni” a váll- és az egyéb ízületek, de abban az időben a csípő
és a térd volt a meghatározó.
Megalapozva az ottani kapcsolatokat, egy második ösztöndíjjal
közeli kapcsolatba kerültem a
professzorral, megismertem az
ottani gerincsebészeti osztály
vezetőjét, Eisenstein professzort,
aki egyébként a világhírű filmrendező rokona. Amikor Magyarországon járt, készítettek vele egy
interjút a Magyar Televízióban
is. A lényeg tehát, hogy megismerkedtünk, és visszahívott.
1988-ban és 1989-ben voltam kint
általános ösztöndíjjal, majd 1991ben és 1992-ben az ő osztályán
töltöttem el egy évet, gerincsebészettel foglalkozva.
Mit lehetett átemelni, átörökíteni a
tanultakból itthonra?
Anglia élen járt a csípőprotetikában. Nem messze Oswestrytől
van Wrightington, egy szintén
méltán híres klinika, ahol Sir
John Charnley tevékenykedett.
Ő találta ki az endoprotetika,
a belső protézis ma is működő
elvét. Egy olyan ötvözetet hozott
létre, melyben a műanyag mozog
a fémen, és évekig, évtizedekig
működik egy élő szervezetben
úgy, hogy nem kopik el.
Hazatérése után hasznosította a
tanultakat: egyrészt a PhD-fokozat
megszerzésekor, másrészt pedig maradt a SOTE Ortopédiai Klinikáján,
ahol egyetemi docensként dolgozott
tovább. Ez fiatal orvosként nagyon
nagy lépcső volt?
Marasztaltak Ostwestryben, ezért
felhívtam Vízkelety professzort:
elmondtam neki, hogy ajánlatot
kaptam, és kérdeztem, mit szól

hozzá. Azt válaszolta, hogy rám
itthon van szükség, jöjjek haza.
Tartoztam neki annyival, hogy
hazajövök.
Talán ezért is kaptam a klinikán
egy tizenhárom ágyas osztályt,
majd miután megszereztem a
PhD-t, a legfiatalabbként lettem
egyetemi docens a Semmelweis
Egyetemen. Ezt mind annak köszönhetem, hogy hazajöttem, és a
magyar betegeket szolgáltam.
Ám nem sokkal később Székesfehérvárra vezetett az útja!
Amikor elindultam az egyetemre,
a szüleimnek megígértem, hogy
hazajövök, de ettől azért el lehetett volna tántorítani. Valahogy
mégis mindig bennem volt, hogy
ezt megígértem, erre készültem.
Mindenki tudta ezt rólam. Az
akkori vezetésnek is megsúghatták: az orvosigazgató megkeresett, mert hallotta, hogy vissza
fogok jönni Székesfehérvárra, és
azt kérdezte, tartom-e még az ígéretemet. A karrierem nagyon jól
alakult, hiszen egyetemi docens
voltam, és lett volna még tovább,
ennek ellenére azt mondtam,
hogy megígértem, jövök! Tudtam,
hogy Fehérváron nagyon jó az
infrastruktúra, a műtők, a felszereltség. Perjés főorvos gyakorlatilag felépített egy olyan osztályt,
amibe csak bele kellett ülni, és
vinni tovább.
Tehát elhagyott egy komoly karrierlehetőséget, és közel húsz esztendő
után visszatért. Fehérváron viszont
újra kellett építkeznie. Hogyan fogott
hozzá?
Nem nagyon kellett építkezni. Ha
az alapok megvannak – és azok
megvoltak – akkor csak futtatni
kell tovább az osztályt. Hálás
volt az ortopédszakma is nekem:
annyira értékelték, hogy egy vidéki kórházat választottam, hogy
az ortopédiai társaság főtitkára,
majd elnöke lettem. Korábban
mindig Budapestről vagy az
egyetemi városokból, Debrecenből, Szegedről, Pécsről került ki a
társaság vezetője. Ráadásul akkor
még nem is voltunk egyetemi
oktatókórház, tehát egy közkórházból érkeztem. Vállaltam az
úttörőszerepet, és megmutattam,
hogy vidéken is van élet.
Nagyon sok mindennek kellett
történnie ahhoz, hogy egyetemi oktatókórház lehessen a Szent György
Kórház. A folyamatos fejlődés záloga
pedig egy olyan orvoscsapat volt,
akik Kuchár Ferenc vezetésével
mindent megtettek azért, hogy ezt a
szintet elérjék. Ezek mennyire voltak
fontos évek az ön pályafutásában?
Nagyon érdekes változások
mentek végbe a mozgásszervi
sebészetben. Székesfehérvár
volt szinte az egyedüli kórház,
mely létrehozta a Mozgásszervi
Sebészeti Centrumot is. Már
említettem, hogy az ortopédia és
a traumatológia nagyon közel áll
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egymáshoz. Végbement egy olyan
folyamat, hogy ezt a két szakmát
megpróbálták összehozni – Angliában például ortopédiának
hívják a traumatológiát, ott csak
ortopédiai osztályok vannak, ők
csinálják a traumatológiai ellátásokat is. Két vonulat van, a német
és az angol. Mindvégig vita volt
itthon, hogy nálunk mi legyen, és
ebben közrejátszott az is, hogy a
traumatológusokat nem fogadták
el külföldi munkára, csak ortopéd szakvizsgával. A két szakma
hazai képviselői leültek, és azt
mondták, hogy rendben van, az
ortopédia bevállalja, hogy a traumatológusoknak megszervezi az
ortopédiai szakvizsgát, az ortopéd
orvosok pedig megcsinálják a
traumatológiai szakvizsgát, így
gyakorlatilag tíz-tizenöt éve már
közös a szakvizsga is. Tehát ha
ma szakvizsgázik egy kolléga, már
ortopéd-traumatológus szakvizsgát kap. Mi 2008-ban összehoztuk
az ortopédiát, a traumatológiát, a
kézsebészetet és a sportsebészetet
egy ernyő alá. Ez lett a Mozgásszervi Sebészeti Centrum.
A főhajtás és a köszönet a sok
gyógyulttól természetes, ugyanakkor
nagyon fontos, hogy azt az utat,
amely a gyógyuláshoz vezetett, az új
eredményekkel együtt megismerjék
mások is. Ezt viszont publikálni kell,
amiben szintén élen jár. Mennyire
fontos ez az orvostársadalom számára itthon és külföldön?

A szakmai találkozók ma is megerősítést jelentenek

A publikációk azért fontosak,
mert így megismerhetik az embert. Száz olyan közleményem
van – egyharmaduk angol nyelven

– melyekben a közlésre érdemes
mindennapi tevékenységemet
összeszedem. Az egyetemen
egyébként is van egy kényszer:

általában évente legalább egy
közleményt ki kell adni. Nekem
ez nem tetszett, én akkor szeretek publikálni, ha van mondanivalóm, ha úgy érzem, hogy annak
van üzenete.
A díjak, amelyeket átvehetett, megerősítést jelentettek?
Igen, de nem azért csinálja az
ember. Soha nem néztem, de
most, hogy főigazgató vagyok,
látom, hogy mindenkit az érdekel,
mennyi a fizetése. Én életemben
nem néztem meg, hogy mennyi a
fizetésem, amikor nem volt egyéb
jövedelmem, akkor sem figyeltem,
mennyit keresek. Csináltam a dolgomat. Szerettem a szakmámat,
és mindig az ügy érdekelt. Az ügy
szolgálata, amivel aztán járt pénz,
jó fizetés, érmek és elismerések.
Mondhatjuk, hogy ez egy üzenet is a
kollégáknak?
Sajnos a fiatalok – tisztelet a
kivételnek – nem ilyenek. Lejár
a munkaidejük, és szaladnak tovább. Mi azt tanultuk, hogy addig
maradunk, amíg el nem végeztük
a munkánkat. Annak idején, a
klinikán, este hét-nyolc előtt nem
mentünk haza soha. Ma a fiatalok
azt mondják, hogy ettől eddig
van a munkaidejük. Lehet, hogy
jogosan, lehet, hogy igazuk van.
De én mégis azt mondom, hogy
nincs igazuk, mert ezt a munkát,
a betegek szolgálatát nem lehet
időintervallumhoz kötni, ezt
csinálni kell folyamatosan!

A Fehérvár Televízió műsora május 22-től 28-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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12:25
13:00
13:15
15:40
16:35
17:00
17:20
17:50
17:55

18:20
18:30
19:00
19:20
19:50
19:55
20:05
21:05

22:25
22:45

2021. 05. 27. CSüTörTöK

00:00 Képes hírek
Képes hírek
Híradó
07:00 Híradó
Paletta
07:20 Családőrzők
Fehérvári beszélgetések
07:50 Snooker magazin
Honvéd7
08:05 A Fehérvár Televízió
Kezdőkör
archívumából
Képes hírek
Egészségempórium
09:25 Képes hírek
nyugdíjasoknak
10:50 Egészségempórium
Paletta – ismétlés
nyugdíjasoknak
Fehérvári beszélgetések
11:00 Családőrzők – ismétlés
– ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés
Honvéd7 – ismétlés
11:45 A Fehérvár Televízió
A Fehérvár Televízió
archívumából
archívumából
Híradó 1-kor
13:00 Híradó 1-kor
Képes hírek
13:15 Képes hírek
Bogdán László-portré
15:15 Seuso Kedd – kerekasztalEgészségempórium
beszélgetés
családoknak
16:35 Egészségempórium
Híradó
Családőrzők
családoknak
Hírek
17:00 Híradó
Nyolcvanéves a Howmet17:20 Bajnokok városa
Köfém – a műsor
17:50 Hírek
vendége Rajki Péter
17:55 Köztér – a hírmagazin
Snooker magazin
A Fehérvár Televízió
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
archívumából
Híradó – ismétlés
19:00 Híradó – ismétlés
Családőrzők – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
Hírek – ismétlés
Snooker magazin – ismétlés 19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
Rendhagyó tárlatvezetés a
Trianon kiállításon 2. rész
20:30 Pozsonyi Imre – Zuhanás
Alba Fehérvár KC–FTC
az emlékekbe
Rail Cargo Hungária21:10 Verstábor (2014)
kézilabdamérkőzés
21:55 Híradó – ismétlés
Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek
Képes hírek

2021. 05. 28. pénTeK
00:00 Képes hírek
07:00 Híradó
07:20 Bajnokok városa
07:50 Köztér
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek
15:40 A világ Koczka módra
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Úton – motiváció,
amely a sikeres
mindennapokhoz vezet
17:50 Hírek
17:55 Városrészek titkai
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – magazinműsor
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Városrészek titkai – ismétlés
21:00 Agrárinfó – ismétlés
21:30 Úton – ismétlés
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 23. 21:40 Érd–Alba Fehérvár-kézilabdamérkőzés közvetítése felvételről
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A tündérmese vége: az utolsó nagy generáció Alcsúton
A HETILAP

Séllei Erzsébet
József Ágostnál, József Károly főherceg és
Klotild főhercegné fiánál és családjánál
hagytuk abba alcsúti történetünket. Itt
folytatjuk, emlékezve arra, hogy a kastélytorzó
szétesőben lévő, megmentésre váró homlokzata
mögött ők élték a mindennapjaikat, mielőtt
a kastély leégett. Távozásukkal véget ért egy
Habsburg-tündérmese. Az arborétum szépségét
és tiszteletre méltó emléküket hagyták ránk.
József nádor 1827-ben költözött az akkor új
kastély falai közé, és a harmadik generációt
képviselő József Ágost 1944 októberét követően távozott végleg. Ebből a száztizenhét évből
József Ágost hetvenkettőt töltött az alcsúti
birtokon.

Kép: hu.wikipedia.org

A három nagy generáción végigtekintve József nádor élete a reformkorhoz, József Károly főherceg élete
a monarchia boldog békeéveihez,
József Ágost főherceg életének
felnőtt szakasza a két világháborúhoz és a közöttük lévő huszonegy
kemény évhez volt köthető. Elődeihez képest a legnehezebb évek
vártak rá. Életét, munkásságát nem
érthetjük meg a történelmi háttér
felvázolása nélkül.
József Ágost a győri bencések között végezte el középiskoláit. A kor
szokásai szerint katonai pályára
készítették fel. Miközben Ferenc
József császár unokájával, Augusztával kötött házasságából sorra
érkeztek a gyermekek, a világ az
első világháborúba sodródott.
Kis kitérőt tennék. 1914 nyarán
Gavrilo Princip szerb diák egy szarajevói utcán a váratlanul kínálkozó
alkalmat megragadva előrántotta
a fegyverét, és megölte Ferenc
Ferdinándot hitvesével együtt.

Akarva-akaratlanul előidézte
az első világháborút. Az akkor
nyolcvanhárom éves Ferenc József
császár gyors lefolyású megtorlást
ígérve belevitte a monarchiát egy
öngyilkos háborúba. A hadügyminisztérium által összeállított háborús veszteséglistán a monarchia
által mozgósított katonák közül
381 ezren vesztették életüket, 743
ezren sebesültek meg, 400 ezren
eltűntek, 615 ezren hadifoglyokká
váltak. Ez összességében 2 millió
139 ezer fő. Ebből Magyarország
vesztesége 661 ezer fő volt. A
magyar férfiveszteség hozzávetőlegesen három mai Debrecen,
illetve majdnem hét Székesfehérvár
lakosságának számával egyező.
Ehhez jönnek még az egyedül
maradt özvegyek és árván maradt
gyerekek. És a végtelen nyomor.
A kettős gyilkos, Gavrilo Princip
büntetésként bevonult egy csehországi börtönbe, Terezínbe, ahol a
rácsok nyújtotta védelmet és a teljes ellátást élvezve ágyban, párnák
közt hunyt el négy év múlva, 1918.
április 28-án tüdőbajban, mellyel
már zsenge kora óta küzdött.
Az agg Ferenc József császár 1916
nyarán már érezte, hogy birodalma
összeroppan, ha a következő év
tavaszára nem fejezi be a háborút,
amit a „mire a fák levelei lehullanak” időpontra ígért két évvel
azelőtt. A befejezés mikéntjét
illetően valószínűleg győztes,
dicsőséges fináléra gondolt. 1916.
november 21-én azonban a császár
– szintén ágyban, párnák között
– elhunyt. Az őt követő, fiatal IV.
Károly vállalta magára a hálátlan
feladatot, hogy a kilátástalanná

A Habsburgok Palatínus-ágáról származó Habsburg-Lotharingiai József Ágost főherceg másodszülött fiúként követte apja, József Károly példáját, és katonai karriert épített

Kép: dka.oszk.hu

József Ágost főherceg

Auguszta bajor királyi főhercegnő és József Ágost főherceg

vált küzdelemnek béketárgyalások
útján véget vessen. Kiáltványa
szerint mindent meg kíván tenni
azért, hogy „újból megszerezze
népeinek a béke áldásait, biztosítsa
a monarchia fennállását”. Hívei
békecsászárnak, ellenfelei árulónak
minősítették.
Az oroszországi változások rásegítettek a háború befejezésére.
A megdöbbentő orosz példa, a
„szocialista béke” lehetősége, ha
a széles tömegek neheztelésével
találkozik, az antantnál is veszélyesebb ellenség vízióját vázolta fel.
Kár, hogy a francia Clemenceau és
IV. Károly között folyó tárgyalások
izgalmas vitájának ismertetésére
most nincs lehetőség. A vita során
a felek a hazugság szót emlegették
leggyakrabban. A végjáték ideje
közelgett.
József Ágost a háború előtt szépen
végigjárta a katonai ranglétrát.
Gyalogezredektől a dragonyosokig,
lovassági századon át a huszárezredig. A rendfokozatai is ekként
törtek fel a csillagos égig. A nagy
háborúban is hasznát vették e

téren szerzett jártasságának. Szinte
valamennyi fronton harcolt. Előbb
a szerbiai, majd a galíciai harctéren
jeleskedett. Lembergben az orosz
túlerő miatt kellett visszavonulót
fújnia. A Kárpátokban is találkozott az orosz csapatokkal – ennek
később majd lesz jelentősége. Kilenc isonzói csata tizenegyezer-hétszáz katona vérének kiontásával,
huszonötezer katona vére Doberdónál. Hogy lehet ezt kibírni?
Mondták, hogy megfontolt, felelős
gondolkodású vezető volt. Katonái
becsülték, mert törődött velük.
Javított a felszereléseken, a higiénés körülményeken, az ellátáson.
Ellenőrizte a lövészárkokat, az
őrhelyeket, a megfigyelőállásokat. A magyar nyelv ismerete és a
magyar vezényleti nyelv bevezetése megkönnyítette a kapcsolatot
magyar katonáival. Dicsérték
empatikus lelkületét. Ekkor még
megvolt ez a nagyszerű tulajdonsága. Ferenc József halálát követően a
keleti frontra vezényelték. Az orosz
hadsereggel – és a románokkal –
találkozott ismét. Visszahódította

Közéleti hetilap
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a románok által megszállt erdélyi
részeket. 1918 januárjában már a
Piave partján harcolt az olaszok
ellen. A második piavei csatában
hadteste elfoglalta a Montellohegyet. A piavei csata ezzel együtt
kudarccal végződött, bár sikerült
megakadályozni, hogy a csapatát
körbezárják, így fegyelmezett rendben tudott visszavonulni. Érdemei
alapján ő vehette át a tiroli parancsnokságot. Az antant támadása
a harmadik piavei csatában már
védhetetlen volt.
József Ágost főherceget utolsó
előtti katonai megbízatása a Balkánra szólította. A katonák ekkor
már tömegesen tagadták meg az
engedelmességet. A háború utolsó
felvonásaként IV. Károly kinevezte
őt az összes magyar csapatok főparancsnokának.
1918 októberében minden eldőlni látszott. Miközben IV. Károly
személyesen irányította a hadsereg
főparancsnokságát, itthon elszabadult a pokol. Hazarendelte József
Ágost főherceget, hogy távollétében, „mint teljhatalommal helyettesítő kormányzó”, kezelje a kaotikussá vált magyarországi helyzetet.
Az őszirózsás forradalomban József
Ágost az elszabadult eseményeket
már nem tudta féken tartani. Nem
állt módjában megakadályozni
Károlyi Mihály miniszterelnöki
kinevezését sem. Ki tudja, miért, de
felesküdött a Nemzeti Tanácsra.
1918 októberében aláírásra került
a Pádua melletti Villa Giustiban
a fegyverszüneti megállapodás is,
mely visszafordíthatatlanná tette a
monarchia széthullását. Ismerjük
IV. Károly száműzetésének történetét, majd halálát Madeira szigetén.
A későbbi osztrák kancellár szerint
„Károlyra azt rótta a tragikus
végzet, hogy emberi fogalmak
szerint megoldhatatlan helyzetbe
kerüljön.”
A nagy háború vége József Ágost
számára a legmagasabb katonai elismerést és a királyt teljhatalommal
helyettesítő kormányzói kinevezést
hozta el. Ez az, ami egész későbbi
életének tekintélyét megalapozta.
És ez az, amire egész későbbi életében újra vágyott.
József Ágost főherceg visszavonult
alcsúti birtokára. Bekövetkezett,
amitől rettegtek: az orosz minta és
az elégedetlen, nyomorgó tömegek
találkoztak. József Ágost főherceget
Alcsúton érte a Tanácsköztársaság
megalakulásának híre. Kastélyába
befészkelte magát a Direktórium,
fiát, József Ferencet túszként a
budapesti Gyűjtőfogházba szállították, őt magát favágóként alkalmazták saját birtokán. 1919 augusztusában aztán véget ért a rémálom.
A Tanácsköztársaság bukása után
a fővárosba sietett, és rövid három
hétre puccsszerűen magához ragadta a kormányzói hatalmat. Úgy
vélte, hogy az uralkodótól kapott
felhatalmazás örök érvényű, vagy
legalábbis visszavonásig érvényes,
az pedig nem történt meg. Ezért
természetesnek tartotta, hogy a
kormányzói jog őt illeti meg.
József Ágost főherceg kifogásta-

Fotó: Kiss László
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A főherceg egykori alcsúti birtoka a romos kastélyhomlokzattal

lan pedigrével rendelkezett. Mint
láttuk, a nagy háborút kiváló, tehetséges katonaként harcolta végig. A
Horthy-korszak idején óriási kultusza volt a világháború hőseinek,
és a főherceg méltán tartozott ezen
hősök közé. A Habsburg-Lotaringiai dinasztia tagjaként a társadalmi
hierarchia csúcsán helyezkedett
el, felmenői Magyarország nádorai
voltak. Katolikus nagybirtokosként
illett a vezető elit soraiba, és rendelkezett IV. Károly homo regiusi – a
királyt teljhatalommal helyettesítő
kormányzói – kinevezéssel. Volt
azonban egy szépséghiba. Vagy
inkább kettő.
Az egyik a Habsburg-ház trónfosztása. A másik a kisantant reagálása
József Ágost kormányzói ambíciójára. A vesztes háború vesztes
uralkodóházához tartozó családtagot nem volt kívánatos tényleges
hatalomhoz juttatni. Személyében
fennállt a Habsburg-ház visszatérésének veszélye. Pedig József Ágost
önmagát a politikai palettán csak
nádorhelyettesi vagy kormányzói
pozícióban tudta elképzelni.
Horthy Miklós volt a másik aspiráns a kormányzói tisztségre. Fess
volt, kisportolt, remek tánctudású, több nyelvet beszélt, komoly
angol kapcsolatokkal rendelkezett,
személye nem kötődött a volt uralkodó személyéhez, és erényeként
tartották számon, hogy sikerült
számottevő hadsereget létrehoznia.
A kisantant beavatkozására József
Ágost főherceg „önként” visszalépett a jelöltségtől Horthy javára.
Horthy ezt a gesztust meghálálta.
József Ágost főherceg lett az első,
akit vitézzé avatott, és látszólag
végig támogatta őt, mint a politikai élet meghatározó alakját, bár
a felszín alatt Horthy és József
Ágost riválisként éltek egymás
szomszédságában, a budai várban.

Horthy féltékenyen nézte, hogy a
budapesti diplomaták rendszeresen
a főhercegnél tették tiszteletüket a főhercegi palotában. József
Ágost meg ugrásra készen várta az
alkalmat, hogy Horthytól átvegye a
kormányzói hatalmat.
Így teltek József Ágost működésének legaktívabb évei, az I. világháború kitörésétől az 1924-ig tartó
tíz év, melynek végén a kormányzói
hatalom megszerzésére nyíló esélye
nullára csökkent. Ötvenkét éves
volt ekkor. A következő húsz évben
az ország a második világégés felé
araszolt.
József Ágost főherceg szorgalmasan részt vett a Felsőház ülésein.
A Magyarországon élő Habsburg
arisztokrata férfiak születési,
származási jogon kerültek be az
1927-ben újjászervezett Felsőházba,
a „választott tagok” kategóriájába.
A székébe azonban nem választással kellett beülnie. Nem is vállalhatta az esetleges választási vereség
vagy bukás kockázatát. 1942-ben
azonban egy alkalommal távol maradt, mert az ülés napirendi pontja
Horthy István kormányzóhelyettesi
megválasztása volt. Horthy Miklós
azzal hitegette a főherceget, hogy a
„rendcsinálás” után átadja részére
a hatalmat. A Horthy-dinasztia
alapjainak lerakását megszavaztató
döntés nyilvánvalóan mélységes
csalódással töltötte el. Naplójában – melyet szerzője nem kívánt
volna közreadni – viszonylag sűrűn
illette őszinte kritikával fő riválisát,
Horthy Miklós kormányzót. A tűz
martalékának hitt, kalandos utat
bejárt naplót az unoka, Habsburg-Lotharingiai Mihály hozta
vissza Magyarországra, és bocsátotta maradványait a történészek
rendelkezésére.
József Ágost főherceg elítélte
Horthy háborúból való kiugrási

kísérletét, mert számára, mint
katonaember számára, a háború
folytatása és a szovjetellenes harc
volt a legfontosabb. A sok évi mellőzés után valamilyen katonai vagy
politikai megbízásban reménykedett, és ehhez az idő Horthy
félreállításakor jött el. Mivel a nagy
háborúban volt lehetősége az orosz
csapatokkal megmérkőzni, úgy ítélte meg, hogy ez a gyakorlat előnyt
jelent a második világháború orosz
támadásainak visszaszorításánál.
A remélt megbízatás azonban most
sem várt rá.
1944 novemberében még harcra
buzdító rádiós beszédet mondott,
aztán rá kellett ébrednie, hogy
nincs az országban olyan erő,
mely képes lenne az orosz csapatok megállítására. József Ágost az
ország elhagyása mellett döntött.
1944 végén rövid amerikai kitérő
után Regensburgban, Margit nevű
testvérénél kapott menedéket. Az
alcsúti kastély, a budavári főhercegi
palota megsemmisültek. Egyedül a
tihanyi főhercegi nyaraló menekült
meg a pusztulástól.
Az élet úgy hozta, hogy a Habsburg
és a Horthy család sorsa később is
összefonódott. Az emigrációban
József Ágost főherceg elszakadt
szeretett fiától, József Ferenc főhercegtől, aki a portugáliai Estorilba,
a világ egyik legszebb városába
költözött. Itt talált menedéket
Horthy Miklós is Salazar diktátor
védőszárnyai alatt. A volt kormányzó 1957-ben bekövetkezett halálát
követően az emigrációban élő
vitézek József Ágost főherceget kérték fel arra, hogy töltse be Horthy
Miklós után a Vitézi Rend második
kapitányi tisztségét. Így lett Horthy
egyik életművének folytatója.
Kilencvenévesen hunyt el. Felesége,
Auguszta főhercegné is hasonló
kort ért meg.
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Környezetvédelmi verseny indult
Smart bin néven indult útjára egy környezetvédelmi verseny, melyet három fehérvári
gimnazista hozott létre. A verseny lényege,
hogy a szemetet ne csak úgy eldobjuk, hanem a
megfelelő hulladékgyűjtőbe helyezzük.

Buzás Gábor
Fehérvár bölcsőjének szimbolikus szerepe,
hogy segítse a babát vállaló párokat abban,
hogy a kívánt kis jövevények megszülessenek.
A vándorbölcső egy jelkép, mely felhívja a
figyelmet a gyermekvállalás és a család jelentőségére, szépségére.

A nemzetközi családnaphoz kapcsolódóan Deák Lajosné önkormányzati képviselő, a család- és
nemzetpolitikai ügyek tanácsnoka
adta át a SZÉNA Egyesület kezdeményezésére Fehérvár bölcsőjét
következő kis lakója szüleinek

a Csibészke és Zöldliget Családi Bölcsőde udvarán: „A SZÉNA
Egyesület évente kétszer szokta átadni
a bölcsőket, egy kisfiúnak, illetve egy
kislánynak. Most Lucához kerül, és
amíg csak szeretné, addig fogja használni. Székesfehérvár önkormányzata
kiemelten támogatja a családokat, hiszen társadalmunk alappillére a család,
és nem mindegy, milyen körülmények
között, milyen társadalmi közegben
nőnek fel ezek a gyerekek!”
A hamarosan megszületendő
kislány szülei, Zsédely Tamás és
Zsédelyné Mosoni Anna izgatottan
várják Luca érkezését.

Fotó: Simon Erika

„Nemcsak tervezték, de meg is valósították ötletüket! Komoly tudással, elmélyült ismeretekkel felvértezett diákok
ők, akik az egész országnak mutatnak
példát. Ez több mint becsülendő és
nemes cselekedet: benne van az értéktudatos szemlélet, a szelektív hulladékgyűjtés minél szélesebb körben történő
elterjesztése, ugyanis a fenntartható
jövő első és egyben nélkülözhetetlen
lépése ez.” – méltatta Nagy István agrárminiszter Zolta Szabolcs Mersét,
Magda Tivadart és Nádi Zsombort,
akik kitalálták és meg is valósították
a szemétszedési versenyt.

A mottó: ne eldobjuk, hanem
a megfelelő helyre dobjuk ki a
szemetet! A verseny lényege, hogy
minél több szemetet gyűjtsünk a
kijelölt kukákba, és az erről készült
fotókat töltsük fel a Smart bin
applikációba. Kétféle hulladékgyűjtőt helyeznek ki a városban. Az
iskolákba szelektív kukák kerülnek, az utcákra pedig kommunális
szemetet gyűjtő edények.
A miniszter mellett Vargha Tamás
és Törő Gábor országgyűlési
képviselők mondtak köszöntőt a
Sóstó-látogatóközpontban, a környezetvédelmi verseny hivatalos
nyitóeseményén, múlt pénteken.
A rendezvényen részt vett Spányi
Antal megyés püspök, Cser-Palkovics András polgármester,
Mészáros Attila alpolgármester,
valamint L. Simon László miniszteri biztos.

Fotó: Bácskai Gergely

Buzás Gábor
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Luca bölcsője
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Vargha Tamás országgyűlési képviselő szerint hamarosan nemcsak Fejér megyében, hanem
országosan is ismert lesz a program, és sok követőre talál

A Continus Nova Kft.

TMK segédmunkás

munkakörbe munkatársat keres az alábbi feltételekkel:
Munkaköri feladatok:
• Karbantartóműhely teljes körű tisztán tartása, rendezése
• Külső területek rendben tartása
• Tehergépkocsik és gyűjtőedényzetek külső-belső takarítása,
vegyszeres mosása magasnyomású mosóval
Elvárás:
• 8 általános iskolai végzettség
• könnyű fizikai munka vállalása
• megbízhatóság, precizitás
Előny:
• Érvényes dízeltargonca-vezetői jogosítvány
Amit kínálunk:
• Cafetéria
• Egyműszakos munkarend
• Hosszú távú, kiszámítható munkalehetőség
Az önéletrajzokat várjuk a munkaugy@continusnova.hu e-mail-címre!
Jelentkezés személyesen: Székesfehérvár, Sörház tér 3.
„Tájékoztatjuk, hogy a Continus Nova Kft., mint adatkezelő az Ön jelen hirdetésre megküldött személyes adatait a munkaszerződés megkötését megelőző lépések megtétele céljából, az ahhoz szükséges mértékig a GDPR
6. cikk (1) b) pontja alapján kezeli. A pozíció más pályázó általi végleges betöltése esetén a részünkre megküldött adatait haladéktalanul töröljük. Az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a Continus Nova Kft.
honlapján (www.continusnova.hu) talál.”

A vándorbölcső tizennegyedik lakója Luca lesz, akinek érkezését erre a hétre várták szülei

Ön is felújítaná lakását, családi házát?
Álmodja meg új otthonát,
mi pedig megvalósítjuk!
 Az Otthonfelújítási Program 2021 keretein belül egyedülálló lehetőség kínálkozik a
lakások és családi házak felújítására.
 Teljes körű generálkivitelezés számlával, szerződéssel és garanciával a
Városgondnokság kivitelezési csoportjától.
 Az Otthonfelújítási Program keretein belül az 50%-os, maximum 3 millió forint
erejéig terjedő támogatás kültéri és beltéri munkákra egyaránt igényelhető.
 A projektek kivitelezése magas színvonalú szakértelemmel, gondos odafigyeléssel
készül, megfelelő otthont, környezetet teremtve használói számára. Ezt a hozzáállást követve
piaci árakon, pontos határidőtartással dolgozunk, garanciát vállalva az
elvégzett munkánkra.
Szolgáltatásaink:
• kőműves munkák
• szárazépítési munkák
• mélyépítési munkák

• burkolási munkák
• asztalos munkák
• épületgépészeti munkák

• festő-mázolói munkák
• lakatos munkák
• épületvillamossági munkák

Kérjen árajánlatot munkatársainktól, hogy a kivitelezést a legmegfelelőbb időre ütemezhessük!
Tervezzen előre, hogy jól képzett építőipari szakmunkások készíthessék felújítását!
E-mail: felujitas@varosgondnoksag.hu
Telefon: 06-70/984-16-82 vagy 06-70/502-51-90 vagy 06-22/513-493
Kollégáink munkaidőben állnak rendelkezésükre: H-Cs: 7:30-16:00, P: 7:30-13:00

Közéleti hetilap

Győzelem vezéráldozattal

Somos Zoltán
A Budapest Cowbells pályáján játszotta
a szezon második mérkőzését a fehérvári
amerikaifutball-csapat. Az Enthroners védelme
kitűnően működött, a támadók pedig már az
első félidőben eldöntötték a meccset. 20-0-s
győzelmével két forduló után veretlen a csapat, de elvesztette egyik legjobbját!

FEHÉRVÁR

Rashad Still kapta le Erős Márk
passzát, így a 20-0-s végeredmény
már a második negyed végére
kialakult. A folytatásban ugyanis a
védelmek mindkét oldalon remekül romboltak, így újabb pontot
nem szerzett egyik csapat sem.
A Fehérvár Enthroners címvédőhöz méltón kezdett az idei
HFL-szezonban. A folytatásban
pedig a nagy múltú, de már nem
verhetetlen Budapest Wolves vár
a fehérváriakra június ötödikén,
hazai pályán.
Rossz hír ugyanakkor, hogy a
Cowbells ellen is feltartóztathatatlan futó, Joe Bergeron keresztszalag-szakadást szenvedett, és
már nem játszhat a szezonban.

Bergeront (24, a labdával) az ellenfél nem, a sérülés azonban meg tudta állítani

Nézők és magyar arany nélkül

Somos Zoltán
Hetvenkét öttusázó versenyzett a székesfehérvári „buborékban” a világkupa-sorozat döntőjén. A
fehérvári színeket Alekszejev Tamara képviselte.

Demeter Bence nem indult elég versenyen, Kovács Sarolta pedig műtét
után lábadozik, ezért egyikük sem állhatott rajthoz a fehérvári világkupadöntőn. A Volán Fehérvár tehát
ezúttal nem képviseltette magát, az
Alba Öttusa válogatottja, Alekszejev
Tamara azonban ott volt a nézők
nélkül zajló versenyen. A fokozott
elővigyázatosság persze csak a
vírustól óvhatta az öttusázókat, az

„üzemi balesetektől” nem, márpedig
a lovaspályán előfordul az ilyen.
Alekszejevnek is ez lett a veszte:
Sziszka nevű lova egy akadálynál
nem volt hajlandó ugrani, így a korábbi világkupagyőztes pont nélkül
zárta ezt a tusát. A döntőt pedig a
harmincötödik helyen – ennél biztosan jobbra számított!
A budapesti Gulyás Michelle ellenben remekelt, legjobb magyarként
bronzérmes lett a fiatal öttusázó.
Ez volt a legjobb magyar helyezés a
négynapos viadalon: a férfiak között
Marosi Ádám nyolcadik lett.
A világkupát a francia Valentin
Prades és a brit Kate French nyerte.

Fotó: Molnár Artúr

Itt még ugrott Alekszejev Tamara lova, később azonban ellenszegült

Nehéz helyzetbe hozta magát az Alba
Ha vasárnap akár csak egyetlen pontot szerzett
volna az Alba Fehérvár KC a Boglári Akadémia
ellen, akkor most már nem kéne hátrafelé
figyelni: biztos bennmaradóként várhatná a
bajnoki hajrát a csapat.

Fotó:Kiss László

Az őszi tízgólos vereségért szeretett
volna visszavágni az Alba Fehérvár
a Boglári Akadémiának vasárnap.
Ez azonban nem sikerült: alig
értékelhető védekezéssel kikaptak
Józsa Krisztián lányai. A 34-31-es
boglári győzelem után pedig még
mindig nem dőlt el matematikailag,

hogy az Alba jövőre is az első osztályban kezdi-e meg szereplését.
Nyilván „nehéz” lenne tizenhárom
ponttal kiesni, de a még kiesőhelyen álló Szombathely pontszámban utolérheti a fehérváriakat, a
két csapat pedig az utolsó körben
éppen egymás ellen játszik. Azonos
pontszám esetén az egymás elleni
eredmény dönt. Január nyolcadikán
a Köfémben az Alba nyert 35-22-re,
tehát óriási balszerencse kéne a
búcsúhoz. Hogy az utolsó pillanatokban már ne kelljen számolgatni, egyszerű a képlet: szombaton
pontot kell szerezni Érden!

Triscsuk Krisztina (sötétben) hozza a kötelezőt, a többieknek még fel kell zárkózniuk hozzá!

Érkezők és hosszabbítók
Somos Zoltán
Az előző szezon értékelésén túl van, és gőzerővel készül a következőre a Hydro Fehérvár
AV19 vezetősége. Már csaknem teljes a jövő
évi játékoskeret, közülük többen hosszabb távú
szerződéssel is rendelkeznek.

Gál Péter Pál klubelnök elmondta,
hogy a tervezhetőség is szempont
egy-egy játékosnál, amikor dönt
a jövőjéről. A Volán pedig egy
egyre izmosodó, európai szinten
is jegyzett ligában tud alternatívát
kínálni. Részben ez teszi lehetővé,
hogy olyan renoméval rendelkező
edző, mint Kevin Constantine itt
kössön ki.

Az amerikai mester még otthon van,
de javában ismerkedik új csapatával,
melyben szerződése meghosszabbítása révén ott lesz Sarauer, Stipsicz,
Szabó Dániel, új igazolásként pedig
Terbócs István és a harmincéves finn
kapus, Rasmus Tirronen. A klub
elnöke szerint az előző idényben
remeklő Erdély Csanádnak is megtették ajánlatukat, remélhetőleg a
továbbiakban is Fehérváron igazolja
majd, hogy fejlődése folyamatos!
Közben pedig a társadalmi szerepvállalásról sem feledkezik meg a
klub, amely decemberi jótékonysági
árverése bevételéből félmillió forintos támogatással járul hozzá a városi
továbbfoglalkoztatási alaphoz.

Fotó: Kiss László

Kaiser Tamás
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Fotó: Battyáni Tamás

A Győr Sharks legyőzése után
idegenben is megmutatta erejét
az Enthroners. Rögtön a Cowbells
elleni meccs elején touchdownig
jutottak a Koronázók, a kezdőként először szerepet kapó Boruzs
Kevin elkapásával. Szünetig újabb
két touchdown került a fehérvári
csapat neve mellé: mindkétszer

sport

Horváth Milán (balra) és Paul Geiger (33) egyaránt szerződéssel rendelkezik a következő idényre

A Vörösmarty Rádió műsora május 22-től 28-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 05. 22. szOMBat

2021. 05. 23. Vasárnap

2021. 05. 24. Hétfő

2021. 05. 25. Kedd

2021. 05. 26. szerda

2021. 05. 27. CsütörtöK

2021. 05. 28. pénteK

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
08.10 Internetes ügyeink
Vendég: dr. Czenczi Anikó
09.00 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.00 Vendég: Fejér Kata coach
11.00 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.00 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.00 Tűzoltók órája Vendég:
Koppán Viktor
14.00 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
16.00 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.00 Filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám és
Pál Loránd
18.00 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
08.35 Pünkösdi gondolatok
Vendég: Tornyai Gábor
08:45 Légzésgyakorlatok
Persoczki Gáborral
09.10 Természetesen
egészségesen –
Cseppekben az oxigén
Vendég: Supliczné Tóth
Mária és Gardalits János
A műsor ideje alatt várjuk
kérdéseiket a 22 311 511es telefonszámon illetve
Messenger-üzenetben
a Vörösmarty Rádió
Facebook-oldalán!
10.10 Gazdát keresünk a
HEROSZ Fehérvári
Állatotthonban
élő kutyáknak és
macskáknak Vendég:
Sohonyai Edit
11.10 Ez itt az én hazám!
Vendég: Oláh László
11.35 Szabadidőben
Vendég: Kulcsárné
Németh Mariann
12.10 Családőrzők Vendég:
Fekete-Cseri Zsuzsanna,
Pap Csilla, FeketeCseri Szilárd
13.05 A táncdalfesztiváloktól
napjainkig Vendég:
Kiss György
14.10 Zeneturmix Műsorvezető:
Kiss György Vendég:
Bodonyi Dániel
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
08.30 Vendégünk Vargha
Tamás államtitkár,
országgyűlési képviselő
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
15.00 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Galántai Zsuzsi
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:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
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
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
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
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:
Bokányi Zsolt
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 Barangoló Vendég:
Tarsoly Péter
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
10.00 Fehérvári délelőtt: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
10.10 Útravaló
11.10 Hétvégi programajánló
Vendég: Ocsenás Kati
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
16.10 ’90-es kedvenceink
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.

