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Elektromos töltőoszlopok és útfelújítások

Hamarosan végleges lesz a jelöltek listája

Hamarosan új idősotthon építése kezdődik Fehérváron

Bácskai GerGely

Heiter DáviD tamás

Tizenkét elektromos töltőoszlop telepítéséről, 
idősotthoni program elindításáról, rendezvé-
nyek támogatásáról és Csitáry G. Emil emlék-
táblájának elhelyezéséről is döntött március 
kilencedikén Székesfehérvár közgyűlése.

A tervek szerint augusztus 18-án 
avatják majd fel Csitáry G. Emil 
emléktábláját egykori lakóházának 
falán, a Fő utca 2. szám alatt. Szé-
kesfehérvár 1931 és 1941 közötti 
polgármesterének domborművét 
Pintér Balázs szobrászművész 
készíti.

Múlt héten hétfőn lezárult az ajánlásgyűjtés. 
Korábban Fejér megye 1-es számú egyéni válasz-
tókerületében negyvenhatan igényeltek ajánló- 
ívet, a 2-es választókerületben harmincnyolcan. 
Február 19. és március 5. között a választási iroda 
29.155 ajánlást ellenőrzött, ebből 19.811 ajánlás 
volt elfogadható.

A nyilvántartásba vétel elutasításáról 
szóló döntések március 8-án jogerő-
sek lettek, ekkor véglegessé vált az 
induló jelöltek száma. 
Jelen állás szerint Fejér megye 1-es 
számú választókerületében tizenkét 
jelöltre szavazhatunk. Várhelyi Tamás, 
az Értünk Értetek A Hiteles Párt jelölt-
jének indulása még jogorvoslat alatt 
áll. A választókerületi választási bizott-
ságok március 5-én sorsolással döntöt-
ték el a jelöltek szavazólapon szereplő 
sorrendjét. Ezek alapján az országgyű-
lési választáson az 1-es körzetben az 
alábbi jelöltekre szavazhatunk: Ráczné 
Földi Judit (Demokratikus Koalíció), 
Bertók-Varga Viktória (Magyarorszá-
gon Élő Dolgozó És Tanuló Emberek 
Pártja), Lakatos Viktor (Elégedett 
Magyarországért Mozgalom), Bernáth 
Anett (Összefogás Párt), Botos Gergő 
(Magyar Igazság És Élet Pártja), Rákosi 
Judit (LMP), Jávor Judit (Modern Ma-
gyarország Mozgalom Párt), Tóth Nóra 
Tímea (Jobbik), Pintér András Gábor 
(Momentum Mozgalom), Erdős Ferenc 
(Magyar Munkáspárt), Vágner Olivér 
(Családok Pártja) és Vargha Tamás 
(Fidesz-KDNP).
Fejér megye 2-es választókerületé-
ben tíz jelölt közül választhatunk. 

A székely szabadság 
napja

luGosi Balázs

A Székely Nemzeti Tanács felhívása nyomán 
2013 óta március 10-én világszerte megün-
neplik a székely szabadság napját. 1854-
ben ezen a napon végezték ki a marosvásár-
helyi Postaréten a székely vértanúkat, akik 
a szabadságharc lángját szerették volna 
újjáéleszteni. Szombaton a Fejér Szövetség 
hívta az emlékezőket a balatoni úti székely-
kapuhoz. Az eseményhez csatlakozott a 
Válasz Egyesület és a III. Székesfehérvári 
Székely Bál szervezői is.

„2012-ben, a tavaszi nap-éj 
egyenlőség napján állítottuk fel 
ezt a székelykaput Csíkszereda és 
Székesfehérvár önkormányzatai-
nak támogatásával, azóta hirdeti a 
székely szabadságot, és emlékeztet 
az 1854-ben ezen a napon, a ma-
rosvásárhelyi Postaréten kivégzett 
székely vértanúkra. Bágyi Török 
János kollégiumi tanár, Martonosi 
Gálfi Mihály ügyvéd és Nagyvára-
di Horváth Károly földbirtokos a 
Makk-féle összeesküvés tagjaiként 
kívánták az elbukott magyar forra-
dalom és szabadságharc lángját újra 
fellobbantani. A nemzeti önrendel-
kezés volt az a cél, melyért életüket 
adták.” – emelte ki beszédében 
Boór Ferenc, a Fejér Szövetség 
és a Magyarok Világszövetsége 
Fejér Megyei Szervezetének 
elnöke.
A megemlékezés végén a részt-
vevők mécseseket gyújtottak, 
az esemény közös imádsággal 
zárult.

Választókerületi
programok

Lakossági fórum Palota- 
városban

Március 19-én, hétfőn 17 órakor 
Farkas László, a 7. számú vá-
lasztókörzet (Palotaváros-Dél) 
önkormányzati képviselője la-
kossági fórumot tart a Bory Jenő 
Általános Iskolában, melyen 
részt vesz Cser-Palkovics András 
polgármester és Vargha Tamás 
országgyűlési képviselő is.
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Fejér megye egyes számú választókerületében tizenkettő, a kettesben tíz jelöltre lehet számítani
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Amit a nemzetiségi regisztrációról tudni kell

Ennek határideje március 23-a 16 óra. Aki valamely nemzetiségi közösséghez tartozik, 
kérheti, hogy az országgyűlési választáson nemzetiségi választópolgárként szerepeljen 
a névjegyzéken. A választópolgár a nemzetiségi önkormányzati választáson is szavaz-
hat majd. A nemzetiségiként regisztrált választópolgár az országgyűlési választáson 
ugyanúgy szavaz, mint a nem nemzetiségi választópolgárok (egy egyéni jelöltre és az 
országos pártlistára), vagy ha a nemzetiségi regisztráció benyújtásakor kifejezetten kéri, 
hogy az országgyűlési választásra is terjedjen ki nemzetiségi regisztrációjának hatálya, 
pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat (az egyéni jelölt mellett). A nemzetiségi 
listával a nemzetiségek kedvezményes mandátumot szerezhetnek az Országgyűlésben. 
Az elismert nemzetiségek: a bolgár, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a 
roma, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. Aki korábban (például 
a 2014-es választásokat megelőzően) már kérte nemzetiségi regisztrációját, annak a 
kérelme visszavonásig érvényes, most nem kell új kérelmet beadnia.

Több mint kétmilliárd forin-
tos önerővel elindítja a város a 
Hidaskürti Nagy Sándor Városi 
Idősotthoni Programot, melynek 
keretében még idén elkezdődik 
egy új, százötven férőhelyes 
idősotthon tervezése a Rádió 
utcában. A Farkasvermi úti 

otthonban a gépészeti rendszer 
és a teljes elektromos hálózat 
megújul, továbbá hőszigetelés és 
nyílászárócsere is lesz. A Rákóczi 
úti otthon pedig a felújítás mellett 
ki is bővül.
A gyermekjóléti szolgálat fej-
lesztéséről is döntött a város 

képviselő-testülete. A Család- és 
Gyermekjóléti Központ tíz olyan 
szakembert foglalkoztathat a jö-
vőben, akik az iskolákban segítik 
a pedagógusokat abban, hogy a 
gyerekeket az esetlegesen őket 
érő lelki és testi sérülésektől meg-
óvják. A tavaly indult országos 
programot megelőzve Székesfe-
hérvár már korábban, önerőből 
foglalkoztatott iskolákat segítő 
szakembereket.
Egy nagyon fontos döntést hozott 
a testület, miszerint tizenkét 
elektromosautó-töltőt helyeznek 
el a város több pontján, többek 
között a Mátyás király körúton, 
a Gyümölcs utcában, a Honvéd 
utcában és az Erzsébet úton.
Két közbeszerzési eljárás is 
lezárult, az egyik a Kégl György 
utca felújítását tartalmazza a 
közművek teljes rekonstrukciójá-
val együtt, a másik pedig a Sóstó 
környéki utcákat érinti – mondta 
a közgyűlés után Cser-Palkovics 
András polgármester. Ez utóbbi 
közel egymilliárdos útfejlesztést 
és felújítást jelent, ami teljes egé-
szében kormányzati támogatással 
valósul meg a következő hóna-
pokban. A Kégl György utcában a 
munkálatok körülbelül egy hónap 
múlva kezdődhetnek, és négy-öt 
hónapot vesznek majd igénybe.

A sorsolás szerinti sorrend: Kotsis 
Dóra (Magyarországon Élő Dolgozó 
és Tanuló Emberek Pártja), Per-
neczky László (LMP), Törő Gábor 
(Fidesz-KDNP), Tóth Péter (Momen-
tum Mozgalom), Veres Péter (Magyar 

Munkáspárt), Takácsné Vágó 
Viktória (Családok Pártja), Horváth 
András (MSZP-Párbeszéd Magyaror-
szágért Párt), Pusztai Zoltán (Minden 
Szegényért Párt), Vágó Csaba (Össze-
fogás Párt) és Fazakas Attila (Jobbik).
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Bővül a székesfehérvári campus Családháló díj a 
Napraforgó Bölcsődének

Jövőre egy háromszintes, közel kétezer négyzetméteres modern épület fogadja majd a hallgatókat

ráBa Henrietta

kurucz tünDe

Közel másfél milliárd forintból bővül a 
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusa. A hallgatók már jövőre a megújult 
épületben tanulhatnak.

A ma romos állapotban lévő épü-
letben a tizenkilencedik században 
huszárok éltek. A régi laktanyát 
azonban nemsokára fiatal hallgatók 
töltik meg, 2019 májusára ugyanis 
modernizálódik, környezete is vál-
tozik. A régi épület felújításán már 
dolgoznak a szakemberek.
A közel másfél milliárdos fejlesz-
téshez az európai uniós forráson 
kívül Székesfehérvár önkormány-
zata és saját forrásából az egyetem 
is támogatást ad. Pavlik Lívia, az 
egyetem kancellárja lapunknak 
elmondta: „A beruházást döntő 
részben finanszírozó európai uniós 
forrás mellett jelentős összegű helyi 
önkormányzati valamint intézményi 
saját forrás is megjelenik a beruházás 
finanszírozásában, ami mutatja, hogy 
a fehérvári campus fejlesztése közös 
érdekből történik. A Corvinus Egyetem 
céljai között régóta szerepelt egy 
Közép-magyarországi Régión kívüli 
oktatási és kutatási bázis létrehozása.” 
A székesfehérvári campus fejleszté-
se azt jelzi, hogy a Corvinus Egye-
tem megfelelő helyet talált a vidéki 
képzések helyszínének - mondta 
Palkovics László felsőoktatásért 

Az idei évben a Napraforgó Bölcsőde kapta a 
klasszikus bölcsőde kategóriában a Családháló 
díjat, amivel olyan embereket és intézményeket 
ismernek el, akik vagy amelyek munkájuk során 
különösen sokat tettek a családokért.

A díj elnyeréséhez Székesfehérvár 
polgármestere is gratulált, továbbá 
a rendelkezésére álló polgármesteri 
keretből százezer forintos játék-
vásárlásra fordítható keretet biz-
tosított az intézménynek. Az erről 
szóló dokumentumot Deák Lajosné 
önkormányzati képviselő adta át az 
intézményben. „Nagyon nagy büszkeség 
Székesfehérvárnak a Napraforgó Bölcső-
de Családháló díja, hiszen egy olyan 
korszerű bölcsődét díjaztak, ahol nagyon 
magas szintű nevelési munka folyik csa-
ládias környezetben.”– mondta a körzet 
önkormányzati képviselője. Kiemelte, 
hogy az önkormányzat azért is indí-
totta az Ybl Miklós Intézményfelújí-
tási Programot, hogy az intézmények-
ben a lehető legjobb infrastrukturális 
feltételeket biztosítsa.
„Büszkék vagyunk, hiszen nagy elismerés 
a szülők részéről, hogy így értékelték a 
munkánkat!” – mondta az intézmény 
vezetője és nevelője, Teleki-Horváth 
Renáta, majd megköszönte a szülők-
nek és a bölcsődében dolgozóknak 
azt az összefogást, amivel sikerült 
elnyerni a díjat.                   Forrás:ÖKK

Kész a közösségi 
központ

Bejárást tartottak a Feketehegy-szárazréti Kul-
túrudvar kiszolgálóépületében. A kilencvenötmillió 
forintos fejlesztés műszaki átadására a jövő héten 
kerül sor.

Feketehegy-Szárazrét sokfunkciójú 
kulturális központjából elsőként a 
Kultúrudvar szabadtéri színpada és 
fedett nézőtere épült fel a közösségi 
ház dél-nyugati homlokzatán, mára 
pedig elkészült az elmúlt év áprili-
sában elkezdett kiszolgálóépület is. 
Szigli István önkormányzati képviselő 
elmondta, hogy a műszaki átadásra a 
jövő héten kerül sor, majd azt követő-
en a használatba vételi engedélyt kell 
megkapni. 
„Meggyőződésem, hogy ennek a közösségi 
háznak is az a célja, hogy Feketehegy-Szá-
razrét közössége megfelelő körülmények 
között tudja eltölteni a szabadidejét – 
gondoljunk csak a játszótérre, a közösségi 
kertre vagy a szabadtéri színpadra. Ezt 
az utat kell tovább járni!” – fogalmazott 
Törő Gábor országgyűlési képviselő.
A második ütem paramétereit tekintve 
Bozai István városgondnok lapunknak 
elmondta, hogy a fejlesztés bruttó 
kilencvenötmillió forintból valósult 
meg – ebből a kiszolgálóépület hat-
vanötmillió, a pergolák tizenhatmillió, 
a közműfejlesztések tizennégymillió 
forintba kerültek.
A rendezvények kiszolgálására hivatott 
épületben helyet kapott egy körülbelül 
százötven főt kiszolgáló büfé, mosdók, 
nyilvános WC és a kapcsolódó raktár-
helyiségek. Az emeleten kialakítottak 
egy foglalkoztatótermet, elsősorban a 
fiataloknak.                          Forrás: ÖKK
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Székesfehérvár bivalyerős!

A várpalotai elkerülőnek köszönhetően a Fehérvár és Veszprém közötti menetidő nyolc-tíz 
perccel csökkent

Wéhli Regős DóRa

Ezzel a jelzővel a miniszterelnök illette 
városunkat. Orbán Viktor a 8-as főút Várpalotát 
elkerülő szakaszának átadóján járt a múlt 
héten.

Csaknem húszezer autós közleke-
dése vált könnyebbé március 9-től. 
A számítások szerint ennyi gépjár-
mű haladt át naponta Várpalotán. 
A közel tíz kilométeres, négysávos 
új útra több mint két évtizedet 
vártak a helyiek. Az útszakasz 
ugyanis mentesíti a várost az eddigi 
forgalomtól, és várhatóan felgyor-
sítja gazdasági fejlődését is. 
Minőségi változást hozott az új út a 
város életében, szó szerint felléle-
gezhetnek a palotaiak – fogalma-
zott a város polgármestere. Campa-
nari-Talabér Márta hozzátette, hogy 
a rendszerváltás utáni időszak 
kimagasló fejlesztése valósult meg: 
„A szocialista kormány segítségét hiá-
ba kértük, a nemzeti kormánynak kel-
lett átvenni az ország vezetését ahhoz, 
hogy ez az álom valósággá váljon!” 
A beruházás eredményeként három 
külön szintű csomópontot, négy 
körforgalmat, két vasúti hidat és 
három közúti felüljárót építettek, 
kettőt felújítottak. Ezen kívül 
zajvédő fal, gyalogos és kerékpáros 
aluljáró épült a Nemzeti Infrastruk-
túra-fejlesztő Zrt. kivitelezésében. 
Az első ütemben mintegy hat kilo-
méternyi kétszer két sávos út, 2,4 
kilométer hosszú egyéb országos 
útszakasz készült el. A második 
ütemben 3,4 kilométernyi kétszer 
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felelős államtitkár: „Olyan képzést 
hozott a Corvinus Székesfehérvárra, 
ami nem szükségszerűen létezik Bu-
dapesten, illetve olyan, duális képzési 
formában tanulnak a hallgatók, ami 
szintén azt szolgálja, hogy a későbbiek-
ben is Székesfehérváron maradjanak, 
és abban a vállalati környezetben he-
lyezkedjenek el, ahol a képzésük folyt.” 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter hangsúlyozta: „Szükség van az 
infrastruktúrára, a beruházásra, de 
leginkább arra, amit az egyetem tud 

adni a fiatalok számára. Tudást ad, mi-
nőséget ad, a végén megfelelő diplomát 
ad, és azt a lehetőséget, hogy hallgatói 
boldog emberként abban dolgozzanak, 
amit választottak maguknak, úgy, hogy 
megfelelő egzisztenciát és szellemi 
kihívást is találnak egyszerre.”
Az új, háromszintes épületben 
nagy előadóterem, kis előadóter-
mek, konzultációs szobák, olvasó-
terem, könyvtár, számítástechnikai 
terem és konferenciatér kap helyet 
a tervek szerint.

két sávos, valamint másfél kilomé-
ter hosszú egyéb országos út épült, 
összesen mintegy huszonnyolcmil-
liárd forintból. 
A 8-as út elkerülő szakaszának 
megvalósulása azonban csak egy a 
kormány közútfejlesztési program-
jából – fogalmazott Orbán Viktor. 
A miniszterelnök kifejtette, hogy 

2010 óta Magyarországon hatszáz-
hetven kilométernyi új útszakasz 
épült hozzávetőleg ezerkétszáz-
milliárd forintból, 2022-ig pedig 
további kilencszáz kilométernyi 
négysávos útszakasz készül majd 
el. Hozzátette: emellett mintegy 
négyezer kilométernyi útszakasz 
újult meg.
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PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház 
tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár, 258 hrsz-ú, 
a természetben, 8000 Székesfehérvár, Oskola u. 4. szám alatt, Hiemer-Font-Caraffa 
épülettömbben található összesen 389 m2 helyiségcsoport, valamint – nem kizáróla-
gos használatra – a helyiségcsoporthoz kapcsolódó 81 m2 alapterületű külső és belső 
udvar területek bérbeadására melegkonyhás étterem céljára. 

A részletes pályázati kiírás az Önkormányzat honlapjáról (www.szekesfehervar.hu; 
„Ingatlan pályázatok” oldal) letölthető, illetve térítésmentesen átvehető Székes-  
fehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján  
(Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől  
csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. 12 óra

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehér-
vár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdo-
nát képező székesfehérvári 524/3 hrsz-ú, Székesfehérvár, Vörösmarty 
tér 12. szám alatti ingatlana értékesítésére. 

A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehér-
vár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási 
Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/1. irodában, tel: 
22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között, 
vagy letölthető a www.szekesfehervar.hu honlapról. 

Pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 9. hétfő 14 óra

lászló-Takács kRiszTina, Romhányi anikó

Már tizennegyedikén elkezdődtek a megemlékezések: nemzeti színbe öltözött a város, forradalmi 
hangulatban zengtek versek és énekek, koszorúk hirdették azok emlékét, akik százhetven évvel 
ezelőtt éltek és haltak nemzeti függetlenségünkért. Az ünnepi események csúcspontja a március 
15-i utcaszínház volt, melyben a fehérvári fiatalok színészi képessége mellett képzőművészeti 
tehetségét is megcsodálhatta a közönség.

Forradalmi színekben

A Forradalom színei című utcaszínházi előadás igazi összművészeti produkció volt drámai 
elemekkel és divatbemutatóval kísérve. A darab a nemzeti trikolór színeiben, három képben 
mutatja meg a százhetven évvel ezelőtti nap történéseit. A fehér a hűség színe, a vér nélkül 
lezajlott forradalom jelképe. A piros-fehér-zöld trikolor színeiben megálmodott ruhák és 
grafikák a tópartisok munkái.

A fehérvári diákok, a város és a megye közösen emlékezett az 1848/49-es forradalom és 
szabadságharc fehérvári emlékhelyeinél – többek között a Haleszban, a Fekete Sas Szálló előtt, 
a János vitéz parkban, a Pelikán udvarban és Rónai Jácint emléktáblájánál – ahol általános 
iskolák és középfokú oktatási intézmények diákjai adtak műsort

Az előadás középpontjában a költő, a forradalmat kezdetben csak egyedüliként látó Petőfi 
Sándor alakja állt, aki szíve parancsát követve barátaival az események mozgatórugója lett

A köszöntőket követően az ünnepség résztvevői a Fekete Sas Szállóhoz vonultak, ahol annak 
idején a fehérvári márciusi ifjak találkoztak a forradalom napjaiban. Közös koszorút helyezett 
el Vargha Tamás országgyűlési képviselő, Simon László kormánymegbízott, Molnár Krisztián, 
a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke és Cser-Palkovics András polgármester. A pártok, civil szer-
vezetek és a fegyveres testületek képviselői is megemlékeztek a forradalom és szabadságharc 
évfordulójáról. Koszorút helyezett el Spányi Antal megyéspüspök is.
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Fehérvári kitüntettek

A nemzeti ünnephez kapcsolódva számos állami és szakmai kitüntetést, elismerést 
adtak át az elmúlt napokban. Több fehérvári díjazottat is köszönthetünk közöttük:

Lukács László néprajzkutató, muzeológus – Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári 
tagozat

Horváth Imre nyugalmazott plébános, címzetes apát, főesperes és kanonok –  
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat

Blaskó Borbála táncművész, koreográfus, táncpedagógus – Harangozó Gyula-díj
Krisztik Csaba színművész – Jászai Mari-díj
Sziebert Gergely, a Fejér Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és 

Földhivatali Főosztályának vezetője – Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter 
elismerő oklevele

Hatpöttyös Étterem – Magyar Turizmus Minőségi Díj

kurucz tünDe

Huszármese

A nagyobbik, éppen három és fél éves fiam 
egyik nap kitörő boldogsággal újságolta, 
hogy az oviban volt kardja meg sisakja, 
mert készülnek a huszárünnepre. Délután 
verbunkost énekelt, katonás mondókára ug-
rott, és Villám McQueen kivételesen nem 
a Mennydörgés-völgyi pályán versenyzett, 
hanem vitézként vonult a csatába.
Vacsorakor megkérdezte: anya, miért ünne-
peljük a huszárokat?
Egy pillanatra elgondolkodtam, hogy 
mennyire menjek bele a forradalomba 
meg a szabadságharcba, hiszen számára 
a függetlenség, a jobbágyfelszabadítás, a 
felelős magyar kormány és a szabad sajtó 
egyelőre ismeretlen fogalmak: egyszer 
volt, hol nem volt, élt egyszer a messzi 
Bécs városában egy király, aki bántotta az 
embereket. A huszárok ezt nem nézték jó 
szemmel, ezért harcoltak ellene. Sajnos hi-
ába csatáztak ügyesen, nem győztek. Vagy 
meghaltak vagy börtönbe kellett menniük.
A kisfiam elszomorodott, mert az ő 
világában a jó mindig elnyeri méltó 
jutalmát, a rossz pedig pórul jár. Aztán 
belegondoltam, hogy tulajdonképpen most 
is így történt. Csak el kellett telnie jó pár 
évtizednek: tudod, aztán a király rájött, 
hogy csúnyán viselkedett. Kiengedte a 
börtönből a huszárokat, kibékült velük, és 
végül barátok lettek. Aztán boldogan éltek, 
míg meg nem haltak.

„Évről évre visszatérő ünnepeink, vigas-
ságaink és megemlékezéseink, táncaink, 
színeink, dalaink mind erről a múltról és 
jelenről szólnak, és ez jó nekünk így. Mind-
azok előtt, akik ezt tisztelettel elfogadják, 
mint címerünkön is, kapuink nyitva állnak, 
és a szívünk is megnyílik. Úgy hiszem, 
hogy Székesfehérvár, az ország történelmi 
fővárosa példát mutat törekvéseiben arra, 
hogy minden építeni, jobbítani szándékozó 
ember hitétől, meggyőződésétől, bőrszínétől 
függetlenül szabadon kimondhassa és meg-
tehesse azt, amivel meggyőződése szerint 
a várost szolgálja. Mindnyájan tiszteljük 
mások kultúráját, hitét, de ugyanakkor a 
magunkét – amire büszkék vagyunk – nem 
kívánjuk alávetni semmilyen más akaratnak, 
azt őrizni és ápolni akarjuk!” – hangsúlyozta 
ünnepi beszédében Cser-Palkovics András 
polgármester.

Az utcaszínházat nem lehet megunni: erről tanúskodik az a rengeteg ember, akik a bizonytalan 
időjárás ellenére is ellepték a belváros tereit

Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

a város területén élő fiatal házaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának 
elősegítése érdekében önkormányzati lakás bérbeadására

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) önkor-
mányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében el-
járva a 266/2018. (III.8.) GSzB számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat kizá-
rólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő fiatal házaspárok 
lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében nyílt pályázatot ír ki:

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai adnak felvi-
lágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611, 22/537-612, 22/537-149.

A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
Városfejlesztési Kft.) által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A 
lakások megtekintésének időpontjáról a Városfejlesztési Kft. épületüzemeltetési munka-
társai adnak felvilágosítást a 22/511-328-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített 
pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Fiatal házaspá-
rok otthonteremtése lakáspályázat” felirat feltüntetésével. 

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Ön-
kormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. április 6. (péntek) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetősé-
gét nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város hon-
lapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent részletes pályázati felhí-
vás tartalmazza.

Cím

Erzsébet u. 4. 4/3.
Kígyó u. 10. 6/2.

Alapterület

55 m2

36 m2

Szobaszám

2+1
2

Komfortfokozat

összkomfortos
összkomfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
30 250,–
24 300,–

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

TÁRSASHÁZ ÜGYINTÉZŐ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 

munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli juttatás.

Főbb feladatok:
• társasházak teljes körű kezelése;
• közgyűlések lebonyolítása;
• fogadóórák megtartása;
• műszaki bejárások;
• költségvetések készítése;
• karbantartói, felújítási feladatok levezénylése, árajánlatok bekéré-
se.

Amit kérünk:
• minimum középfokú végzettség;
• székesfehérvári vagy környéki lakhely; 
• határidők pontos betartása; 
• alapos számítógépes ismeret (Excel, Word); 
• B kategóriás jogosítvány.

Előny lehet:
• társasházkezelői képesítés;
• társasházak kezelésében szerzett tapasztalat. 

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk a 
humanpolitika@szepho.hu e-mail címre 2018. március 20-ig!
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Kossuth kormányzóvá választása – 1849. április

séllei erzséBet

A történetünk Mátyás királlyal kezdődik. Habs-
burg Albert özvegye, Erzsébet a magyar Szent 
Koronát és a Székesfehérváron megkoronázott, 
csecsemő gyermekét a Habsburg-házból szár-
mazó III. Frigyes német-római császár udvarába 
menekítette. Hunyadi Mátyás, hogy közelgő 
megkoronázásához a Szent Koronát visszasze-
rezze, egy jelentős összeg lefizetése mellett 
örökösödési szerződést kötött III. Frigyessel.

A veszélytelennek tűnő örökösödé-
si szerződés értelmében ha Mátyás 
törvényes fiú utód nélkül halna 
meg, Frigyes lép Magyarország 
trónjára. Mátyás törvényes örökös 
nélkül hunyt el. Az akkor még erős 
magyar rendek addig csűrték-csa-
varták az örökösödési szerződést, 
míg azt nem látták benne, hogy III. 
Frigyes fiúörököseire nem terjed 
ki. Frigyes fia, Habsburg Miksa 
kénytelen volt visszavonulót fújni. 
A rendek pályázatot írtak ki a ma-
gyar trónra, és az öt induló közül 
a cseh Jagellókra esett a választás. 
De a Habsburgok nem adták fel. 
1515-ben, a bécsi kongresszu-
son megkörnyékezték a hálátlan 
Jagellót. Titkos kettős házassági 
szerződést kötöttek egymással. 
A mutyi így nézett ki: Habsburg 
Miksa Mária nevű unokája menjen 
férjhez Jagelló II. Lajoshoz, fiú uno-
kája, Habsburg Ferdinánd pedig 
vegye feleségül II. Lajos  szépséges 
nővérét, Jagelló Annát. A kettős 
eljegyzés azonnal megköttetett. De 
hogy lett ebből magyar trón? 
Megérkeztek a törökök, és a zsenge 
korú II. Lajosunk méltatlan halált 
halt a mohácsi csatamezőn. Törvé-
nyes gyermeket nem hagyott hátra. 
A kettős házassági szerződés értel-
mében a korona a Jagelló-Habsburg 
családban maradt, az elhunyt II. 
Lajos szépséges Anna nővérének 
férje, Habsburg Ferdinánd tartha-
tott rá igényt. A két családon belüli 
szerződés azonban nem lett volna 
elegendő a rendek jóváhagyó zá-
radéka nélkül. A mohácsi vészben 
értékes családtagjaikat elvesztett, 
elerőtlenedett, depressziós magyar 
rendek a nagyszombati ország- 
gyűlésen kellő előrelátás nélkül 
nemcsak Habsburg Ferdinánd, 
de minden utóda uralmának és 
hatalmának örök időre alávetették 
magukat. A Habsburg-ház tehát 
1526-ban megörökölte a magyar 
trónt a Csele-patakba fulladt II. La-
jostól. Igazságos Mátyás királyunk 
hajdani örökösödési szerződése 
1918-ig, a Monarchia összeomlásáig 
bebetonozta a Habsburg-dinasztia 
magyar trónhoz való jogát.
A nemzeti függetlenségért, a Habs-
burg-ház trónfosztásáért folytatott 
küzdelem ideje az 1848-49-es évek-
ben jött el. A forradalomhoz vezető 
utat történelmünk egyik legszebb 
fejezete, a reformkor előzte meg. A 
reformkort az 1825-27-es pozsonyi 
országgyűlés nyitotta meg. Az 
uralkodó a legutóbbi, 1790-91-es 
országgyűlés óta most hívott össze 
először hasonlót, mintegy a régi 
folytatásaként, majdnem har-
minc év múltán elővéve az akkori 
reformjavaslatokat. A pozsonyi 

Engedtünk a negyvennyolcból
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országgyűlés képviselői közül a 
harminc évvel azelőtti dolgokra 
az érettebb korú képviselők már 
nem is emlékeztek, az ifjak pedig 
akkor még meg sem születtek. Az 
uralkodó reményei szerint a poros 
napirendi pontok nem váltanak 
majd ki érdeklődést, az ország- 
gyűlés unalomba fullad. Lénye-
ges változásokat hozó jelentős 
döntések valóban nem születtek 
az országgyűlés kétéves időszaka 

alatt. Ekkorra már túl voltunk egy 
nevetségességbe fulladt nemesi 
felkelésen, mely aktuálissá tette a 
törvénytelen újoncozás beszünte-
tését. Az uralkodó ezt készséggel 
jóváhagyta. A rendezetlen állam-
háztartás ellenére elengedte az 
adóhátralékokat. Újdonságként 
a nemzeti érzések feltörése, a 
magyar nemzethez való tartozás 
élménye euforikus érzéseket váltott 
ki, ez jellemezte az országgyűlés 
hangulatát. A magyar nyelv fontos-
ságáról hangzottak el szónoklatok. 
Széchenyi István gróf, Batthyány 
Fülöp herceg és Károlyi György 
gróf jelentős adományaihoz Habs-
burg József nádor is csatlakozott, 
így jött össze a tőke a hazai nyelv 
művelésére hivatott tudós társaság 
alapítására. A magyar nyelv állam-
nyelvvé lett. Felfedezték szépségét. 
Tanították, terjesztették, újítgatták, 
a közhivatalok ellátásához felté-
telül szabták ismeretét, előírták 
az országgyűlési felterjesztések 
egyik nyelveként a latin mellett, 
a perekben való alkalmazását, 
az anyakönyvek magyar nyelvű 
vezetését, a szent beszédek magyar 
nyelvű mondását. A magyar nyelv 
tudása a katonai „véghelyeken” is 
előírás lett.
A következő évek megyegyűlésein 
és országgyűlésein a képviselők 
fokról fokra jutottak el a saját önző 
érdekeik (nemesi adómentesség) 
dédelgetése helyett a rabszolga-
sorban élő jobbágyok helyzetének 
felismeréséig – mely elvezetett a 
jobbágyfelszabadításig – a polgári 
átalakulás megvalósulása érdeké-
ben szükséges programok kidolgo-
zásáig.  
1835-ben Ferdinánd – Metternich 
által megtámogatva – sikertelen 

kísérletet tett Magyarország önálló-
ságának megszüntetésére, birodal-
mi tartománnyá leminősítésére. 
Az országgyűlési ifjak – Lovassy 
László, Kossuth Lajos, Wesselényi 
Miklós – felvállalták az udvarral 
való szembeállást, akár a börtön-
büntetés terhét is. A Magyarország 
önállóságának megszüntetésére 
tett kísérlet fokozta a nemzeti 
érzés amúgy is nagy lángon tartott 
hevületét.

A hazaszeretet lett az új divat, és 
az „egyenlőség, szabadság, testvé-
riség” gondolatának felfedezése. 
Abban a korban, amikor a nemes-
ség születési előjogán adófizetésre 
nem volt kötelezhető, a megélhe-
tést biztosító földet és a földterüle-
tekkel együtt a falvak lakosságát is 
megvásárolta, ingyen szolgáltatá-
sokra kényszeríthette kénye-kedve 
szerint, a szabadságukat korlátoz-
hatta vagy pénzért biztosíthatta, 
pallosjogával élve emberi méltó-
ságukat sértő, megalázó bünteté-
seket alkalmazhatott, a férfiakat 
ágyútöltelékként használhatta, és 
a szószékekről a papság a híveket 
mindezek tűrésére buzdította – e 
jelmondat talált, és forradalmat 
szított. 
A gyengeelméjűnek tartott 
(egyébként hét nyelven beszélő) 
Ferdinánd még 1848 áprilisában 
elfogadta a főbb követeléseket. 
A tizenkilenc éves Ferenc József 
tanácsadóinak valamit ki kellett ta-
lálniuk, hogy rövidre zárják a felek 
közötti elhúzódó konfliktust. 1849 
márciusában császári rendeletben 
kiadta az olmützi alkotmányt, 
mely az alapvető emberi jogokat 
tiszteletben tartotta, de Magyaror-
szágot szétszabdalta. Egy forra-
dalmi hangulatban ezzel sokkolta 
a magyarokat. Szándéka nyilván-
valóan a provokáció, az erőfitog-
tatás és a meggyengítés volt. (Az 
alkotmány soha nem lépett életbe.) 
Valószínűleg ő is meglepődött a 
válaszon. Egy hónap múlva, ápri-
lisban megszületett a Függetlenségi 
nyilatkozat, mely keresetlen szavak 
mellett kimondta a Habsburg-ház 
trónfosztását. A képviselőház zárt 
ülése óvatos volt, elvetette a javas-
latot. Kossuth mozgósított. Másnap 

a debreceni nagytemplomban nyílt 
ülést hirdetett, és a lelkes tömeg 
támogatásával sikerült keresztül-
vinnie a trónfosztás javaslatát. 
A Habsburgok is mozgósítottak. 
Most már megvolt az indok ahhoz, 
hogy elővegyék azt az 1815-ben 
kötött megállapodást, mely szerint 
az osztrák, a porosz és az orosz 
uralkodók elismerték egymás felé, 
hogy „minden független uralko-
dónak joga van belső zavargások 
esetén, ugyanúgy, mint külső ve-
szély esetén bármely más független 
uralkodót segítségül hívni.” Erre 
hivatkozott, amikor az orosz cár 
támogatását kérte a szabadságharc 
leverésére, egyedül ugyanis nem 
boldogult. 1848-49-ben az európai 
egyensúlyra törekvő nagyhatalmak 
szempontjából az egyik legfon-
tosabb terület a Habsburg-biro-
dalom, ezen belül Magyarország 
volt. A forradalmi sikerek veszélyt 
jelentettek az európai érdekekre, 
ezért a szabadságharc halálra volt 
ítélve. Deák Ferenc előre látta, 
Kossuth nem. Széchenyi beleőrült 
a gondolatba. A cár húzódozott, 
halogatta a beavatkozást. Egyik 
ügynöke ezt a jelentést küldte 
haza: „Voltam Magyarországon, és 
lelkesedem ezekért a szimpatikus, 
ellenséges emberekért… Tetszik 
állameszméjük és forró szeretetük 
a magyar állam iránt… Nem szabad 
alábecsülni a magyarok erkölcsét, 
politikai és katonai erejét, valamint 
hihetetlen energiájukat.” A nyuga-
lomba vonuló Metternich angliai 
menedékéből uszított. Bismarck 
évek múlva is sajnálkozott, hogy 
nem Poroszországnak jutott a leg-
fontosabb szerep a szabadságharc 
leverésében. Ausztriát másodlagos 
német hatalommá degradálhatta 
volna.   
Zsófia főherceg asszony megra-
gadta a tollat az éppen nagykorúvá 
lett fia ujjai között, és végigvezette 
az aradi vértanúk halálos ítéletén. 
Elrettentésül, hogy többé ne jusson 
eszébe a magyaroknak a Habs-
burgok trónfosztása. Aztán mégis 
megtörtént. Az 1919-ben kiadott 
Habsburg törvénnyel maga az 
osztrák nép taszította le a trónról 
és száműzte az I. világháború pok-
lában milliókat elveszejtő, Magyar-
ország megcsonkításáért közvetve 
felelős Habsburg családot. Madeira 
szigetéről már nem volt visszaút.
A rendszerváltást követően úgy 
tűnik, megbékéltünk történelmünk 
főszereplőivel. Habsburg György, 
az utolsó uralkodó unokája 1993-
ban Magyarországon telepedett le 
és magyar állampolgárrá lett. Poli-
tikus, utazó nagykövet, a Magyar 
Vöröskereszt elnöke, a 2024-es 
budapesti olimpiai és paralimpiai 
pályázat nagykövete. Egy 2017-es 
rövid hírben ez áll: az utolsó Habs-
burg uralkodó fia, Habsburg Ottó 
szellemi örökségének méltó módon 
történő kezelésére, gondozásá-
ra, tevékenységének széles körű 
bemutatására, emlékének megőr-
zésére Habsburg Ottó Közhasznú 
Alapítvány jött létre, mely a budai 
várban kap helyet. Így változnak 
az idők.
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Az elismerés enyhíti a fájdalmat

vakler lajos

A hagyományokhoz hűen a szabad sajtó 
napján adták át a Penna Regia díjat. Az 
idei évben születésének száztizenötödik és 
halálának ötvenötödik évfordulóján Skorka 
Károly újságírónak, az ötvenhatos forradalom 
mártírjának ítélte oda a díjat Székesfehérvár 
közgyűlése. Az elismerést az Új Fehérvár és a 
Székesfehérvári Napló újságírójának lánya, 
Skorka Éva vette át.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter köszöntőjében kiemelte, hogy 
soha nem volt akkora a felelős-
sége az újságírónak, mint a XXI. 
század kommunikációs világában. 
Emlékeztetett arra, milyen kincs 
a szabadság és a függetlenség: „E 
pillanatban egy adósságot törlesztünk, 
amit már régen meg kellett volna ten-
nünk. Az lett volna az ideális, ha soha 
nem áll elő ez az adósság. De Skorka 
Károlyt – átgondolva életútját – több 
okunk is van példaképpé tenni. Kész 
volt szabadságát, családi életét, aztán 
egészségét – és mondjuk ki: életét is – 
áldozni azért, hogy amit hittel vallott, 
azt ki is adja magából, még akkor is, ha 
ez veszélyekkel jár.”

Posztumusz Penna Regia díj Skorka Károlynak

Skorka Károly történetét és tragikus sorsát a 
Fehérvár magazin 2017. április 12-i számában 
mutattuk be (10-11. oldal). Nagy Zoltán Péter 
Szemben a hallgatással című írását a fenti 
QR-kódot beolvasva vagy az alábbi linket 
megnyitva is megtalálja: 
www.fehervartv.hu/_upload/editor/ 
ujsag/2017/FeherVar20170412WEB.pdf
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök: 7:00-19:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ Zrt. meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Értékesítésre:

• Székesfehérvár, Bőrgyár dűlő 4. szám 
alatti 1010 m2 területű ingatlan. 
Irányár: 28 M Ft;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok 
energia tanúsítását!

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . szám alatti ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307

e-mail :  info@szepho.hu; 
 uzemeltetes@szepho.hu

Kohéziós Alap

2018. február 27.

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

FOLYTATÓDNAK A LIGETSOR FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATAI

Székesfehérvár Önkormányzata 494,94 millió forint vissza nem térítendő európai 
uniós támogatással valósítja meg a Ligetsor útburkolat felújítását.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” megnevezésű TOP 6.1.5-15 kódszámú pályázati felhívásra 
támogatási kérelmet nyújtott be a Ligetsor felújítása érdekében. A projekt kapcsán a Támogatási 
Szerződés 2016. decemberében került megkötésre. A nyert támogatás összege: 494.939.533 Ft.

A fejlesztés eredményeként a Ligetsor felújítása kapcsán megújul az útburkolat, a csapadékvíz elvezetés 
rendszere, parkolók létesülnek, járdák építésével kedvezőbbé válik a gyalogosforgalom, biciklis sávot 
alakítanak ki és körforgalom is létesül, az ivóvíz- és szennyvízvezeték rekonstrukciója a Víziközmű 
Fejlesztési Alapból valósul meg.

A csapadékvíz elvezetését biztosító csatorna építésének 90%-a, valamint az ivóvízvezeték és a 
szennyvízcsatorna felújítása befejeződött. A Ligetsoron a meglévő elhasználódott, elégtelen teherbírású 
útburkolat 30%-a került felújításra, és még folynak a munkálatok. Az általános iskola és az óvoda parkolási 
igényeinek kiszolgálására új parkolók épültek kiszolgáló utakkal és járdákkal, a Koronás parkot kiszolgáló 
parkoló kiépítése folyamatban van,

A kivitelezés második felében a kerékpáros forgalom biztosítása érdekében kerékpár sávok létesítése 
valósul meg mindkét oldalon járdák kiépítésével. A Ligetsor – Szedres köz – buszvégállomás 
útcsatlakozásába új körforgalmi csomópont kerül kialakításra a meglévő útcsatlakozás helyett. A 
körforgalomba öt ág csatlakozik be, a meglévő útcsatlakozások alapján. A Vörösmarty Mihály Általános 
Iskola és a Ligetsori Óvoda előtti téren a jelenlegi aszfalt burkolatok helyett térkő burkolatok, szinteltolásos 
teraszok megépültek.

A projekt várható befejezése 2018. év nyara. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.szekesfehervar.hu oldalon olvashat.

Skorka Éva édesapjának emlékét 
megidézve örömének adott hangot, 
hogy a sok fájdalom és elhallgatás 
után az utókor elismeri és gondozza 
Skorka Károly emberi és szakmai 
értékeit: „Olyan sokáig csend volt 

körülötte, senki nem foglalkozott vele, 
egyáltalán senki. Annyira jó érzés, 
hogy valaki észrevette, hogy ez az 
ember mit csinált, mivel foglalkozott. 
Édesapám története az én életemet 
is meghatározta. Amikor apámat elhur-

colták, az osztálytársaim, a barátnőim 
átmentek a másik oldalra, nehogy 
bajuk legyen abból, ha szóba állnak 
velem. Engem is számtalanszor bevit-
tek a rendőrségre, hogy mit tudok róla. 
Hosszú ideig nagyon nehéz volt. De 
túl kellett lépnem rajta, mert nem lehet 
egy életen át gyűlölködni. Tisztázni 
kell a dolgokat, becsületesen, s akkor 
túl lehet élni.”
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Székesfehérvár, Nagy László u. 1.
Tel.: 22/500-300, 06-30/534-3121 • www.mentahaz.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig bejelentkezés alapján

VÉRVÉTEL
MINDEN NAP 
H, SZ, CS: 8-9,

K, P.: 7-9

Áprilistól induló 
legújabb szolgáltatásaink: 
• Csecsemő- és gyermek gasztroenterológia

• Csecsemő- és gyermek kardiológia

• Csecsemő- és gyermek vérvétel 
minden pénteken 07:00 - 09:00

• Sebészeti szakrendelés érsebészeti profillal

• Szombati belgyógyászati ügyelet

Több mint 30 orvos és szakember áll 
pácienseink rendelkezésére!

A Nővédelmi Központban 2015-ben vezették be az internetes előjegyzési rendszert

ráBa Henrietta

Folytatjuk a város egészségügyi intézményeit 
érintő körképünket. Megnézzük a Család- 
és Nővédelmi Központot, ahol az online 
bejelentkezés már évek óta működik. A Kégl 
György-program részeként itt is terveznek fel-
újításokat. A Szent György Kórházról sem írtunk 
még, mely ugyan állami intézmény, de a város 
rendszeresen támogatja a program keretében.
 
A Család- és Nővédelmi Központ, 
a város szülészet-nőgyógyászati 
és ultrahang-diagnosztikai szak-
rendelője 1998 januárja óta várja a 
pácienseket a Várkörúton. 2015-ben 
vezették be az internetes előjegyzé-
si rendszert, amit a bejelentkezni 
szándékozó az intézmény honlap-
ján talál. Az előjegyzés kizárólag 
a nőgyógyászati szakrendelésekre 
vonatkozik. A bejelentkezés nagyon 
egyszerű: az oldalra való belépést 
követően az irányítószámot kéri a 
rendszer, majd ennek megadása 
után a páciens orvos és idő szerint 
is választhat magának rendelést. Ha 
az orvosok közül kívánnak az érin-
tettek választani, akkor a legköze-
lebbi időpontot mutatja a rendszer, 
de ha az az időpont nem felel meg, 
későbbi is választható. Amennyi-
ben megfelelő az időpont, akkor a 
név és a születési idő megadásával 
lehet véglegesíteni a foglalást. 

Modernizáció az egészségügyben
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Együnk minél több zöldséget! 

Így szálljunk szembe a tavaszi fáradtsággal!
koVács V. oRsolya

Süt a nap, csicseregnek a madarak, ébred a 
természet. Csak mi nem tudunk sehogy se 
felébredni, álmosnak, gyengének érezzük 
magunkat. A tavaszi fáradtság azonban néhány 
nap alatt legyőzhető!

Ahogy kisüt a nap és enyhül az 
idő, sokunknak egyből javul a 
kedélyállapota, és több kedve van 
kimozdulni. Mi okozza mégis, hogy 
amikor végre búcsút intünk a szür-
ke és lehangoló téli napoknak, a 
semmiből ólmos fáradtság tör ránk, 
és folyton álmosak vagyunk? 
Az úgynevezett tavaszi fáradtságot 
leginkább az eredményezi, hogy a 
téli hónapok folyamán kiürülnek 
szervezetünkből az ásványi anya-
gok. Ezek pótlása tehát a legfonto-
sabb feladatunk. Supliczé Tóth Má-
ria táplálkozási tanácsadó szerint 
ilyenkor próbáljunk meg megsza-
badulni a zsíroktól az étrendünk-
ben: „A téli táplálkozás következtében 
sokkal zsírosabb a vérünk. Kezdjünk el 
csíranövényeket, több zöldséget enni. 
Figyeljünk a folyadékfogyasztásra! Pó-
toljuk tudatosan az ásványi anyagokat, 
vitaminokat, de nem elegendő pusztán 
a táplálkozásból: aki fáradtabb, 
kedvetlenebb, a bőre szárazabb, a haja 
fénytelenebb, körme esetleg töredezik, 
annak mindenképp érdemes pótolnia 
az ásványi anyagokat.” 
Szakértőnk elmondása szerint leg-
jobb ezt komplex formában tenni, 
méghozzá olyan arányban, ahogy 
a természetben jelen vannak: „Ön-
magában egy-egy monokomponensű 
ásványi anyaggal nem érjük el a célt. 

A Kégl György Egészségügyi 
Programban helyet kapott a Szent 
György Kórház támogatása is. 
Östör Annamária egészségügyi és 
sporttanácsnok elmondta, hogy a 
kórházak működésének biztosítása 
állami feladat, az önkormányzat 
önként vállalva nyújt segítséget az 
intézménynek. 
A program szerint a szájsebészet 
működésének fenntartásában részt 

vállal Székesfehérvár önkormány-
zata, úgy, hogy a költségeket állja. 
Ezenkívül felújítási és eszközbe-
szerzési támogatást nyújt a kórház-
nak az önkormányzat évről évre. 
Idén százmillió forintot ad a város 
a kórház rezidenseinek támogatá-
sára, a leendő szakorvosok lakhatá-
sának segítésére. Tavaly szemészeti 
operációs mikroszkópot vásároltak 
a műtőbe, a szülészet-nőgyógyá-

szati osztályra pedig laparoszkópos 
torony vásárlásában segítettek. A 
kettő együtt nyolcvanmillió forintba 
került. Idén a traumatológiai sür-
gősségi részleg felújítását támogat-
ják. Östör Annamária hozzátette: a 
székesfehérvári betegek is a Szent 
György Kórházba járnak, ezért 
szeretne segíteni az önkormányzat, 
támogatva a magas színvonalú 
ellátást.

Ezért tud egyébként hatékony lenni, 
ha természetes módon, növényekkel 
orvosoljuk az ásványianyag-hiányt. 
Ilyenkor a zöld leveket igyuk: búza-
fűlevet, árpafűlevet, lucernafüvet. 
Ezekhez porban is hozzá lehet jutni, 
csak el kell keverni és meginni. A zöld 
levek, de az algák is nagyon hatásosak. 
És ezekkel nem izoláltan egy-egy ható-
anyagot viszünk be a szervezetünkbe, 
hanem szimbiózisban egymással, kellő 
összetételben.”
A legjobb hír pedig az, hogy elég 
akár három-négy nap is ahhoz, 
hogy frissebbek és éberebbek 
legyünk, és végre igazán élvezni 
kezdjük a tavaszt! 
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BANK1 BANK2 BANK3

4,54 4,42 4,3

HA MEGVAN 
AZ ÁLOMINGATLAN,

TALÁLJA MEG HOZZÁ  
A KEDVEZŐ  

ÉS BIZTONSÁGOS 
LAKÁSHITELT!

KERESSE AZ ÖSSZEHASONLÍTHATÓ, 
FOGYASZTÓBARÁT LAKÁSHITELEKET!

www.minositetthitel.hu
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A pályázat célja a kulturált, vonzóbb városkép 
kialakításán túl a zöldfelületek növelése és 
szebbé tétele. Az intézmények, társasházak, 
családi házban lakók mellett idén az erkélyekre 
való növényekre is lehet pályázni. 

Ebben az évben a növényeket 
személyesen lehet majd átvenni a 
Bregyó Sportcentrumban, és virág-
föld helyett komposztra pályáz-
hatnak a fehérváriak. A komposzt 
Székesfehérváron készül a Depónia 
által összegyűjtött zöldhulladékból. 
A fenntartható fejlődés miatt tért át 
erre a Városgondnokság. Újdonság 
továbbá, hogy már az ablakok és er-

Lakossági fórumon tájékoztatták a Csutora utcai 
lakókat hétfőn délután a felsővárosi csapa-
dékvíz-elvezető rendszer építésének jelenlegi 
állásáról. Az utóbbi időben többen panaszkodtak 
a sár miatt az utcában.

Az utca mintegy öt centiméter 
vastag aszfaltot kap tavasszal teljes 
szélességében, és a padka is meg 
lesz emelve, hogy megfelelő lefo-
lyása legyen a csapadékvíznek. Az 
útépítési munkálatok után helyezik 
üzembe az út szélén a víznyelőket, 
ezek biztosítják majd a víz elvezeté-
sét a Csutora utcában.
Laczi Péter irodavezető elmondta, 
hogy 2017 májusában kezdődött a 
több mint százhatvan centiméter 
átmérőjű csapadékcsatorna építése. 
Őszre elkészült a fővezeték a Zá-
moly utcától a Csutora utca Berényi 

Tavasszal tovább folytatódik a Lövölde úti 
nyugdíjas-szolgáltatóház megújulása. A házban 
már megtörtént a nyílászárók cseréje és a teljes 
fűtési rendszer korszerűsítése, emellett számos 
új eszközzel és riasztórendszerrel is ellátták az 
épületet. Nyár elejére körbekerítik a házat, és 
befejeződik a parkrendezés is.

Molnár Tamás, Székesfehérvár civil 
és ifjúsági ügyekért felelős tanács-
noka elmondta, hogy megtörtént a 
nyílászárók cseréje mintegy tízmil-
lió forint értékben, illetve megújult 
a teljes fűtésrendszer is hétmillió 
forint ráfordítással. Eszközbeszer-
zések is történtek egymillió forint 
értékben: televíziót, hűtőt, dvd- 
lejátszót, porszívót vásároltak, és 
riasztórendszerrel is felszerelték a 
házat. 

Április 13-ig lehet pályázni növényekre Folytatódnak a munkálatok

Megújul a nyugdíjas-szolgáltatóház

A Kelemen Béla utca 2-4-6. alatt élő lakóközösség munkája mintaként szolgálhat mindenki számára Még nem helyezték üzembe a csatornát, ezért volt sáros a Csutora utca

A szolgáltatóházban a nyugdíjasok kedvezményesen vehetik igénybe a szolgáltatásokat

Bácskai GerGely Bácskai GerGely
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Kóstolj bele az édes életbe! 
Dolgozz velünk!
2018. ÁPRILIS 1-JÉTŐL 
RENDKÍVÜLI BÉREMELÉSSEL 

Amit kínálunk:
•  megemelt, versenyképes fizetés,  

180 000–210 000 Ft bruttó alapbér,
•  átlagon felüli műszakpótlék: 

20% délután, 60% éjszaka,
•  jelenlétösztönző: 

évi bruttó 120 000 Ft (havi 10 000 Ft),
•  negyedéves bónusz: maximum 42%,
•  cafeteria: éves bruttó 300 000 Ft,
•  bónusz belső dolgozói ajánlás esetén:  

bruttó 50 000 Ft,
•  dolgozói ötletek jutalmazása/hónap dolgozója  

(negyedévente bruttó 10 00 Ft),
•  ingyenes helyi és vidéki buszjáratok,
•  élet- és balesetbiztosítás,
•  ingyenes sportolási lehetőség,
•  stabil munkahely egy multinacionális vállalatnál,
•  hosszú távú munkalehetőség,  

határozatlan idejű szerződéssel,
•  családias jó munkahelyi légkör.

Ha hirdetésünk felkeltette 
érdeklődésedet, küldd el önéletrajzod az 
allasfehervar@mdlz.com 
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft. 
8000 Székesfehérvár, 
Holland fasor 8. postacímre.

várjuk jelentkezésedet 
székesfehérvári üzemünkbe

GÉPKEZELŐ munkakörbe. 

A felújítások tovább folytatódnak 
a tavasz folyamán. Nyár elejére 
körbekerítik a házat, és befejeződik 
a parkrendezés is. A kivitelezés a 
Városgondnokság beruházásában 
készül. A húsz nyugdíjasklubból 
álló Alba Regia Nyugdíjas-egyesü-
let hat klubja valamint a vezetőség 
és a szociális látogatók használják 
rendszeresen a klubhelyiséget. 
Csetényi Attiláné elnök köszönetet 
mondott az energetikai korsze-
rűsítésért, és örömét fejezte ki, 
hogy hamarosan kültéri közösségi 
helyet is kialakítanak a szolgálta-
tóház kertjében. A belső tereket 
kimeszeltették, a konyhát saját 
kezűleg rakták rendbe. A házban 
többek között pedikűrös és fodrász 
is működik, a város nyugdíjasai 
kedvezményesen vehetik igénybe 
szolgáltatásaikat.

út felőli végéig, a munka készültségi 
foka hatvan-hatvanöt százalékos.
Még ősszel elültették a fákat és a 
bokrokat az utcában, télen azonban 
nem volt munkavégzés. Április 
végén kezdődnek el a befejező mun-
kálatok: az útépítés és padkaépítés 
továbbá a tereprendezés is, ami 
szintén hozzájárul ahhoz, hogy a víz 
elfolyhasson a víznyelőkbe.
A jelenleg lefolyástalan területek 
vízelvezetésének megoldása is 
szerepel a munkálatok között. 
Többször hangsúlyozták a műszaki 
szakemberek, hogy a csatornát még 
nem helyezték üzembe, az út mellet-
ti víznyelőket sem, ezért is volt nagy 
sár az utcában az elmúlt hetekben.
Végül a lakók türelmét kérték, 
hiszen a vízelvezetési problémák a 
munkálatok befejezése után fognak 
megoldódni a rendkívül mély fekvé-
sű Csutora utcában.

kélyek díszítésére is pályázhatnak a 
társasházakban és a családi házak-
ban lakók, ötezer forint értékben.
Tavasszal – május 12-ig – az egy-
nyári palántákat, muskátlit, évelő 
növényeket, fűmagot és komposztot 
vehetik át a pályázók. Ősszel – 
október 13-ig – pedig árvácskákat 
és virághagymákat. A társasházak 
körüli zöldterületre és az intézmé-
nyek területére maximum ötvenezer 
forint értékben, családi házas ingat-
lanok előtti közterületre maximum 
húszezer forint értékben, társashá-
zak és családi házak ablakaiba és 
erkélyeire maximum ötezer forint 
értékben kaphatnak a pályázók 
növényt, komposztot, fűmagot.
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Húsvétra hangolódva
Programok március 17. és 22. között

kurucz tünDe

A Barátság mozi műsora 

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

A Vörösmarty Rádió műsora március 17-től 23-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Palkó Zsuzsanna és 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08.40 A nap témája
10.10 Tízórai vendég: Egey 

Tímea és Fischer Imre 
pszichológusok

11.10 Műsorvezető: 
Németh Gábor 

11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13.10 Nevelés és oktatás
14.10 Utazási magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Mozogjunk
16.00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16.10 Illemtan óra 
17.10 Esti műsorajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18.10 Könyvespolc – irodalmi 

magazinműsor
19.10 Áldás, békesség! – 

református magazinműsor
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

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

2018. 3. 18. Vasárnap 2018. 3. 19. Hétfő 2018. 3. 20. Kedd 2018. 3. 21. szerda 2018. 3. 22. CsütörtöK 2018. 3. 23. pénteK

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

08.10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsanna. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

08:40 Coach–A munka világa. 
Vendég: Garai Orsolya

09.10 Balansz – A nők és a 
munka. Vendég:Földi 
Viktória

10:10 Konyhatündér – Köretek 
kreatívan II. rész. 
Vendég: Antal Vali

11:10 Leányálom – Válasszunk 
éttermet. Vendég: 
Seres Tímea

12:10 Fűszerek az 
egészségünkért. 
Vendég: Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Cseke András

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

17.10 Filmkocka
18.10 Sport. Szerkesztők: 

Somos Zoltán és 
Kaiser Tamás

19:10   A lélek iskolája – Tornyai 
Gábor előadássorozata

20.10 Koktél – színes 
beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

00.05 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. 
Vendég:Supliczné 
Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthonlakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

11.10 A család. Vendég: 
Pap Csilla 

12:10 A Szemináriumi templom 
története. Vendég: 
Smohay András

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

14:10   A sokszínű ember II. rész. 
Vendég: Szakál Antal

16:10   Családháló díj. Vendég: 
Teleki-Horváth Renáta

17:10   Fehérvári beszélgetések – 
Látrányi Viktória műsora

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 3. 17. szOMBat

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége 

műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Németh Gábor és 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások,a 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08:10 Közélet és a nap témája
09:10 Autófittnesz. Vendég: 

Polgár Tibor
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: Bóna Éva
12:20 Ebédidő: gasztronómiai 

műsor 
13:10 Munkaügy. Vendég: 

Pajtók-Vizsolyi Júlia
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
16:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég: 

Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18:10 A bor szerintünk. 

Vendég: Fáncsi Viktória
19:10 Vadász, horgász magazin
20:00 Hírek 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23:00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Heiter 
Dávid Tamás

00:05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

 Benne: félóránként friss 
hírek, programajánló, 
kalendárium, közlekedés, 
napi aktualitások, 
hallgatók születésnapi 
köszöntése, kék hírek 
és információk

08.10 Sport
09.10 Gábor Atya 
10.10 Tízórai
11.15 Délelőtti körkép. 

Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

12.20 Ebédidő: gasztronómiai 
műsor

13.10 Vakolat – építkezők 
magazinja. Vendég: 
Puska József

14.10 Ingatlanmagazin. 
Vendég: Bedő Gyula

15:00   Napi hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

15.10 Kézműves magazin
16.00 Műsorvezető: 

Németh Gábor
16.10 Vörösmarty kocka – 

informatikai műsor
17.10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

18.10 Diákkedd
19.10 Apaklub
20.00 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: 
Romhányi Anikó

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán és 
Németh Gábor

08:10 Sport
09:10 A nap témája
11:00 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt
12:20 Ebédidő – gasztronómiai 

műsor
13:10 Környezetbarát – 

magazinműsor
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15:10 Motorsport
16:00 Műsorvezető: Palkó 

Zsuzsanna 
16:10 Agenda – Kormányhivatali 

műsoróra 
17:10 A Koktél magazinműsor 

ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
18:10 Portré
19:10 Bakelit Zsiráffal 
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

00.05 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek

06.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06.10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán

08.10 Sport
08:40 Kresz percek. Vendég: 

Ábrahám Csaba
09.40 A nap témája
10.10 Állati dolgok. Vendég: 

Lorászkó Gábor
11.00 Műsorvezető: Bóna Éva
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna 

15.10 Az orvos válaszol 
– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

16:10 Kulturális programajánló
17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20.10 Koktél – színes 

beszélgetések Sasvári 
Csillával, Mits Mártonnal 
és Gemeiner Lajossal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Palkó 
Zsuzsanna

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

FESTMÉNYVÁSÁR
Helye: Székesfehérvár, Civil Központ 

(Technika Háza) Rákóczi u. 25.
Ideje: 2018. március 16. (péntek) 11-18-ig
 2018. március 17. (szombat)   9-17-ig
Készpénzes vásárlás esetén nagy kedvezmény, 

12 havi kamatmentes hitel. 
www.apluszbgaleria.hu

06-70/614-2041

TÜZIFA
Akácfa kuglizva: 2800 Ft/mázsa

Akácfa hasogatva: 3000 Ft/mázsa
Cserfa-bükkfa kuglizva: 2500 Ft/ mázsa

Cserfa-bükkfa hasogatva: 2700 Ft/mázsa
Cserfa széldeszka szárítva, méretre vágva: 

2400 Ft/mázsa
Ingyenes házhoz szállítás.

Telefon: 06 20 260 41 71

KÉSZPÉNZES 
FELVÁSÁRLÁS!

Arany, borostyán, karóra, régiség...
Március 26. (hétfő) 10-16-ig

Székesfehérvár, Ady E. u. 19.
Hotel Novotel

30/944-7935
www.louisgaleria.hu

Részletek a FehérVár hetilap 03.22-i hátoldalán.

Március 17.
Koronás Műhely
10 óra, Koronás Park 
A márciusi workshopon az érdeklődők tavaszi 
ajtókoszorút és húsvéti asztaldíszt készíthetnek.

Gingalló
10 óra 30 perc, Vörösmarty Mihály Könyvtár 
Széna téri Tagkönyvtára
Ölbeli játékok, mondókák, dalocskák babák-
nak és anyáknak.

Leander Kills-koncert
20 óra, FEZEN Klub
A Leander Kills Élet a halál előtt című lemez- 
bemutató turnéjának székesfehérvári állomása.

Március 18.
Csizmás kandúr
11 óra, Igéző
A Kereplő bábszínház előadása.

Március 19.
Ásványkiállítás
17 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
A kiállítást Kövecses Varga Lajos, a siófoki 
Ásványmúzeum vezetője nyitja meg.

Zen meditáció
17.15, One Drop Zen közösség (Táncsics 
Mihály utca 6. fszt.3.)
Nyilvános zen meditáció kezdőknek is.

Március 20.
Disputa Pósa Árpáddal
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
A disputa vendége Pósa Árpád, a Fejér Megyei 
Hírlap főszerkesztője. Az est házigazdája Bo-
bory Zoltán, a Vörösmarty Társaság elnöke.

Hétvezér Est
18 óra, Királykút Emlékház
Papp Gyöngyi: Mit üzennek betegségeink – a 
sors, mint esély a numerológia rendszerében.

Március 21.
Tárlatvezetés a III. Béla király – „Teste Fehér-
várott nyugszik” című kiállításban
16.30, Szent István Király Múzeum, Rendház
Tárlatvezető: Kovács Dóra.

Deákul írt feliratok
17 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Előadó: Szima Viktória, a Fejér Megyei Levél-
tár munkatársa.

Március 22. 
Három arckép
17 óra, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
Beszélgetés Závodszky Noémi színművésszel 
Kovács András Két arckép című filmjéről, a 
művész- és színészsorsról.

Egy kupac kufli
Március 17. 16 óra
Családi animációs film

Vándorszínészek
Március 17. 18 óra 
Magyar dráma

Az igazi csoda
Március 17. 20 óra
Amerikai családi film

Testről és lélekről
Március 19. 18 óra
Magyar játékfilm

Legsötétebb óra
Március 19. 20 óra
Történelmi dráma

Fantomszál
Március 20. 18 óra
Amerikai dráma

Teheráni tabuk
Március 20. 20.15
Osztrák-német animációs film
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Vörösmarty-hágó – költőink, íróink közöttünk
Gál csaBa

Bartal klári

Vasi tavaszelő
Már tőzike virít szelíd lankáidon,
Vasi táj. Édes szavú vend nénikék
Mosolya melegít, hízik a barka
S új dalt dalolgat, lám, a nyitnikék.

Őzgida surran a tilalmasi erdőn,
Villantja kacéran fehér foltjait,
A vén Rábához igyekszik a Pinka
S valami pajzán dolgot álmodik.

saitos lajos

Szemben az árral
(vers és aforizma)

Csontos Mártának

A halak szemben úsznak az árral
elérnek a folyók eredetéhez
forrásához ott partra vetődnek
s vízimadarakká változnak majd
tojást raknak és szárnyas jószágként
visszaszállnak a vizek torkolatához
apró halat esznek mert fáradtak
miközben maguk is hallá lesznek
és úsznak ismét szemben az árral
egy igaz – örök körforgásban…

*
Messzire kell jutnia az embernek,
hogy ölés helyett újra ölelni tudjon.

Mammy Blue
„...eltörött a gida lába.”

elringatott a nagy fekete volga 
valaki az ó mami blút dúdolta
melankólikusan a hetvenes évek 
közepe táján mikor az ének
néhanap tilosba tévedt
nem vettük észre az őzet
kiugrott elénk és vérzett 
féklámpák vörös fénye csorgott 
a kékes lábánál a hó foltos lett
így kezdődött a történet
folytatódott az út
halkabban dúdoltuk tovább
az ó mami blút

Csigavér
óperenciás tenger hullámai 
ostromolják a mesebeli várost
csigavér kérem hölgyeim uraim
aki igazi arra nem halálos

November
szűz hóval terhes ég
influenzafelhő
az elcsúszásveszély 
ilyenkor tovább nő
ködbe és kabátba
burkolódzó város
novemberbe zárva
nincs mese nem május
ez vajon merre jár 
az ember ilyenkor
látszik a lehelet
babakocsit tol
pásztázó fényben
így lehet most csak
angyalnak lenni

BalajtHy Ferenc

Csillagszép arcok
Véres keresztet-zászlót ők hordták,
Kérem az Istent, hozza el hozzád,
Arcát meggyötört magyar ősöknek,
Őrzi a lelkünk még a sok könnyet!
Fénye az égnek, megfakult képek, 
Vissza rég múltba, ha elvinnének,
Megkínzott arcok, véres keresztek,
Szíved csücskében életre kelnek!

Jól tette a budapesti Fekete Sas Kiadó, hogy kiadta a székesfehérvári 
Nehrer György 38 pillanat c. kötetét. Egy olyan könyvet, amelynek 
írásai a mi városunkról szólnak. Karcolatok, novellák, kisprózák.
Az egyre aktívabb szerző gyerekkorról, kamaszkorról és felnőttkorról 
szóló művei ezek. S ha a már a fővárosi kiadót említettem, akkor hadd 
tegyem hozzá, hogy a konkrét helyeken játszódó történetek egyben 
azt is bizonyítják, hogy másutt is megtörténhettek volna. Hiszen az 
ötvenes évek szegénysége vagy éppen az azt követő idők szürkesége, 
egyben kalandokban gazdag mivolta nem köthető egyetlen városhoz.
Mint ahogy a nagymama fájó távozásáról szóló vagy egy hajléktalan 
utolsó perceit rögzítő elbeszélés is túlmutat az egyedin. Ezekben a 
művekben Nehrer György példás tömörséggel és jó ízléssel, arányér-
zékkel mutat be két, egymástól alapjaiban különböző emberi sorsot. 
Másutt elemi tulajdonsága a humor és az irónia, például az igencsak 
lepusztult fehérvári Tüdőgondozó épületének leírásakor. Hasonlókép-
pen akkor, amikor a gyerekkori csínyekről ír.
Élvezetes kordokumentumok is ennek a kötetnek a szövegei. Fontos 
adalékot szolgáltatnak szűkebb hazánk bemutatásához. És túl ezeken 
a belső körökön.

Nehrer György 38 pillanata 
Bakonyi istván

A nő lapjára kattintott a világhálón, majd zavartan 
abbahagyta a billentyűnyomogatást. Köszönés nélkül 
belépni, még ha az csak egy feltett fényképalbum is? 
Talán ha kopogni lehetne. Vagy csak megköszörül-
ni a torkot, hogy az a másik vegye észre, hogy nem 
leselkedni jött ide, egyáltalán nem. Azt nem tudhatta, 
hogy az ő oldalára bepillantottak-e azok az álmodó 
szemek. Nem hallotta, szoknya surranását és a min-
denségbe küldött fényképein sem maradt ott finoman 
lapozgató ujjak lenyomata. Parfüm illat sincs sehol. - 
Leszállnak a Holdra, mennek a Marsra, és nem tudják 
a nő illatát továbbítani a számítógépen keresztül! Az 
érintésről nem is beszélve!  Halkan és tisztelettudóan 
belépett az albumba, ahol először az Alpok hófödte 
csúcsai tárultak elé. A hó alatt hajladozó fenyők és 
csobbanó patakok világából hirtelen a csodaszép 

süteményes tálak sora következett. - Persze ezeknek 
sincs most illata - biggyesztette le ajkát. Inkább csak 
érezte, hogy a nő kezével a saját szívét is belegyúrta a 
tésztába. Azzal a kézzel, amelyikkel bevásárló szatyrot 
cipel, felhőt simít el gyermeke homlokáról, a férfi 
arcáról pedig ráncokat tüntet el. Néha lakk csillan 
rajta, máskor a tükör előtt hajtincset igazgat. Integet 
az utca túloldalára, remegő léptű nénit vezet le a 
lépcsőn. Régebben iskolai ellenőrző füzetet írt alá, és 
valamikor az örök nyárban hagyta, hogy megkérjék. 
A külföldi kislány egy évet cserediákként élt a nő csa-
ládjánál. Szépen megtanult magyarul. A pótédesanya 
süteményt sütött. Látta, hogy a lányka nehezen gyűri 
le a süteményt. – Ha nem ízlett miért etted meg? – 
Mert láttam, hogy a kezeddel gyúrtad - és könnyeivel 
küszködve megölelte magyar édesanyját.

Az első magyar színműíró, Kisfa-
ludy Károly kétszázharminc éve, 
1788. február 5-én született a Győr 
melletti Téten. A győri bencések 
gimnáziumába járt iskolába, de ne-
hezen kezelhető, dacos magatartá-
sa miatt hamar eltanácsolták. Apja 
katonai iskolába íratta. Katonai 
pályafutása alatt a Napóleon elleni 
csatákban is harcolt. 
A szolgálatból kilépve 1812-ben 
Bécsbe ment, ahol festészetet 
tanult. Később Pozsonyban és 
Itáliában is megfordult, szorgal-
masan festett, de kicsapongó, bo-
hém életet élt. 1817-ben költözik 
Pestre, ahol most már az irodalom 
felé fordul. Első színházi bemu-
tatója alkalmával, 1819 tavaszán 

a Tatárok  Magyarországon című 
darabját a Pesten vendégszereplő 
székesfehérvári társulat adja elő. 
A sikeren felbuzdulva Kisfaludy 
négy nap alatt írta meg második, 
szintúgy sikeres drámáját, Ilka 
vagy Nándorfehérvár bevétele 
címmel. A drámaköltésen kívül – 
röpke tíz év alatt – szinte minden 
irodalmi műfajban maradandót 
alkotott. Novellái (pl. Sulyosdy 
Simon) a modern magyar elbe-
szélő irodalom kialakulásában 
meghatározó szerepet töltöttek 
be. Tiszta, őszinte, könnyed, 
daloknak nevezett versei nagyon 
népszerűvé váltak. Talán legsi-
keresebb költeménye a Mohács 
című, mely költői szépsége mellett 

éles, pontos történelemszemléleté-
vel is kitűnt.
Kisfaludy másik nagy érdeme az 
általa illusztrált és szerkesztett Au-
róra című irodalmi évkönyv, mely 
először 1821 novemberében jelent 
meg, és a kor legismertebb irodal-
mi fórumává vált. Szerzői között 
olyan nevek szerepelnek, mint Ber-
zsenyi, Katona, Kölcsey, Czuczor 
és Vörösmarty. Kisfaludy Károlyt 
a Magyar Tudományos Akadémia 
nyelvtudományi osztálya elsőként 
választotta meg rendes tagjává. A 
modern magyar dráma előhírnöke 
és a magyar novella egyik meg-
honosítója 1830 novemberében 
hunyt el. Emlékezetére alakult a 
Kisfaludy Társaság 1836-ban.

Téli utazás 

Kisfaludy Károly (1788-1830) 

kaszás istván

lukácsy józseF

Az oldalt szerkesztette: Bakonyi István

Dózsa a tűzből, s tíz meg a három,
Srácok a térről, a szétlőtt várrom.
Véres Donkanyar, lelkekre rablánc,
Golyózáporban kardok között tánc. 
(Bőrünkbe égett Trianon átka!) –
Vérünk Virága, - Szabad Kokárda!

A hadak útján nyert hadak jönnek,
Nem volt hiába sok vér s a könnyek!
Kövült sebekből serkent szent élet,
Fénye az égnek, - élnek a képek, --
Kérem az Istent, vigye majd hozzád,
Dicső Magyarok Csillagszép Arcát!
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Nézze meg a témáról készített hosszabb beszélgeté-
sünket a Paletta magazinban a Fehérvár Médiacent-
rum Youtube-csatornáján!

Horoszkóp
március 15. – március 21.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A tavasz meghozza Önnek a kívánt változásokat, köztük 
azokat is, melyekkel nem szívesen foglalkozna. Ez azt je-
lenti, hogy nem tud tovább menekülni az elől, hogy rendbe 
tegye problémás kapcsolatait. Eljött az ideje annak, hogy 
megbocsássa a múltban történteket, és elengedje sérelmeit. 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Mostanában az az érzése, hogy Ön haladna előre, jár-
ná a maga útját, de mások folyton megakadályozzák 
ebben, mintha szándékosan próbálnák visszatartani. 
Sajnos nincs kizárva, hogy bár szerettei szeretik és jót 
akarnak Önnek, talán kicsit tényleg féltékenyek is. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Amennyiben munkát keres, jó eséllyel sikerül is ta-
lálnia a héten, de azok, akik váltanának, ők is sikerrel 
járhatnak. Ugyanakkor pénzt kölcsön céljából ne 
adjanak ki a kezükből, mert nagy valószínűséggel 
nem látnák viszont. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

A következő napokban többször is olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nehezére esik megállapítani, mi helyes 
illetve helytelen, hogy mit kellene cselekednie. A legjobb, 
amit tehet, hogy hallgat a megérzéseire, hiszen mindig is 
törekedett arra, hogy mindenből a legjobbat hozza ki.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Nem ártana beütemeznie magának egy olyan 
programtervet, amelyben találkozik a rég nem látott 
barátokkal is, és ha sportolni vágyna, azt is ajánlatos 
lenne a héten elkezdenie, hogy tavaszra már formá-
ban legyen.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Az elkövetkezendő napokban gyakran tapasztalhatja, hogy 
nem értenek egyet a kedvesével. Máskor ezen könnyen 
túllépne, de nem most, ilyen érzékeny időszakában. Így sze-
mélyes sértésként fogja értékelni, de legalábbis a kapcsolata 
kudarcának, hogy a kedvese még csak nem is támogatja Önt. 

Bemutatkozik a Székesfehérvári Balettszínház

Így mutat a Boleró a Székesfehérvári Balettszínház tolmá-
csolásában. Egerházi Attila, a társulat vezetője rajzolta meg 
a tánc nyelvén Ravel darabját. Ez a koreográfia már az első 
bemutatkozásra készül, ami március 22-én lesz a színházban.

láTRányi VikTóRia

Új színfolttal gazdagodik a város kulturális palettája: hamarosan 
bemutatkozik a Székesfehérvári Balettszínház. A Blablabla című 
műsorban négy eredeti történetet mesélnek el a tánc nyelvén. 
Az est vendége az Alba Regia Vonósnégyes és az Alba Regia 
Táncegyüttes.

Négy egymástól különböző zsánerű világot, 
négy eredeti történetet rajzol meg a tánc nyelvén 
a Székesfehérvári Balettszínház bemutatko-
zó előadásán. Kortárs balett-társulat jön létre 
ugyanis a városban. 
„Székesfehérvár nagyon szereti a táncot. Ezt 
bizonyítja a nemzetközi néptáncfesztivál hosszú évti-
zedek óta tartó léte, a Táncházban zajló színvonalas 
munka és az igény az intézmény művészeti iskolája 
iránt. Az új irányokat bemutató, telt házas előadások 
azt mutatják, hogy a néptáncon kívül más műfajok 
iránt is van érdeklődés a városban. A korszerűséghez 
nagyon hozzátartozik a kortárs balett. Az önálló 
zenekar és az elmúlt évek alatt egyre sikeresebb és 
nagyon igényes prózai színház után eljött az idő, 
hogy kiderüljön, a fehérvári közönség mennyire 
fogadja be ezt a műfajt.” – mondta el lapunknak 
Brájer Éva, a város alpolgármestere. 
A táncművészek és a társulat vezetője egy mar-
káns arculatú, egyedi hangvételű repertoárral 
rendelkező kortárstáncszínházat szeretnének 
létrehozni: „Ez egy mérföldkő. Talán a magyar 
táncéletnek is egy mérföldköve, egy tánctörténelmi 
esemény. A repertoár két nagy pilléren fog állni. Az 
egyiket nevezzük táncverseknek – ezek egyfelvoná-

Blablabla
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Vándorszínészek a teátrumban Toldi XXI. századi köntösben

A Vörösmarty Színház történetében először vörös szőnyeges filmpremierrel készültek: az 
országos bemutatóval egy napon érkezett hozzánk Sándor Pál Kossuth-díjas rendező új filmje, 
a Vándorszínészek, melyben Gáspár Sándor, a fehérvári társulat tagja az egyik főszereplő. A 
vetítést beszélgetés követte a színház kávézójában. Szikora János vendégei között volt Sándor 
Pál, Gáspár Sándor, Hegedűs D. Géza, Mohai Tamás, Kovács Krisztián és Gerő Botond. A beszél-
getést a Fehérvár Televízió is rögzítette, elsőként március 16-án 21 órától lesz látható.         L.V.

A Toldi jelenetei tizenhárom iskola közel négyszáz diákjának közreműködésével elevenedtek 
meg, XXI. századi köntösben. A nagyszabású produkció ötletgazdája a színház művészeti inten-
dánsa, Matuz János.                                                                                                                                        G.P.
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sos balettek, nincs kimondott cselekményük. Illetve 
lesznek cselekményes balettek a repertoáron: első-
ként a Diótörőt szeretnénk bemutatni, majd a Rómeó 
és Júliát tervezem megvalósítani a majdani társu-
lattal, mert az nyilván nagyobb létszámú együttest 
igényel. A március 22-i bemutatkozó előadásunkról 
érdemes tudni, hogy az tulajdonképpen előszobája 
annak a háznak, amit szeretnénk építeni Fehérvá-

ron.” – összegezte Egerházi Attilla, a kortársbalett- 
társulat vezetője. 
Nem titkolt cél, hogy egy markáns arculatú, 
egyedi hangvételű repertoárral rendelkező 
balettszínház alakuljon. A társulat magyar és 
nemzetközi professzionális táncosokból áll. 
Az első előadás a beszédes Blablabla címet 
viseli. A címadó darab táncvers – az emberi 
kommunikációról vagy éppen annak hiányáról. 
A társulat szeptember óta próbál a fehérvári 
Táncházban. A bemutatkozó esten megeleve-
nedik még az ember szabadság iránti vágya, de 
bemutatásra kerül egy vidám táncleporelló is 
Csókok címmel. A lezáró mű pedig Vörös/Rúzs 
címmel Ravel Bolerójának elementáris zenei 
megnyilvánulásait fogalmazza tánccá. 
„Fúzióban van a kortárs tánc és a klasszikus balett 
az előadásokban. Teljesen másra használjuk a testet, 
a dinamikát, a mozdulatot. Most nagyon intenzíven 
dolgozunk ezen az előadáson, hiszen szeretnénk a 
legjobbat megmutatni a városban.” – árulta el a 
próbán lapunknak Cristina Porres Mormeneo 
balettmester. 
A nemzetközi és hazai művészekből álló társulat 
hamarosan felvételt hirdet, hiszen az induló 
létszámot tizenhárom főre tervezik, amit később 
tizenhatra bővítenének. A bemutatkozó előadás 
március 22-én 19 órakor kezdődik a Vörösmarty 
Színházban.
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A Fehérvár magazin jövő heti számában 
bemutatjuk a tizenkét döntős fiatalt.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten nehezére eshet, hogy tiszta fejjel gondolkodjon. 
Több dologgal kapcsolatban is elbizonytalanodik, nem 
tudja, mit tegyen, merre menjen tovább. Alaposan gondolja 
át életét, hogy biztos elégedett-e azzal, amije éppen van, és 
ha nem, akkor tesz-e azért, hogy ez másképpen legyen!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A napokban sajnos meg kell tapasztalnia, milyen is egye-
dül boldogulni. Ugyanis szerettei, barátai sem tudnak vagy 
lehetnek a segítségére, így egymagának kell megküzdenie 
bizonyos dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy igyekszik a 
megérzéseire és a legjobb tudására hagyatkozni. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Azért nem tud előrehaladni és áttörést elérni a el a kar-
rierjében, mert a jelen életét sem képes uralni. Előbb azt 
kellene rendbe tennie, hogy képes legyen új feladatokat 
vállalni vagy nagyobb kihívások elé nézni. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ha úgy áll a helyzet, hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne azt mielőbb visszaszereznie. 
Jobban teszi, ha megnyílik és őszinte vallomást tesz, 
ami nemcsak Önnek tenne jót, de akár még a kapcsola-
tukat is megmentheti vele.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Minél több akadályba ütközik, annál jobban küzd. 
Csakhogy ezzel most pókhálóeffektust hoz létre, 
vagyis nem fog tudni megszabadulni a problémáktól 
és előrehaladni, hanem annál rosszabb lesz a helyzet. 
Jobban tenné, ha nem akarna árral szemben úszni! 

Halak 2. 19. – 3. 20.

A szerelemért most bármire képes, akár egyedül-
álló, akár párkapcsolatban él. Készen áll arra, hogy 
ékes jelét adja annak, mennyire szereti a kedvesét. 
Az egyedülállók viszont mindenáron egy olyan 
kapcsolatba akarnak belesétálni, aminek csalódás és 
fájdalom lehet a vége. 

Megkönnyebbült mosoly és felszabadult hangulat: a tizenkét döntős az eredményhirdetés utáni pillanatokban

láTRányi VikTóRia

Erős mezőny, számos új jelentkező és megható 
pillanatok. Ezek mind fémjelezték a kilencedik 
alkalommal életre hívott Fehérvári Versün-
nepet. A múlt hét szombatja az irodalom, a 
költészet, a magyar nyelv sokszínűségének 
jegyében telt. Hálásak lehetünk a fiataloknak 
és felkészítő tanáraiknak, hiszen igazán csodá-
latos pillanatokat köszönhetünk nekik!

Harmincöt diák jelentkezett a 
tehetséggondozó programra, végül 
ketten betegség miatt nem érkeztek 
meg az elődöntőre, így harminchár-
man léphettek a Versünnep szín-
padára. A Szent István Hitoktatási 
és Művelődési Házban megható, 
megkapó, elgondolkodtató, olykor 
pedig mosolyt csalogató pillanatok-
nak lehettünk tanúi. 
„Harmincöten jelentkeztek a kilencedik 
Fehérvári Versünnepre, ez is mutatja, 
hogy van igény a fiatalokban arra, hogy 
magyar irodalommal, kultúrával foglal-
kozzanak. Erre kiváló lehetőséget biztosít 
a versenyt követő erdélyi Varga Sándor 
Verstábor is.” – fogalmazott Mészáros 
Attila alpolgármester a megnyitón. 
A IX. Fehérvári Versünnep zsűrijé-
nek elnöke ezúttal Bobory Zoltán, 
a Vörösmarty Társaság elnöke 
volt, mellette Závodszky Noémi és 
Keller János színművészek,Tornyai 
Gábor plébános és Vakler Lajos 

Versünnep: tizenketten a döntőben
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A magyar-lengyel barátság virtuális 
irodalmi hídjának építői Székesfehérvár 
és Opole testvérvárosi kapcsolatának 
megerősítéseként rendezték meg azt az 
irodalmi délutánt, melynek a Városháza 
díszterme adott otthont kedden délután.

Vargha Tamás, Székesfehér-
vár országgyűlési képviselője 
üdvözölte a résztvevőket: „Régi 
és új barátokat köszönthetünk ezen 
a mai délutánon, felkészülve a 
magyar-lengyel barátság napjára is. 
Azt a mottót olvastam a meghívón, 
hogy „Változtasd meg a világot, jó 
szövetségben!” Ez a találkozó ismét 
bizonyítja, hogy a miénk egy jó 
szövetség!” 
Bobory Zoltán, a Vörösmarty 
Társaság elnöke nyitóelőadá-
sában a lengyel-magyar irodal-
mi kapcsolatok tízesztendős 
történetét foglalta össze, míg 
Cséby Géza műfordító, polonis-
ta Vár a határon: Nedec címmel 
a Szepes vármegyei település 

Együtt, egymásért
vakler lajos várának történetét elevenítette 

fel.
Lukácsy József, a Vörösmarty 
Társaság alelnöke egy lengyel-
országi irodalmi kirándulás em-
lékéről lejegyzett írását olvasta 
fel fiatal versmondókról, akik 
fontos küldetést töltenek be a 
kultúrában. 
Konrad Sutarski író, aki bemu-
tatta új kötetét, úgy fogalmazott: 
mindig különleges pillanat, ha 
Székesfehérvárra látogathat, 
mert a két nemzet összefonódá-
sa, a kulturális és emberi kap-
csolatok évszázados, egymást 
tisztelő és segítő ereje példa arra, 
hogy a két nép egymás támasza 
legyen jóban, rosszban.
E délutánon ismét bebizonyo-
sodott, hogy az a történelmi 
távlat, mely összefűzi a két 
országot, az évszázados közös 
harc és öröm a huszonegyedik 
század viharos közéletében is 
olyan hidat képez, mely ellenáll 
minden viharnak. A neve pedig: 
barátság.

újságíró, lapunk munkatársa is 
helyet kapott a zsűriben. Döntésük 
alapján Baráth Eszter Adrienn, 
Bakó Fanni, Ferenczy-Nagy Bog-
lárka, Jenei Márton, Jónás Olivér, 

Kerényi Réka, Mátics Anna, Nyári 
Ádám, Somos Máté, Szűcs Panna 
Villő, Tóth András Bence és Varga 
Eszter jutott a fináléba. Hamarosan 
kezdődik a felkészülés a Vörös-

marty Színház mentoraival, április 
21-én pedig jön a döntő!

Gyerekemelés a gyermekvállalásért
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Emeljünk magasba minél több gyereket! elnevezéssel Székesfehérváron is sokan csatlakoztak 
ahhoz a világrekord-kísérlethez, melynek keretében egy időben minél több gyermeket emeltek 
a magasba a szülők. A vasárnapi gyerekemeléssel a gyermekvállalás fontosságára hívták fel a 
figyelmet.                                                                                                                                                             B.G.
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Gyurcsány Ferenc: „Egy szókimondó pasi vagyok, és a pártom is az!”

láTRányi VikTóRia

luGosi Balázs

A Demokratikus Koalíció elnöke fórumot tartott 
kedden Székesfehérváron, melynek témája az áprilisi 
választás volt. Gyurcsány Ferenc országjáró körútja 
keretében érkezett városunkba, de a Fehérvár Televí-
zióban is részt vett egy élő beszélgetésen.

A fórumon Ráczné Földi Judit, a DK 
képviselőjelöltje a baloldal választási 
programját ismertette: „A szociális szféra 
az, amit leginkább felkarolunk. Baloldali 
pártként – a szegény emberek pártja-
ként – ez a feladatunk. A Demokratikus 
Koalíciónak van tizenkét pontja. Ez nagyon 
széles területet foglal magában a béreme-
léstől a kórházi dolgozok fizetésemelésén át 
egészen az oktatást érintő kérdésekig.”
A fórumot követően Gyurcsány Ferenc 
a Fehérvár Televízió stúdiójában járt. 
Mivel korábban több DK-s politikus, 
többek között a párt fehérvári jelöltje, 
Ráczné Földi Judit is a kerítés lebontá-
sa mellett érvelt, ezért megkérdeztük 
az elnököt, véleménye szerint kell-e 
kerítés? Gyurcsány Ferenc kérdésünkre 
ezt válaszolta: „Igen sokfajta megoldás 
közül választhatott volna a kormány. Tény, 
hogy mára áll ez a kerítés, és a kerítés az 
emberek biztonságérzetének szimbóluma 
lett, függetlenül attól, mennyit véd vagy 
mennyit nem. Két feladat van: az ország 
lakosságát biztonságban tudni, és akkor 
a szimbólumok ellen nem kell harcolni, 

„Adatok távolról – geoinformatika közelről” – ezen 
mottóval huszonkettedik alkalommal is Székesfe-
hérváron gyűltek össze a geodézia, a geoinforma-
tika és a térinformatika szakmák képviselői.

„A GIS Open hagyományosan a geodézia, 
a geoinformatika és a térinformatika 
szakmák számára rendezett konferencia. 
A témák jelentős részét az aktualitások 
adják, ezek közül a legfontosabb az orszá-
gos ingatlan-adatbázis egységesítése.” – 
mondta el Földváry Lóránt docens, az 
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki 
Karának kutatási dékánhelyettese. 
„Két dolog miatt is nagyon fontos a GIS 
Open: egyrészt több mint ötvenéves 
Fehérváron a geodétaképzés, mely nagyon 
sok szakembert adott már az ország 
számára. Másrészt ma, amikor az ország 
szinte minden területén különféle beru-
házások, fejlesztések vannak, a geodézia, 
a geoinformatika, a térinformatika nem 
kerülhető meg, így e szakterület fejleszté-
sében nagy lehetőségek rejlenek.” – emel-
te ki Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere.
„Nagy szükség van precíz munkát 
végző földmérési szakemberekre, akiknek 
köszönhetően hiteles az ingatlan- és 
közműnyilvántartás, és akik garantálják 
a vízügyi és környezetvédelmi valamint 
infrastrukturális és ipari beruházások 
pontos tervezését.” – fogalmazott nyi-
tóelőadásában Horváth Gábor István, 
a Földművelésügyi Minisztérium 
főosztályvezetője. 

A kerítés csak a biztonságérzet szimbóluma
A Fehérvár Televízió vendége volt Gyurcsány Ferenc

A KORONA lakóparkban a honlapon feltüntetett listaárainkból 10 % előfoglalási 
kedvezményt biztosítunk annak, aki a lakás teljes vételárát a szerződéskötéskor, 

illetve legkésőbb az azt követő 8 napon belül kiegyenlíti!

További kedvezmények: 
a.) a lakást látványkonyhával szereljük fel,
b.) lehetőséget biztosítunk Önnek illetve hozzátartozójának, hogy a megvásárolt 

lakáshoz legközelebbi és még szabad hasonlóan felszerelt és hasonlóan 
akciós árú kétszintes lakás haszonélvezeti jogát a lakásvásárlással 
egyidejűleg megvásárolhassa az 1990. évi XCIII. törvény 72§ (1)-(4) 
bekezdése szerinti forgalmi érték végleges szerződéskötést követő 30 napon 
belüli megfizetésének kötelezettsége mellett.

10% előfoglalási
kedvezmény

haszonélvezeti jog vásárlási lehetőséggel
2018.03.31-ig!

(Az adásvételi ügyletekre előszerződés megkötésével kerül sor, a végleges szerződések 
aláírása a használatbavételi engedélyek kiadása után esedékes.)

A részletekért hívja
a 06-30/970-1251,

vagy a 06-22/511-902
elefonszámot!

(Honlap:
www.koronalakopark.hu)

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizott-
sága bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket:

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek bizto-
sítása Bérlő feladata és költsége.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez 
kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes egyeztetés. 

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal, önkormányzati 
adóhatósággal szemben lejárt tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.

A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az Önkormányzat-
tal, önkormányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolás-
sal bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság 
- felé nincs adótartozása.

A pályázati hirdetmény közzététele: 2018. március 14. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. március 28. 18.00 óra

Kiíró fenntartja a jogát, hogy a pályázatot - indokolás nélkül - eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán hétfő-
től-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Bérbeadás
időtartama 

5 év

5 év

Bérbeadás
időtartama 

5 év
5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1.000,-

310,-

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

1.000,-
310,-

ÜZLET/IRODA

RAKTÁR

PINCÉK/LÁGÓPINCÉK

Helyiség címe

Sziget utca 33. 1. jelű

Szent István tér 13.

Utca

Ady Endre utca 8.
Fő utca 1.

Terület 
(m2)

35

18

Terület

68 m2

18 m2

Megnevezés

üzlet/iroda

raktár

Azonosító

20836
20752

Megnevezés

Légópince
Pince

Adatok távolról

mert nem érdemes. A másik oldalról: én 
fogadtam be a házamba menekültet. Az, 
hogy ki hol telepszik le, az nem alapvető 
emberi jog. De van valaki, akivel kapcso-
latban máshogy kell vélekedni: aki az életét 
mentve menekül. Őket muszáj meghallgat-
ni, muszáj emberként kezelni, de hozzáte-
szem, ma őket sem tudjuk meghallgatni, az 
ő ügyüket sem tudjuk megvizsgálni, mert 
nincsenek olyan ellenőrzőpontok, ahol ezt 
megtehetnénk.” 
A DK elnökét a pártok közötti együtt-
működésről, visszalépésekről is kérdez-

tük. Gyurcsány Ferenc szerint a Jobbik-
kal nem képzelhető el együttműködés: 
„A DK nem indul hatvan helyen, hogy ne 
legyen verseny az MSZP-vel, az MSZP 
pedig negyvenhat helyen. Ezt kell bővíteni 
elsősorban az LMP-vel, mert ha az LMP 
önállóan indul, nem fog nyerni egyetlen egy 
választókerületet sem, viszont elbukhatunk 
miatta tíz-tizenötöt, ami nagyon fájna. Ez az 
elsőrangú kérdés. Többen mondják, hogy a 
Jobbikkal is meg kell állapodni, de a DK-nak 
és az MSZP-nek az az álláspontja, hogy a 
Jobbiktól távolságot kell tartani.”



A királyok városában az ügyfél a „király”!
Újra régi helyén fogadja ügyfeleit a K&H Bank központi fiókja 

Milyen újítások történtek a K&H szé-
kesfehérvári bankfiókjában az utób-
bi időben?

A Dózsa György úton található 
központi fiókunk teljes egészében 
megújult, azaz mostantól ugyan a 
régi helyen, de már a modern kor 
igényeinek maximálisan megfele-
lő bankfiókban várjuk ügyfeleinket. 
Vállalkozói ügyfeleink részére új, 
korszerű teret alakítottunk ki az 
épület első emeletén, ahol diszk-
rét és magas színvonalú kiszol-
gálásban részesülhetnek. Szintén 
külön irodákban fogadják befekte-
tési tanácsadóink azon ügyfelein-
ket, akik prémium szolgáltatásokat 
vesznek igénybe. Azoknak pedig, 
akiknek fontos, hogy a készpénz 
ki- és befizetés a nap 24 órájában 
a rendelkezésre álljon, 2 darab ATM 
berendezés teszi mindezt lehető-
vé. A készpénz ki- és befizetésre 
alkalmas automatákon keresztül 
ügyfeleink ingyenesen fizethetnek 
be bankkártyájuk segítségével saját 
bankszámlájukra, ráadásul a befize-
tett összeg azonnal jóváíródik bank-
számlájukon. A készpénz kezelésé-
nek ezen könnyű és gördülékeny 
módját nagyon kedvelik ügyfeleink. 

A készpénz ki- és befizetésen kívül 
milyen szolgáltatások érhetőek el a 
székesfehérvári központi fiókban?

Univerzális bankfiókként nagyon 
széles szolgáltatási palettával tud-
juk kiszolgálni ügyfeleink legkülön-
bözőbb pénzügyi igényeit. Veze-
tő pénzintézetként a digitalizáció 
igen fontos szerepet játszik szol-
gáltatásainkban. Ügyfeleink már 
elektronikus aláírással láthatják el 

szerződéseiket bankfiókjainkban, 
okostelefonjaikon, a K&H mobil-
bankon keresztül indíthatják utalá-
saikat, de még fizethetnek is arra 
alkalmas telefonkészülékeikkel a 
K&H mobiltárca révén. Mindezen 
szolgáltatásainkkal egyszerűen, 
kényelmesen és a lehető leggyor-
sabban szeretnénk mindennapi 
pénzügyeik intézésekor a segítsé-
gükre lenni. Digitális szolgáltatá-
sainkon túl lakossági ügyfeleinket 

kedvezményes számlavezetéssel, 
befektetési tanácsadással várjuk, 
de sokan keresnek fel bennünket 
akkor is, ha ingatlanvásárlást, fel-
újítást vagy autóvásárlást, esetleg 
egyéb nagyobb kiadást terveznek. 
Ezen túl a vállalkozások igényeit is 
ki tudjuk szolgálni, legyen szó ki-
sebb cégekről vagy akár több milli-
árd forintot kezelő vállalatokról.

Milyen szerepet tölt be a K&H Bank a 
magyar pénzügyi szektorban?

A K&H Csoport Magyarország 
egyik vezető pénzintézete mind 
a lakossági szolgáltatások terén, 
mind a vállalati szegmensben. Or-
szágszerte 206 fiókkal a pénzügyi 
szolgáltatások teljes választékát kí-
nálja ügyfeleinek, immáron 30 éve.  
Szolgáltatásaink kiterjednek a ha-
gyományos lakossági és vállalko-
zói banki termékeken kívül (szám-
lavezetés, megtakarítások, hitelek, 
bankgaranciák, stb.) a prémium- és 
privát banki szolgáltatásra, a lízing-
re, és a biztosítások széles skálá-
jára is.
A tájékoztatás nem teljes körű.

Részletek: www.kh.hu
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A Fehérvár Televízió műsora március 17-től 23-ig
K Ö Z É L E T  -  K U LT Ú R A  -  S P O R T  -  S Z Ó R A K O Z Á S

   
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 

2018. 3. 17. SZOMBAT

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Németh	János

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Schéda	
Szilvia.	Vendég:	Fehérné	
Csepregi	Vera

11:45 Paletta magazin – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	Péter
12:40 Híradó – ismétlés
13:00	 Fülöp	Zoltán	–	Szívvel,	hittel
13:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Vizi	László	Tamás
14:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Hermann	Róbert
15:10 A Hídember – magyar 

történelmi	film	(12)
17:45	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések Extra
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Eszterhai	Katalin
19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30 Forgószínpad – 

színházi magazin
20:00	 Lelkünk	épületének	

szolgálatában	–	Vakler	Lajos	
interjúkötetének	bemutatója

21:00	 Közéleti	és	kulturális	szalon
22:00 Híradó – ismétlés 
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 3. 18. VASárnAp 2018. 3. 19. Hétfő 2018. 3. 20. Kedd 2018. 3. 21. SZerdA 2018. 3. 22. CSüTörTöK 2018. 3. 23. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

09:55 Fehérvári beszélgetések 
Extra – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	
Vendég:	Eszterhai	Katalin

10:45 Együtt magazin – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

Extra – ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Németh	János
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	Fehérné	
Csepregi	Vera

12:40 Híradó – ismétlés
13:00	 Vándorszínészek	

–	vörös	szőnyeges	
filmpremier	a	Vörösmarty	
Színházban	–	ismétlés	

14:10	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

14:40	 Napi	színes
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Varga	Péter
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30	 Lelkünk	épületének	

szolgálatában	–	Vakler	
Lajos	interjúkötetének	
bemutatója	–	ismétlés	

16:25	 Videoton	–	Balmazújváros	
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

18:05 Fehérvári beszélgetések Extra
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ács	János
19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50	 Jászberény	–	Alba	Fehérvár	

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:20	 A	Videoton	filmje	Kárpátaljáról								
21:40	 II.	Székesfehérvári	

Székely	Bál	2017
22:05 A hét hírei – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 

hét hírei ismétlése

11:00 Forgószínpad – 

színházi magazin

11:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából

12:00 Képes hírek

13:00	 Híradó	1-kor

13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 

Híradó	1-kor	ismétlése

15:50 Fehérvári beszélgetések 

Extra – ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég:	Ács	János

16:40 Forgószínpad – 

színházi magazin

17:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	

18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	

Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	

Együtt magazin és Hírek

20:15 Aqvital FC Csákvár 

–	Kisvárda	labdarúgó-

mérkőzés	közvetítése	

felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Együtt magazin – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából	
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Krepsz	Gyöngyi

17:00 Együtt magazin – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendég:	Bérces	Viktor
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Paletta magazin és Hírek

20:15	 Fa	Nándor	köszöntése	a	
Városházán	1-2.	rész

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:40 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Paletta magazin – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	
Vendég:	Bérces	Viktor

17:00 Paletta magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendég:	
Bajzát	Krisztián

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	
benne:	Híradó,	Esti	mérleg,	
Honvéd7 és Hírek

20:15	 A	teremtés	–	oratórium	
22:00 Híradó és Esti mérleg 

– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40 Honvéd7 – ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	Szilvia.	
Vendég:	Bajzát	Krisztián

17:00 Honvéd7 – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Zoltán.	Vendég:	Sinka	Judit
18:30	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	

benne:	Híradó,	Esti	Mérleg,	
Bajnokok	városa	és	Hírek

20:15 Alba Fehérvár – MAFC 
kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről

22:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

22:45 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

07:40 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése 

10:00 Híradó és Esti mérleg 
– ismétlés

10:40	 Bajnokok	városa	–	ismétlés
11:10	 A	Fehérvár	Televízió	

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00	 Híradó	1-kor
13:15 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó	1-kor	ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Schéda	
Zoltán.	Vendég:	Sinka	Judit

17:00	 Bajnokok	városa	–	ismétlés	
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Schéda	

Szilvia.	Vendégek:	Klupács	
Péter és Mészáros Zalán

18:30	 A	Fehérvár	Televízió	
archívumából

18:50 Esti vers
19:00	 Jó	estét,	Fehérvár!	–	benne:	

Híradó,	Köztér,	Turisztikai	
magazin és Hírek

20:35 Koronázási 
szertartásjáték	2016

22:00 Híradó és Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: március 17. 20:00 Lelkünk épületének szolgálatában – Vakler Lajos interjúkötetének bemutatója
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vakler lajos

Fenntartható fejlődés a mezőgazdaságban
Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a 
MAGOSZ elnöke tartott előadást Szabad-
battyánban, az Országjáró Gazda Fórum 
keretében.

A britek unióból való kilépésével 
nehéz helyzetbe kerülhet az agrár- 
támogatási rendszer – a hírek szerint 
az unió csökkentené a támogatásokat. 
Miként lehet ezt megakadályozni?
A visegrádi országok, a velünk 
hasonlóképpen gondolkodó 
Ausztria és még számos tagállam 
úgy ítéli meg, hogy az uniós támo-
gatások reálértékét, a kétpilléres 
támogatási rendszert meg kell 
őrizni, a vidékfejlesztési forráso-

A Momentum megrongálta a Fidelitas plakátkiállítását

Nemzeti ünnepünk reggelére fenyegető falfirkák jelentek meg a városban
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Durvul a kampány
Heiter DáviD tamás

Megrongálta csütörtökre virradóan a 
Momentum a Fidelitas Kerítésbontók című 
plakátkiállítását Székesfehérváron. A Fidelitas 
arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy 
a baloldali politikusok miként vélekednek a 
határzárról. Nemzeti ünnepünk reggelére pedig 
több olyan falfirka jelent meg a városban, 
amiken Cser-Palkovics Andrást lincseléssel 
fenyegetik.

„Fontosnak tartjuk bemutatni, hogy az 
ellenzék vezető szereplői megszüntet-
nék a határzárat, teret engedve az ille-
gális bevándorlásnak. Ez a mi jövőnket 
veszélyezteti.” – fogalmazott Kozári 
Kristóf, a Fidelitas székesfehérvá-
ri elnöke. Hozzátette: egy olyan 
városban élünk, ahol a biztonság 
a legfontosabb, az akcióval pedig 
kiderült, hogy a Momentum csak a 
rombolásra képes. 
A Fidelitas csütörtöki sajtótájékoz-
tatóján megjelent a plakátok meg-
rongálásának egyik résztvevője, 
Pintér András Gábor, a Momentum 
képviselőjelöltje is. Mint fogalma-
zott, a Fidelitas elferdített üzene-
tekkel próbálja a Fidesz malmára 
hajtani a vizet. Az akcióval pedig 
a kormányhoz közeli botrányokra 
szerették volna felhívni a figyelmet: 
„Azon lehet vitatkozni, hogy ez ízléses 

megmozdulás volt-e, de úgy érezzük, 
hogy nincs meg az esélyegyenlőség a 
véleménynyilvánításra.” Hozzátette, 
hogy a rendőrség majd eldönti, ez 
bűncselekmény volt-e, hiszen volt 
helyszíni szemle.
Kozári Kristóf – azzal kapcsolat-
ban, hogy a Momentum képviselő-
jelöltje megjelent a rongálással 
kapcsolatos sajtótájékoztatón – úgy 
fogalmazott, hogy erről szól a 

demokrácia: „Mindketten kifejtettük 
álláspontunkat, konszenzusra nem 
jutottunk, továbbra is elítéljük az 
összefirkálást.”
Az összefirkált plakátok egyi-
kén megszólítják Cser-Palkovics 
Andrást is. Nemzeti ünnepünk 
reggelére sok falfirka jelent meg 
Székesfehérvár falain, amiken a 
polgármestert börtönnel illetve 
lincseléssel fenyegették meg. Kér-
désünkre Pintér András Gábor úgy 
fogalmazott, hogy minden erősza-
kos cselekménytől elhatárolódnak, 
a feliratokhoz semmi közük nin-
csen. Kiemelte, hogy nem tartozik 
a polgármester rajongói közé, de 
azt el kell ismerni, hogy Székes-
fehérvár sokat fejlődött az elmúlt 
időszakban.
Székesfehérvár polgármestere 
közösségi oldalán a vélemény-
nyilvánítás szabadságára hívta 
fel a figyelmet: „Szerintem bármit 
megrongálni, lefesteni bugyuta dolog, 
de a demokráciában egy kampány-
ban ez a véleménynyilvánítás egyik 
eszköze. Nem hiszem, hogy bűn lenne, 
amit üldözni kell, legfeljebb hiba. Ha 
ők ezt gondolják a világról, hát tegyék! 
Én persze távolinak érzem ennek a 
városnak a stílusától, ezért magam 
nem tartom bölcs kampányfogásnak. 
Székesfehérvár ennél többet érdemel!” 

HaGymásy anDrás

Ebeket pórázra!

Az 1989-es négyigenes népszavazás óta 
valamennyi parlamenti, önkormányzati 
választást és népszavazást volt alkalmam 
figyelemmel kísérni Fehérváron, ahogy 
azok kampányát is. Hol kevesebb, hol 
több izgalommal járt a szavazást megelőző 
időszak, de egy valamit örömmel állapí-
tottam meg: Székesfehérváron az elmebaj 
soha nem érte el az országos szintet. Nem 
azt mondom, hogy a jelöltek és pártjaik 
mindig a spanyol udvari etikett mentén 
kommunikáltak egymással és választóikkal, 
de ellenfeleik és saját maguk lejáratását egy 
érzékelhető fokkal enyhébben vitték csak 
véghez, emberi mivoltukból alig-alig vet-
kőztek ki, a választást követően pedig kezet 
fogtak, jó munkát kívántak egymásnak, és 
mindenki ment a dolgára.
Az idén ebben változást látok. Nemzeti 
ünnepünket megelőzően egy plakátkiállítás 
megrongálásáról olvashattunk, március ti-
zenötödike reggelén pedig fenyegető graffi-
tik jelentek meg több helyen a városban. 
A szabad politikai véleménynyilvánítás 
természetesen alapvető jogunk, talán még 
a (választáson nem is induló) politikusok 
börtönnel fenyegetése és lefasisztázása 
is belefér, de egy kiállítás megrongálása 
és házfalak összerondítása, általában a 
durva, alpári kampány nem méltó a királyi 
városhoz. 
Fehérvár lakossága bölcsen el tudja dönte-
ni, hogy mikor kit tüntet ki bizalmával, ké-
pes az önálló, tudatos véleményformálásra, 
semmi szükség az állati ösztönök szintjére 
süllyeszteni a politikai kommunikációt. 
A figyelemfelkeltés eme Gábor Zsazsa-i 
módja okozhat múló örömet némelyeknek – 
az ősember is lerajzolta, ami picinyke agy-
velejét nem hagyta nyugodni – de ha valaki 
maga is oly egyszerű, mint a barlangrajz, 
inkább ne vegyen részt a kampányban! A 
jelöltek pedig fékezzék meg az agaraikat, 
mert Székesfehérváron ez a stílus egész 
egyszerűen nem menő. Aki Fehérvár lakóit 
akarja képviselni, annak meg kell értenie 
ennek a városnak a tradícióit, a történelmi 
múltjából és a jelenkori súlyából táplálkozó 
értékrendjét, öntudatát, méltóságát. Enélkül 
ebek harmincadjára jutunk, bárki is nyerje 
a választást április nyolcadikán. 

kat, a felzárkóztatást garantálni 
kell az újonnan belépő tagálla-
mok s a közelmúltban velünk 
együtt belépők számára is, hiszen 
ne feledjük: mi megnyitottuk a pi-
acainkat! Számunkra a támogatás 
nem ajándék, hanem egy olyan 
forrás, ami a piacok megnyitá-
sának kompenzációját szolgálja 
a felzárkóztatás révén. Tehát 
fejlesztési forrásokra van szükség, 
ez pedig csak akkor lehetséges, ha 
megmarad a közös agrárpolitika 
és a jelenlegi támogatási rendszer. 
Magyarország már bejelentette, 
hogy hajlandó a befizetéseket nö-
velni. Itt jelentős vita alakult ki, 
mert a nagy befizető tagállamok 
ezt nem szívesen teszik.

Van arra reális esély, hogy az eddigi 
ütemben folytatódjék az agrárgazda-
ság fejlődése?
Jelentős tartalékokkal rendelke-
zünk, tehát ha a lehetőségeinket 
száz százaléknak vesszük, akkor 
most ötven százalékon vagyunk. 
Nem felejthetjük el azt a fejlődési 
trendet, ami eddig lezajlott. Az 
agrárkibocsátás negyven szá-
zalékkal, az export 5.8 milliárd 
euróról kilencmilliárdra emelke-
dett 2010. és 2017. között. Nőtt 
a hozzáadott érték, megjelent az 
innováció, a marketing hatása az 
árakban és az exportnövekedés-
ben, amivel korábban számoltunk 
is. A mezőgazdaságban 2010 óta 
ötvenezer, míg az élelmiszeripar-

ban huszonkétezer fővel dolgoz-
nak többen.
A szaktárca eredetvédelmi program-
ja úgy tűnik, segít abban, hogy a 
minőségi termékek megkapják azt az 
elismerést, azt a védjegyet, ami segíti 
a termelőt és a fogyasztót is.
Ha a régi uniós tagállamokhoz 
hasonlítjuk hazánkat a szántó-
földi növénytermesztésben, azt 
mondhatjuk, hogy szinte öko-
termesztés van Magyarországon. 
Adott tehát a lehetőség, hogy az 
eredetvédett termékekkel újabb 
piacokat hódítsunk meg Euró-
pában. Hiszem, hogy egyre több 
földrajzi árujelzővel rendelkező 
termékkel tudunk megjelenni az 
uniós piacokon!
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A Székesfehérvári Egyházmegye to-
vábbi fejlesztési terveiről következő 
lapszámunkban olvashatnak.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN! 
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

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

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.

Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707

www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 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 együtte-

sen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.

Fellépők érkeznek Felvidékről, Kárpátaljáról, 
Vajdaságból, Erdély-Székelyföldről 

és helyi előadókkal is találkozhatnak!

A kedvezményezetteket a báltól függetlenül 
is segítheti támogatói jegyek vásárlásával!

A Bál szervezője és alapítója, 
a VÁLASZ-Független Civilek Fehérvárért Egyesülete bemutatja:

Székesfehérvár, Szent István Művelődési Ház, Szent István terem
2018. 04. 07. - Kapunyitás: 18:00

Belépő- és támogatójegy kapható hétköznap 08.00-16.00 között 
a Prohászka út 67. szám alatti VÁLASZ irodában

(információ: szekelybal.szfvar@gmail.com és 06-20/251-9113)

Jótékonysági kedvezményezettek:
Kárpátaljai Református Egyházkerület Idősek Otthona, 
Beregszász- anyagi támogatás nyújtás Székesfehérvári 
alap és középfokú iskolák könyvtárai részére 
Erdéllyel és Trianonnal Összefüggő könyvek vásárlása
A Bözödújfalusi Összetartozás Templomának 
felépítéséhez anyagi támogatás nyújtása 

www.facebook.com/szekelybal.szfvar

Fővédnök: Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője
Védnök: Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere

Műsorvezető: Berecz István
Sztárvendég: Beregszászi Olga

Jegyek kaphatóak 12.900 Ft-tól 21.900 Ft-ig.

Megújul a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda 
épülete. Első körben az energetikai korszerűsí-
tés valósul meg.

A Székesfehérvári Egyházmegye 
százötvenmillió forint vissza nem 
térítendő európai uniós támogatást 
nyert, melyből az egyházmegye 
fenntartásában lévő két általános 
iskola valamint egy óvoda épüle-
tének energetikai korszerűsítését 
finanszírozzák.
Ennek köszönhetően a Szent Imre 
Általános Iskola és Óvoda két 
épületében illetve az alsószentivá-
ni Fatimai Boldogasszony Általá-
nos Iskolában lesznek munkála-
tok.

Energiatakarékosabb lesz az iskola

A Szent Imre Általános iskola és Óvoda korszerűbb, energiatakarékosabb lesz

lászló-Takács kRiszTina
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Nagyböjt idején hagyomány-
nyá vált, hogy a 85-ös Zrínyi 
Miklós Cserkészcsapat tagjai 
keresztutat járnak a ciszterci 
Nagyboldogasszony-temp-
lomban. 

A cserkészek többsé-
ge a Ciszterci Szent 
István Gimnázium 
diákjai közül kerül ki. 
A csapat legismertebb 
tagja Kaszap István 
volt, aki még Pőtz Ed-
gár ciszterci paptanár 
vezetése alatt az 1930-
as évek elején tanult 
a gimnáziumban. A 
hagyomány, a régi 
értékek és a modern 
világban való helyes 
eligazodás az, amit a 
cserkészcsapat ma is 
szeretne tagjainak át-
adni. Nagy hangsúlyt 
fektetnek a nevelésre, 
az életre való felkészí-
tésre, ami a cserkészet 
alapelvei közé tarto-
zik. Virtuális világunk-
ban fontosnak tartják 
azt a gyakorlatias – és 
szórakoztató – tudást, 
élményt, amit egy 
cserkészközösség adni 
képes.

Cserkészek keresztútja

A gyertya fénye Krisztus világosságát jelképezi

lászló-Takács kRiszTina
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A fehérvári műemlék épületen a 
nyílászárók felújítására és a fűtési 
rendszer korszerűsítésére kerül 
sor. Az intézmények épületeiben 
termosztatikus fűtőtestszelepek 
lesznek beépítve, szigetelik a pad-
lásteret és a homlokzatot is, ezáltal 
csökkenni fog a hőveszteség, és 
nagymértékű energia- és költség-
megtakarítás is várható. Napeleme-
ket is telepítenek az épületekre.
A Székesfehérvári Egyházmegye, 
mint egyházi szervezet fenntartása 
alá tartozó intézményein keresztül 
számos közfeladatot lát el elsősor-
ban oktatási és szociális területen.
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Múlt héten nőnapi lapszámunkhoz kapcsolódó feladványa volt a rejtvénynek. A nem-
zetközi nőnap a nők iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, melyet 1917 
óta (Magyarországon 1948 óta) minden év március nyolcadikán tartanak. A nemzet-
közi nőnapot az ENSZ is a világnapok között tartja számon. A nőnap eredetileg a mai 
virágos, kedveskedős megemlékezéssel szemben munkásmozgalmi eredetű, harcos, a 
nők egyenjogúságával és szabad munkavállalásával kapcsolatos demonstratív nap volt. 
A március 8-i nőnapot egy 1857-ben történt esemény kapcsán tartják meg világszerte 
minden évben. Kérdésünkben arra voltunk kíváncsiak, hogy mi történt ekkor? A 
helyes megfejtés: emberibb munkafeltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari 
nődolgozók tüntettek New York utcáin.

E heti rejtvényünk a március 15-i forradalommal foglalkozik. A márciusi ifjak – nyomuk-
ban az őket követő tömeggel – a Pilvax Kávéházból egyenesen Landerer nyomdájához 
siettek, hogy kinyomtassák a tizenkét pontot és a Nemzeti dalt. A nyomdatulajdonos 
először nem akart kötélnek állni, mert egyiken sem volt cenzori aláírás. Az első megfej-
tésből kiderül, mit javasolt Landerer Petőfiéknek. A nyomtatás után a tömeg szétoszlott. 
A második megfejtés arra keresi a választ, hogy hová mentek az emberek. 
Délután három körül a márciusi ifjak a Múzeum téren népgyűlést tartottak, melyen több 
ezren vettek részt. Később átvonultak a városházára, majd Táncsics kiszabadítása után 
a Nemzeti Színházhoz mentek. A harmadik megfejtés egy betiltott művet rejt, amit a 
forradalom estéjén kokárdában adtak elő a színészek.
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A levendula, a babasárga és a virágminta szentháromsága
lászló-Takács kRiszTina

Bár trendek jönnek-mennek, mindig 
akadnak olyan darabok, amiket szíve-
sen viselünk. Tavasszal mégis érdemes 
frissíteni, ha mást nem is, egy-két 
kiegészítővel megújítani ruhatárunkat. 
Adunk néhány tippet, mire érdemes 
most odafigyelni!

A kabát, ami öltöztet

Egy jó kabát uralja a nyitó-
képet. Bármilyen szettet is 
viseljünk, ha a fölötte lévő 
kabát nem az igazi, az sem ér 
majd semmit, ami alatta van 
– vallják a „kabátfétisiszták”, 
vagyis szinte minden magára 
valamit adó nő. Számukra 
különösen fontos információ 
lehet, hogy 2018-ra a rövid, 
csípőig érő farmerdzsekik 
ideje lejárt, helyette a hosz-
szú, akár térdig érő fazonok 
lesznek a divatosak. A bal-
lonkabát majdnem száz éve 
tartja a frontot, ezt a fazont 
és anyagot annyira eltalál-
ták, hogy már-már alapdarab 
minden ruhatárban. Idén ta-
vasszal bézs és fehér színben 
lesz a legdivatosabb, termé-
szetesen a klasszikus hossz-
ban és anyagban. A vékony 

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.45-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Ahol mindig van eggyel 

nagyobb méret az uraknak!
Férfi ruhák 3-8 XL-ig, 120-230 kg-ig.

Ballagásra, esküvőre:
öltönyök, szóló nadrágok, 
zakók (62-86),
rövid és hosszú
ujjú ingek (46-60)
Szabadidőhöz:
pólók (3xl-9xl),
pulóverek 
hosszú nadrágok (62-86)

Márkás mosó- és tisztítószerek, öblítők, tusfürdők, illatszerek diszkont áron!

Az ajánlat 2018. március 16 – 31-ig-ig, illetve a készlet erejéig érvényes. A képek illusztrációk. Részletek az üzletekben.

Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. 
Maroshegyi Üzletközpont, Tel.: 70/3938-133
Székesfehérvár, Budai út 48. Tel.: 70/445-1316

Mi nem pár napos akciókat adunk, hanem folyamatosan jó árakat!

Silan 1 l. öblítő
sensitive
399  Ft (399 Ft/l)

Nescafé 3in1
kávé 175 g
429 Ft (2452 Ft/kg)

Baba tusfürdő 
400 ml többféle
449 Ft (1122,5 Ft/l)

Ariel 28 db-os kapszula
1.999 Ft (71,40 Ft/db)

Zewa 16-os
toalett papír
1.499 Ft
(93,68 Ft/tek.)

bomberdzsekit is fel lehet 
még idén venni, de vigyázat, 
ez főként a sportos ruházat-
hoz illik!

Színek és virágok

Ezúttal nemcsak a természet 
borul virágba, de a hölgyek 
is: a színes, hatvanas éveket 
idéző virágminták az idei ka-
bátkínálaton is megjelennek. 
Vigyázzunk azonban, nehogy 
túlvirágozzuk magunkat! 
Ezeket a hangsúlyos darabo-
kat fekete-fehér vagy farmer–
póló összeállítással érdemes 
viselni. Ugyanez érvényes a 
virágmintás ruhadarabokra: 
ne halmozzuk, a kevesebb 
mindig több!
Ha inkább színben, mint 
mintában keresünk valami 
frisset, válasszunk levendulát! 
A halványlila színű kabát ön-
magában is öltöztet, ez alá is 
visszafogottabb viselet való.
S ha már a színeknél tartunk: 
a télizöldnek, az orgonalilá-
nak és a babasárgának mind 
benne kellene lennie a tavaszi 
ruhatárban! Szakértők szerint 
ezek az árnyalatok éles vona-
lakkal és határozott formák-
kal működnek, így kapnak 

valódi hangsúlyt öltözékünk-
ben.

A nap kacsintása

Drágakövek tetőtől talpig, 
flitterek és ragyogás, lurex és 
lamé anyagok – ezek mind ki-
emelik a szemünk ragyogását, 
visszatükrözik a tavaszi nap-
fényt. A divattervezők arra 
buzdítanak, hogy ne legyünk 
szégyenlősek, ideje kísérletez-
nünk a csillogó darabokkal! A 
fényt és a könnyedséget hang-
súlyozzák a fehér kiegészítők 
is: egy fehér táska vagy cipő 
frissességet kölcsönöz még az 
esősebb napokon is. Persze 
a sár nem áll jól egyik fehér 
cipőnek sem, vagyis utóbbit 
azért érdemes mérlegelni.

És amit inkább 
nélkülözzünk

A maxiszoknyát nem ajánlják 
a tervezők, ugyanis a közép-
hosszú fazonok sokkal jobban 
variálhatók, akár egy vékony 
csizmával, akár egy szépen 
kidolgozott cipővel, harisnyá-
val. Az sem elhanyagolható 
tény, hogy a tavaszi szellő is 
jobban szereti a középfazont, 

hiszen még libben a szoknya, 
de éppen csak az illendő 
vonalig. A vállakat szaba-
don hagyó blúzok, ruhák is 
a szekrény mélyén marad-
hatnak, a trendeket előírók 
szerint befejezték több évnyi 
pályafutásukat, ahogy pél-
dául az ékszerként hordott 
nyakpánt is. Hogy miért, arra 
nincs épkézláb magyarázat, 
de a divat már csak ilyen!
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Kiemelkedő produkciókra számíthatunk

Mint általában a jégcsarnokban, a városházán is telt ház volt

Félig tele a pohár

Rekordnagyságú mezőny várható az Orka-kupán

somos zoltán

németH krisztián

Véget ért a hokiszezon a Fehérvár AV19 felnőtt 
csapatainak. Az EBEL-ben megvolt az esély, de nem 
jutott rájátszásba a Volán, ennek ellenére nem elége-
detlenkedtek a szurkolók a szezonzáró ankéton.

A Városháza díszterme megtelt, és 
az érdeklődő szurkolók rögtön az 
ankét elején jó hírt kaptak, mert Gál 
Péter Pál, a klub elnöke bejelentette: 
a magyar válogatott a hazai vb előtt 
Székesfehérváron is játszik felkészülési 
mérkőzést. Jarmo Tolvanen legénysége 
Ausztria A csoportos válogatottjával 
mérkőzik meg az Ifj. Ocskay Gábor 
Jégcsarnokban. A találkozót április 
4-én 18.30-kor rendezik. 
A klubvezetők ezután egyenként 
értékelték a hátunk mögött hagyott 
szezont, melyben a Fehérvár AV19 az 
utolsó fordulóig versenyben volt, hogy 
bejusson az EBEL rájátszásába, de ez 
idén sem sikerült. 
Gál Péter Pál szerint az alapokat lerakta 
az új klub: „Elsőként szeretném megkö-
szönni mindenkinek, hogy kitartottak és 
velünk voltak, szurkoltak a csapatnak, 
igyekeztek megteremteni a hangulatot akkor 
is, amikor nem úgy ment a szekér, ás amikor 
nem sikerült jó játékkal megörvendeztetni 
a szurkolókat. Az utolsó mérkőzés után 
úgy éreztem, hogy a pohár félig üres, azóta 
ez megváltozott: a pohár most félig tele. 
Ez ennek az önállóvá váló klubnak az első 

Péntektől vasárnapig Közép-Európa egyik legje-
lentősebb szinkronúszó utánpótlásversenyének ad 
otthont Székesfehérvár. Az Orka-kupán tizenhárom 
ország hétszáz indulója ugrik medencébe.

Az Orka SE huszonegyedik alkalommal 
rendezi meg a jelentős hazai és nemzet-
közi mezőnyt felvonultató Orka-kupát. 
„Az eddigi szakmai munkánk illetve a 
verseny színvonala szájról szájra terjed, 
és egyre több külföldi egyesület gondolja 
úgy, hogy érdemes nálunk versenyezni. 
Most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy 
Közép-Európa egyik legnépesebb utánpót-
lásversenye zajlik Fehérváron.” – mondta 
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Az Atlas nem csak a fej hordozója
Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigo-
lya- az ATLAS – a legtöbb ember-
nél tartósan el van mozdulva?  Ez  a 
körülmény egész sor testi és szelle-
mi zavart okozhat. 25 éve egy svájci 
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius 
Schümperli dolgozta ki és szaba-
dalmaztatta módszerét, amelyet  30 

országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkal-
mazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyen-
súlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt 
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem 
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolya-
testre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs 
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalago-
kat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusá-
nak köszönhetően indul be a javulás.  Magyarországon 8  
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust. 
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve 
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek 
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfáj-
dalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt 
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart Székes-
fehérváron március 19-én (hétfőn) 17:30 órakor a 
Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. 
Cím: III. Béla Király tér. 1.  
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Molnár Andrea, az Orka szakmai 
vezetője.
„A több mint húszéves Orka-kupa a 
kontinens legnagyobb olyan viadala, ahol 
több generáció és képzettségi osztály méri 
össze magát, és ismerheti meg egy-
mást.” – hangsúlyozta Balogh Sándor, 
a Magyar Szinkronúszó-szövetség 
elnökségi tagja.
Az Orka-kupa már a vizes sportokat 
tömörítő európai szervezet, a LEN 
versenynaptárába is bekerült. Március 
16-án, pénteken a kötelező gyakorlatok-
ra kerül sor, szombaton a párosok és 
a csapatok mutatkoznak be, vasárnap 
pedig a páros és kombinációs kűrökre 
kerül sor a Csitáry G. Emil Uszodában.

szezonja. Remélem, hogy sikerült lerakni az 
alapokat, hogy a küszöböt át tudjuk lépni!” 
Szélig Viktor menedzser szerint 
felemás idényen van túl a Volán: „Azzal 
a céllal vágtunk neki az évnek, hogy két 
szezon után bejussunk a rájátszásba. Nem 
voltunk messze, de végül nem értük el a 
célt. Arra a játékra, arra a küzdőszellem-
re, arra az útra, amire a szezon második 
felében a csapat lépett, lehet alapozni. 
Meg fogjuk találni a kis pluszt a csapathoz 

és a játékhoz az extrát, amivel nem csak 
reménykedünk, hanem be is fogunk tudni 
jutni. Hullámvasút volt a szezon. Benoît 
Laporte alatt voltak jobb és rosszabb perió- 
dusok. Utána olyan más út kellett, amivel 
elérhettük, hogy a csapat a teljesítőképes-
ségének maximuma felé tudjon elmozdulni. 
Jövőre Hannu Järvenpää irányítja majd a 
csapatot, és a magyar játékosok szerződ-
tetése az első prioritás. Ez már jó úton 
halad, a továbbiakban azt kell megnézni, ki 

jelenthet még erősítést!” – tekintett előre 
is a menedzsment vezetője.
Értékelték az akadémia munkáját is. 
Fekti István sportigazgató kiemelte: 
háromszázötven játékos és tizenhat 
edző dolgozik a jövőért, megfeszített 
tempóban. A Fehérvári Titánok Erste 
Ligában játszó csapata szakmai döntés 
alapján a jövőben tovább fiatalodik, 
vezetőedzője pedig az utánpótlásban 
sikeresen dolgozó Kiss Dávid lesz.
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A látszat ellenére Keller Ákos haragja nem a labdára irányult

Danko Lazovics nemcsak Scsepovicsot, de az egész csapatot is képes a hátán vinni

Győztes búcsú az Európa-kupától

Lazoviccsal száguld a Vidi

somos zoltán

németH krisztián

Nem sikerült továbbjutnia az Alba Fehér-
várnak a FIBA-Európa-kupa legjobb nyolc 
csapata közé. A visszavágón ugyan legyőzte 
a Juventus Utenát, de az első mérkőzésen 
összeszedett hátrányt nem tudta ledolgozni 
Dzunics Braniszlav csapata.

Már a szombati, Paks elleni ha-
zai bajnoki is megmutatta, hogy 
nem a lehengerlő győzelmek 
idejét éli az Alba. Travis Simp-
son ihletett dobóformában hét 
triplát is elsüllyesztett a paksiak 
gyűrűjében, és ez az egyéni extra 
nagyon kellett az egyébként 
kötelezőnek gondolt, végül kissé 
nyögvenyelős, 89-82-es sikerhez. 
A rengeteg mérkőzés közepette 
láthatóan elfáradt a szezon ezen 
szakaszára a korábban magabiz-
tos fehérvári csapat, így persze 
azt is értékelni kell, ha szenved-
ve nyer. 
De a litván Juventus Utena ellen 
nem volt elég a szimpla győze-
lem, hiszen a FIBA-Európa-kupa 
nyolcaddöntő első meccsén 
tizenhárommal kaptak ki a 
mieink. Nagyon sajnálhatták 
annak a meccsnek a katasztro-
fális első negyedét, mert ha ott 
nem kerül komoly hátrányba az 
Alba, alighanem kisebb különb-
séget kellett volna ledolgoznia a 
visszavágón. Így abban remény-
kedtünk, hogy a keddi fehérvári 
meccsnek lesz olyan periódusa, 

Elől és hátul is rendben volt a Videoton – állapíthattuk meg a Diósgyőr 
elleni hétvégi bajnokin. Támadásban Danko Lazovics brillírozott, a kapuban 
pedig Kovácsik Ádám volt szinte áttörhetetlen bástya. Tekintélyparancsoló 
a tavaszi mérleg: két mérkőzés, két győzelem, hat szerzett és mindössze két 
kapott gól. 

Danko Lazovicsot lehet szeretni és nem szeretni. „Pri-
madonna” futballja olykor sokak szemét szúrja, a tavalyi 
Honvéd elleni meccsen összehozott „fetrengése” fino-
man szólva megmosolyogtató volt. De az vitathatatlan, 
hogy ha az áprilisban harmincötödik életévét betöltő 
játékmester formába lendül, akkor nincs, aki megállítsa. 
Hogy egy másik honvédos példával ellensúlyozzuk a 
fentebb taglalt közjátékot, gondoljunk csak arra a finom 
bokamozdulatra, amivel Gróf Dávid feje fölött a kapuba 
emelte a labdát.
A szerb támadó eddig negyvenhét bajnokin huszonkét 
gólt termelt az NB I-ben. Összmérlege ötvenkilenc 
tétmeccsen huszonnégy gól és huszonhárom gólpassz. 
A hétvégi Diósgyőr elleni 4-1-es diadalnál is az ő duplája 
alapozta meg a hangulatot. Az más kérdés, hogy megint 
sárga lapot kapott – nem árt vigyázni, ezekből lesz aztán 
az eltiltás… Stefan Scsepovics is jól halad: kettőből 
kettő, hiszen a Vasas és a DVTK ellen is betalált.
Kovácsik Ádám pedig eddig is tizenegyesölő hírében 
állt: ősszel kétszer a Haladás, egyszer pedig az Újpest 
büntetőrúgójával babrált ki a Vidi kapusa, hétvégén 
pedig ugyanezt tette Joannidisszel. „Talán hihetetlennek 
tűnik, de nem szoktam különösebben gyakorolni a büntetőket 
edzéseken. Videózni viszont annál többet szoktam. Pap Bence 
videóelemzővel nagyon alaposan ki szoktuk vesézni az aktuá-
lis ellenfelünk pontrúgóit.” – árulta el titkát a vidi.hu-nak a 
huszonkét esztendős hálóőr.

Az MLSZ Versenybizottságának döntése értelmében április 
tizenegyedikén 18 órától pótolják a Honvéd-Videoton bajno-
kit. Néhány nappal korábban az Újpestet látja vendégül a Vidi 
Felcsúton, majd 14-én Mezőkövesdre látogat, vagyis egy hét 
leforgása alatt három bajnoki is vár a piros-kékekre.
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Hatból hat tavaszi pont tehát már a zsebben. Lehetne 
kilenc is, de a Honvéd legyőzésére a Bozsik Stadion 
gyepének alkalmatlansága miatt nem kerülhetett sor 
március elején.
Leszámítva az elmaradt fővárosi meccset, elérkeztünk 
a bajnokság kétharmadához, és bármilyen furcsa, a 
legtöbb ponttól, szám szerint négytől – az Újpesttel 
holtversenyben – az újonc Balmazújváros fosztotta meg 
a fehérváriakat. Horváth Ferenc együttese mindkétszer 

1-1-re végzett Marko Nikolics csapatával. A Balmazújvá-
rost a hétvégén egy ötössel ütötte ki a Ferencváros, így 
kieső helyről várja a szombati felcsúti derbit.

Utena végig higgadt maradt, és 
a kulcspillanatokban mindig 
visszajött a meccsbe, másrészt 
amikor mégis át tudott szaladni 
rajta az Alba, sokat hibáztak a 
fehérváriak. Így például a máso-
dik negyedben tizenegy pontos 
előnyben két létszámfölényes 
helyzetben is eladták a labdát, 
pedig ezekkel már meglett 
volna a vezetés összesítésben is. 
Volt olyan pillanat – Filipovics 
egész pályás, hatalmas triplája a 
harmadik negyed utolsó pillana-
tában – amikor úgy tűnt, meg-
roppantható az ellenfél, főleg, 
hogy rögtön a negyedik negyed 
elején a fiatal játékos zsákolt is 
egy nagyot. De a kintről jól célzó 
Buterlevičius vezérletével mindig 
volt válasza az Utenának. A sza-
kállas bedobó azután vágta be 
negyedik tripláját, hogy az előző 
támadásban a hat ponttal vezető 
Fehérvár háromszor is üresen 
célozhatott, de sem Lóránt, sem 
Mohammed, sem Simpson nem 
talált be. Az ilyen lehetőségek el-
szalasztása azzal járt, hogy végül 
is nem tudott átlépni a küszö-
bön az Alba: 78-76-ra legyőzte a 
litvánokat, ezzel méltón, győze-
lemmel búcsúzott az alapvetően 
sikeres európai kupaszezontól, 
de a nyolc közé a Juventus Utena 
került. 
A Fehérvár pedig a bajnokságra 
koncentrálhat: szombaton Jász-
berényben várja újabb meccs.

amiben át tud szaladni vetélytár-
sán, és ezzel elbizonytalanítja a 
litvánokat az ilyen rohanásokban 

amúgy jártas Dzunics-csapat. 
Sajnos két dolog hibádzott a 
megvalósításban: egyrészt az 
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FehérVÁr

MÁRCIUS 19.  
19.00 ÓRA   

VÖRÖSMARTY  
SZÍNHÁZ  
SZÉKESFEHÉRVÁR

BŐSZE ÁDÁM 
ÖNÁLLÓ ZENEI STAND UP ESTJE

Szeretnek 
a hallgatók

MESÉS KEZDÉS
Március 22. 18:00 – Hotel Magyar Király Kupolaterme

ROSSINI  |  BOCCHERINI  |  HAYDN
Vendég: HIRTLING ISTVÁN – színművész

MOZART IN THE CASTLE
Május 31. 20:30, Esőnap: Június 3. 20:30 – Bory-vár

MOZART  |  GRIEG
Vendég: GÖRÖG IBOLYA – protokollszakértő

BŰNBÁNAT ÉS MEGVÁLTÁS
Szeptember 20. 19:30 – Ciszterci templom

SCHELLE  |  VIVALDI  |  HÄNDEL  |  BACH
Vendég: GÖTTINGER PÁL  – a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház főrendezője

EVILÁG ÉS TÚLVILÁG
Október 25. 18:00 – Szent István terem

MENDELSSOHN  |  BEETHOVEN
Vendég: BRÁJER ÉVA – Székesfehérvár MJV kultúráért felelős alpolgármestere

  több 
mint koncert!

Ki lesz ma?
Eszmék és 
muzsika 

így egyben.
Aki kérdez: 

Vakler Lajos
Aki válaszol: 

Ismert közéleti  
szereplők

A hangversenybérlet ára: 6000 Ft  
Jegyár: 2000 Ft

25%ELŐVÉTELI 
KEDVEZMÉNY:

Kérjük, támogassák  
zenekarunk működését  

adójuk 1%-ának felajánlásával!
Adószámunk: 15827021-2-07

Jegyek kaphatók a www.arso.hu oldalon, 
a Fehérvári Jegyirodában és a Vörösmarty Színházban  
a zenekar új jegypénztárában: Székesfehérvár, Fő utca 8.  
+36 70 509 8805  |  Nyitva: hétfőtől péntekig 10–18 óráig.

Zenével koronázunk 

KAMARAZENEKARI 
H A N G V E R S E N Y S O R O Z ATA

Somorjai Ferenc 
AZ ALBA REGIA SZIMFONIKUS ZENEKAR

Jegyár: 2600 Ft, 3200 Ft, 3800 Ft

SOMORJAI BÉRLET VÁSÁRLÓKNAK

25% KEDVEZMÉNY


