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Utak, bölcsődék, rendelők újulnak meg

A közgyűlésen a Zombori út felújításáról is döntöttek

Gáspár péter

Választókerületi
programok

A múlt pénteki közgyűlésen óvodák, bölcsődék, 
rendelők fejlesztésére írtak ki közbeszerzési 
eljárást, és döntöttek a Zombori út és a Pozsonyi 
út felső szakaszának felújításáról is. Zárt ülésen 
határoztak arról, hogy mintegy hatszázmillió 
forinttal járul hozzá a város az Arany János Iskola 
teljes felújításához. A képviselők döntöttek 
arról is, hogy megalakul a Székesfehérvári 
Balettszínház. 

Költségvetési szervként alakul meg 
augusztus 1-től a Székesfehérvári 
Balettszínház. A nemzetközi hírű 
profi táncosokból álló balettcsoport 
tavaly kezdte meg tevékenységét 
Székesfehérváron Egerházi Attila 
koreográfus vezetésével. 2018-ban 
legalább tizenöt előadás bemutatá-
sával számolnak. A döntés kapcsán 
Cser-Palkovics András polgármester 
kiemelte: a város feladata, hogy bő-
vítse a fehérvári kulturális palettát.
Egerházi Attila hét éven keresztül 
vezette a South Bohemian Theatre 
társulatát művészeti vezetőként. 
Korábban a Pécsi Balett művésze-
ti igazgatója is volt. Olyan kiváló 
szólistákat hozott Székesfehérvárra, 
mint Cristina Porres Mormeneo, 
Emma Pérez, Graziano Bongiovan-
ni és Marie Vilette. Ők jelentik a 
magját a Székesfehérvári Balettszín-
háznak.
Óvodák, bölcsődék, rendelők 
fejlesztéséről is döntöttek a képvi-

Új járdák Fecskeparton

Közös a világunk 

Az Arany János és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola diákjai szívesen gondozzák az Esélyek 
kertjét és a parkot

rába Henrietta

Kertszépítéssel, parkgondozással és egy közös-
ségi kert átadásával indult az Esélyegyenlőség 
című tematikus programsorozat. A háromnapos 
rendezvényen gyógypedagógiai intézmények, 
az önkormányzat, a civil- és az üzleti szféra 
szereplői vesznek részt. 

A hetedik éve megrendezett 
Esélyegyenlőség programsorozat 

Új térköves járdát adtak át a napokban a 
Rigó utca 61-65. szám közötti lakótömb-
nél – ezzel a végéhez közeledik egy ötéves 
járdafelújítási program a Fecskeparti-la-
kótelepen. Egy másik szakaszon jelenleg is 
folyamatban van, és hamarosan befejeződik 
a járda felújítása.

A Rigó utca 61-63-65. számú 
lépcsőházak előtt vezető új tér-
köves járdát néhány napja vették 
használatba a lakók.
A közel két és félmillió forintos 
beruházás keretében teljesen 
megújult a régi, balesetveszélyes 
szakasz. Apró változtatások 
még hátravannak: a lépcsőházak 
elé új lábrácsokat tesznek, az 
úttestről a járda irányába vezető 
járdaszakaszok mellé korlátok, 
míg a virágágyások mellé védő-
szegélyek kerülnek.
A kiegészítő eszközöket a kö-
vetkező másfél-két héten belül 
felszerelik, ezzel befejeződik 
egy ötéves járdafelújítási prog-

Felsőváros

Földi Zoltán

Fogadóórát tart Földi Zoltán 
május 3-án, csütörtökön 17 órá-
tól a Királykút Emlékházban. 
Az önkormányzati képviselő 
19 óráig várja a Felsővárosban 
élőket a Mikszáth Kálmán utca 
25. szám alatti épület emeletén 
található irodájában.

Fo
tó

: B
ác

sk
ai

 G
er

ge
ly

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a

selők. Közbeszerzési eljárást írtak 
ki az Ybl-rendelő és a Százszorszép 
Bölcsőde valamint a Batthyány utcai 
rendelő épületeinek felújítására. 
Idén is folytatódik a KÉPES prog-
ram, melynek keretében az elmúlt 
években számos iskola, óvoda, 
bölcsőde végezhetett el felújítást.
A közgyűlés kiemelkedő napirendi 
pontjairól Cser-Palkovics András 
polgármester elmondta, hogy fontos 
fejlesztésekről döntöttek, hiszen 
megvalósul a Zombori út teljes 

felújítása közműcserével, részben 
állami, részben városi forrásból, 
összességében négyszázmillió 
forintból: „Több mint százmillió forint 
lesz a Pozsonyi út felső szakaszának 
felújítása, itt és a Zombori úton is szeret-
nénk májusban átadni a munkaterületet. 
Óvodák, bölcsődék, rendelők felújításá-
ról is döntéseket hozott ma a testület. 
Példaértékű az is, hogy hatszázmilliós 
támogatást nyújt a város a tankerületnek 
arra, hogy az Arany János Iskola épülete 
megújuljon.”

ram – tájékoztatott Földi Zol-
tán, Felsőváros önkormányzati 
képviselője. Hozzátette: hasonló 
beruházás zajlik a Rigó utca 43-
45. szám előtt is, ahol másfél mil-
lió forintból szintén új, térköves 
járda illetve a garázsokhoz vezető 
lépcső épül. 
A képviselő arról is szólt, hogy a 
Fecskeparton élők közül sokan 
érdeklődnek a Feketehegy-Szá-
razrét irányába átvezető útról, 
hiszen ott sokaknak van hob-
bikertje illetve sokan az ottani 
nagyáruházban intézik a bevá-
sárlást. Földi Zoltán elmondta: a 
következő két évre türelmet kér a 
lakóktól, ennyi időre van szükség 
ahhoz, hogy a Kereszttöltés utca 
forgalmát rákössék a Móri útra, 
így biztosítják majd az átjárha-
tóságot a városrészek között. A 
beruházás szorosan összefügg a 
középiskolai campus építésével. 
Az engedélyeztetés folyamatban 
van.                              Forrás:ÖKK

fontos része a környezet szépítése. 
Az Arany János és a Vörösmarty 
Általános Iskola tanulói az Esélyek 
kertjében és a várfal előtti parkban 
szorgoskodtak. 
Mészáros Attila, Székesfehérvár 
alpolgármestere kiemelte: „Nagyon 
örülök, hogy az esélyegyenlőségi hét 
jegyében most már hosszú idők óta az 
Arany János iskolával közösen tudjuk a 
várfal előtti területet megszépíteni. Ez 

azért is fontos, mert az integrációban 
az intézmény élen áll, ebben próbálunk 
nekik segíteni.” 
A Városgondnokság és az intézmé-
nyek együttműködéséről Spanyárné 
Halász Szilvia főkertész elmondta: 
„Ezzel is be szerettük volna bizonyí-
tani, hogy nagyon jól tudunk közösen 

dolgozni, mert közös a világunk!” 
Az esélyegyenlőségi programso-
rozat részeként az Arany János 
szakiskolai intézményegységének 
közösségi kertjét is átadták, mely-
nek létrejöttében a Közép-dunán-
túli Regionális Innovációs Ügynök-
ség is segített. 
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Irány a sereg!

Rakétavető-gyorstalpaló 

szabó petra

Baráti látogatás

A Lengyel Vállalkozási és Technológiai Minisztérium miniszterhelyettese, Marcin Ociepa baráti láto-
gatásra érkezett Székesfehérvárra, ahová „a barátság és a város szeretete hozta.”  Mint elmondta, 
a V4-ek gazdasági miniszterei számára szervezett konferenciára érkezett Budapestre, de nem tudta 
kihagyni, hogy ha Magyarországra utazik, ne látogasson el Székesfehérvárra.                                     B. G.

Kedden és szerdán a katonáké volt a főszerep a 
városban. A Százhetven éves a Magyar Honvédség 
című rendezvénysorozat keretében több mint hatszáz 
diák előtt nyíltak meg a laktanya kapui, egy nappal 
később pedig a fehérváriakat várták a belvárosba a 
katonai toborzónapra.

A fehérvári helyőrségi zenekar bemu-
tatkozásával kezdődtek a programok 
a laktanyában kedden délelőtt. A 
katonaindulók mellett olyan közis-
mert dallamok is felcsendültek, mint 
a Star Wars Birodalmi indulója. A 
nap folyamán a diákok megismerked-
hettek a katonák mindennapjaival, 
fegyvereivel, eszközeivel, járműveivel. 
Ez utóbbi kifejezetten népszerű volt a 
fiatalok körében. Az egyes járműveket, 
műszereket személyesen is kipróbál-
hatták a rendezvényre érkező diákok. A 
program egyben toborzórendezvény is 
volt – egy lehetőség arra, hogy a diáko-
kat a katonai pálya felé tereljék. Az idei 
százhetvenedik évforduló kapcsán lesz 
még tematikus nyílt nap a laktanyában. 
Május 26-án ismét kinyílnak a kapuk, 
reggeltől egészen délutánig várják majd 
a fehérváriakat. 
Április 25-én bárki belekóstolhatott a 
katonák életébe, aki ellátogatott a belvá-
rosi murvás parkolóba, ugyanis idén is 
megszervezték a Katonai toborzónapot. 
A rendezvényen bemutatkozott több 
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Megkapták a mandátumot

Székesfehérvár képviselőjének lenni nagy felelősség

szapó petra

Átvették megbízóleveleiket a város régi-új 
országgyűlési képviselői. Fejér megye 1. és 2. 
Országos Egyéni Választókerületeit a következő 
négy évben is a fideszes Vargha Tamás és Törő 
Gábor képviseli majd.

Az ünnepségen elsőként Vargha 
Tamás vette át mandátumát. Az 
1. választókerület megválasztott 
országgyűlési képviselője örömét 
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy 
harmadszor szavaztak bizalmat 
a választók a Fidesz-KDNP-nek. 
Vargha Tamás arról is beszélt, hogy 
nagy a képviselők felelőssége, 
ugyanis nemcsak a rájuk szavazó-
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kat, hanem a körzet minden lakóját 
képviselik a következő években. 
Viccesen megjegyezte, hogy utol-
sókból lettek az elsők, hiszen a vá-
lasztási listán utolsóként szerepelt. 
Törő Gábor újra Székesfehérvár 
egy részét és még a megye hu-
szonkilenc települését képvisel-
heti a következő négy évben. A 
megválasztott képviselő szerint a 
legfőbb feladatot a vállalkozások, 
a családok támogatása és az ország 
védelme adja majd. 
Az ünnepségen a város polgármes-
tere köszöntötte a régi-új képviselő-
ket. Mint azt elmondta, Székesfe-
hérvár képviselőjének lenni nagy 
felelősség.

katonai alakulat. A fiatalokat játékos 
próbatételek várták, miközben meg-
ismerhették a különféle katonaszak-
mákat, mint például a vegyivédelem, 
a légvédelem, de belepillanthattak a 
tűzszerészek munkájába is. A toborzó-
napon minden érdeklődő pontos képet 
kaphatott a katonai szolgálatvállalás 
formáiról, a továbbtanulási lehetősé-
gekről, az elérhető juttatásokról illetve 

a bekerülés feltételeiről. A bátrabbak je-
lentkezésüket is beadhatták. A program 
célja a honvédelem népszerűsítése volt. 
„Az jöjjön katonának, aki egy jó csapatban 
szeret dolgozni, szereti az egyenruhát, 
szereti a kihívásokat! Néhány honvédelem-
ben eltöltött év után misszióba is mehet a 
katona, ezen kívül határszolgálati feladatot 
kell vállalni. Egy jó életmódot tudunk 
kínálni azoknak, akik jelentkeznek katoná-

nak, legyen az szerződéses vagy önkéntes, 
tartalékos szolgálat.” – hangsúlyozta Tóth 
Csaba alezredes, a 3. Katonai Igazgatási 
Központ parancsnoka.
A Magyar Honvédség átalakította 
és megújította önkéntes tartalékos 
rendszerét, melynek új elemeként, a 
helyi közösségekre építve hozta létre 
az önkéntes területvédelmi tartalékos 
szolgálati formát. 



4 2018.04.26.fókuszban
A  H E T I L A P

fEHÉRVÁR

Gelencsér Benjamin szerint Trabanttal könnyű parkolni, de van, akinek szúrja a szemét a régi 
járgány, és úgy gondolja, ez nyugodtan rongálható

Tavaly majdnem ötvenezer autó volt Fehér-
váron, míg 2002-ben csak harminchatezer. 
A gépkocsiállomány ugrásszerű növekedése 
miatt a fehérvári parkolás kérdése, különösen a 
belvárosban és a lakótelepeken egyre égetőbb 
probléma, amire nem is olyan egyszerű megol-
dást találni.

Az elmúlt több mint egy évtizedben 
folyamatosan nő Székesfehérváron 
a gépjárművek száma (példaként 
két adat: 2002-ben 36.227, míg 
2017-ben már 48.374 volt a gépjár-
művek száma). Ez egyrészt örömte-
li, és visszatükrözi azt a statisztikát, 
hogy a városban országos szinten 
is jók a jövedelmi viszonyok, és itt 
a legmagasabb a vásárlóerő. Ehhez 
jön még az a körülbelül harminc-
ezer ember, aki naponta ingázik 
Fehérvárra, mert itt dolgozik. 
Másrészt viszont jelentősen megne-
hezíti a közlekedést és a parkolást a 
gépjárművek nagy száma. A legna-
gyobb gyűjtőutak mindegyike más 
kapacitásra lett kiépítve, és sajnos 
a legtöbb esetben nem lehet ezeket 
még egy-két sávval bővíteni.
A legkritikusabb helyek parkolási 
szempontból a belváros közvet-
len közelében és a lakótelepeken 
vannak.

Az első egy-két óra kedvezményes 
lesz

Az önkormányzatnál fontos 
szempont, hogy a parkolóhelyek 
számának bővítése nem mehet 
a zöldfelület rovására. Inkább a 
mobilitást szeretnék erősíteni: aki 
reggel leparkol és késő délutánig 
egy helyen marad, az a belvárostól 
kicsit kijjebb eső parkolókat vegye 
igénybe – például az iparcikkpiac 
helyén kialakított, nagy befogadó-

bácskai GerGely, kurucz tünde, lászló-takács krisztina
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Fehérvár, az autós város
kurucz tünde

Kedves fehérfurgonos/kék-
béemvés/feketepasszátos! 

Már megint a járda végére 
parkoltál! De nem ám csak úgy 
ímmel-ámmal, hanem teljesen 
ráálltál az amúgy is csálé kocka-
kövekre. Húsz centi a faltól, negy-
ven a tűzcsaptól, százhúsz a be-
járattól. Így legalább csak három 
lépést kell a szabadban tenned! 
Neked, aki még a szemben lévő 
boltba is autóval megy, mert túl 
messze van, bizonyára furcsának 
tűnhet, hogy vannak olyanok, 
akik gyalog közlekednek. És nem 
egyedül, hanem mondjuk egy-két 
gyerekkel, kutyával. Tudod, egy 
kereszteződésben a járda vége az 
a hely, ahol elvileg biztonságosan 
át tudnánk kelni a túloldalra. Ha 
nem parkolnál oda.
A múltkor éppen a fiaimmal 
mentünk reggel az oviba. A kicsi a 
babakocsiban ült. A nagy fogta a 
kezemet. Én meg magamban azon 
tűnődtem, hogyan kerüljünk ki. 
Menjünk el a szomszédos utcán? 
Jó ötlet lenne. Igaz, az ellenkező 
irányban van az ovi, de üsse 
kavics! Nekem meg a gyerekeknek 
nem probléma plusz negyedóra 
séta! De mit javasolsz, hogyan 
jussak el odáig? Nincs járda! Azt 
te is belátod, hogy a fél nyolcas 
csúcsforgalomban két kisgyerek-
kel nem életbiztosítás az aszfalt 
szélén gyalogolni. Kerüljünk ki? A 
füvön még éppen hagytál hatvan 
centit, ahol elférünk. Talán ez 
a kevésbé rossz választás, már 
csak imádkoznom kell, hogy ne 
akarjon senki kanyarodni! Tudod, 
az előtte lévő parkolóban az öt 
férőhelyre átlagban nyolc autó 
erőlteti be magát. Hogy hogyan, 
ne kérdezd, de valamelyik kocsi 
eleje, hátulja mindig kilóg az útra. 
Ha valaki a város felől jön, tuti 
nem veszi észre tőlük az úttesten 
átkelő gyalogost, még akkor sem, 
ha te éppen nem a járda végén 
hagytad az autódat.
A múltkor miattad majdnem 
elütöttek minket. Arra nem volt 
időm, hogy a gyerekeket arrébb 
lökjem. Szerencsére a másik 
sávban nem jött senki, így a 
sofőr az utolsó előtti pillanatban 
el tudta rántani a kormányt. 
Mikor a kicsivel jöttem hazafelé, 
még mindig ott volt a kocsid, 
de most rajtakaptalak, mert te 
is bent ültél. Bekopogtattam 
az ablakodon. Hosszú percekig 
úgy csináltál, mintha nem vettél 
volna észre, mert a telefonodat 
nyomkodtad eszeveszettül. Nem 
jöttem zavarba a közönyödtől, 
erre gondolom magad is rájöttél, 
mert végül mégis csak kiszálltál. 
Mentegetőztél ezerrel, hogy öt 
percre álltál csak ide, meg elfog-
lalták a te helyedet is! Megértem 
a problémádat. Tényleg. Tudom, 
kéne több parkoló, de amíg nem 
lesz, ha nincs hely, légy szíves 
állj be valamelyik keresztutcába. 
Három perc gyaloglás neked sem 
fog megártani. Köszi előre is! 

képességű és ingyenes parkolót – a 
közelebbieket pedig az ügyintézés-
re vagy vásárolni érkezők használ-
hassák. Ezt szolgálja az a nyáron 
már tesztüzemben kipróbálásra ke-
rülő rendszer, hogy az első egy-két 

óra parkolás díjmentes vagy nagyon 
kedvező árú lesz a fehérváriak szá-
mára. (Ebben az esetben a parkolás 
alatt a rövid idejű, néhány órás 
várakozást értik.) A legnagyobb 
problémát azonban nem ez, hanem 
a gépjárművek tárolása jelenti: nap-
közben – ami a munkához kapcso-
lódik – és éjszaka. Ez a probléma 
már nemcsak a lakótelepekre és a 
szűk belvárosi környezetre jellem-
ző, hanem a kertvárosokra is.

Új parkolóbővítési program

Székesfehérvár önkormányzata 
még 2017 elején döntött a város 
parkolóhálózatának fejlesztéséről, 
melynek révén a belváros peremén 
a következő három évben mintegy 
ezer új parkolóhelyet alakítanak ki. 
Azóta a belvárostól öt-tíz percnyi 
sétával elérhető több parkoló is 
kiépült: a Lövölde úton, a Jancsár 
utcában, a Tolnai utcában, a Jávor 
Ottó téren szilárd burkolattal kiépí-
tett parkolók mintegy kétszázhúsz 
új helyet biztosítanak, és megnyi-
tottak egy százhúsz férőhelyes, 
zúzott kővel borított parkolót is. 
Kicsit távolabb körülbelül százöt-
ven új férőhelyet alakítottak ki a 
fűtőerőmű területén a Víziváros 
parkolási gondjait enyhítendő.

Több parkolóház is lesz

Terveztek egy hozzávetőlegesen 
száznyolcvan férőhelyes parkoló-
házat a Koch László utcába, a Vö-
rösmarty Színház mögé, ami végül 
nem valósult meg.
Az önkormányzat szerint egy 
parkolóháznak kettős célt kell 
szolgálnia: egy részének a közelben 
lévő szolgáltatások gyors elérését 
kell biztosítania, a másik részének 
a hosszabb idejű gépjárműtárolást. 

Ehhez megfelelő kapacitások és jó 
úthálózat kell. 
Az a lehetőség, hogy közterülete-
ket, közparkokat tegyünk többszin-
tessé, a meglévő közművek teljes 
körű kiváltásával és a kialakult 

növényzet teljes átalakításával 
járna, ami inkább keltené rombolás 

hatását. Ilyen tervek megvalósítá-
sába csak teljes körű társadalmi 
konszenzussal lehetne belevágni. 
Emiatt a szakemberek javaslata 
inkább az, hogy illesszük tömb-
belsőkbe a parkolóházakat, ami 
a kialakult utcasorok, lakó- vagy 
kereskedelmi-szolgáltatási tömbök 
képét nem borítja fel, jól illeszke-
dik az épített környezetbe. 
Ilyen lesz a magánerőből remélhe-
tőleg mielőbb megvalósuló Távírda 
és Várkörút közötti parkolóház 
vagy a Palotai út mellett, a zúzott 
köves parkoló helyén elgondolt 
parkolóház. Utóbbihoz a tervezők 
kiválasztására elindult a közbe-
szerzési eljárás. Ezen gondolko-
dás mentén vizsgálják a kevésbé 
kihasznált épületek átalakításának 
lehetőségét, vagy helyükön új par-
kolóház építését.

Mindeközben a murvás par-
kolóban

A plazával szemközti hatalmas 
terület mintha mindig tele lenne, 
mégis, aki szemfüles, megtalálja a 
rést a pajzson. Érdekes tapasztalat, 
hogy itt például kedden délelőtt 
csak olyan autóssal találkoztunk, 
aki vidékről jött be Fehérvárra: 
„Nem vagyok fehérvári, de gyakran 
jövök a városba, és elég nehézkes itt a 
parkolás. Leginkább a murvás parkolót 
használom, mert bár ez is elég zsúfolt, 
mindig találok helyet. Egy rendezett 
parkolóház persze jobb megoldás 
lenne, még akkor is, ha fizetni kell 
érte.” – mondja Lengyel István, aki 
ha maga dönthetne a parkolási 
díjról, körülbelül százötven forintot 
szánna rá óránként. 
A belváros környékén két parkolási 
zóna a jellemző: az egyik órán-
kénti díja százkilencven forint, a 
történelmi belvároshoz legközelebb 
eső parkolókért azonban három-
száznegyvenöt forintot is elkérnek 
óránként. Érdemes azonban befi-
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Jelenleg a legkedveltebb és a legtöbb autót befogadó parkolóhely a murvás parkoló

Biciklivel, gyalog vagy busszal
Fontos, hogy a városon belüli közlekedésre a lakosság minél több lehetőséget 
találjon. Ezért a kerékpáros egyesületekkel (Fejér Megyei Kerékpáros Sporte-
gyesület) egyeztetve ezer kerékpártámaszt alakítanak ki, valamint a kerékpárút- 
hálózatot is jelentősen bővítik a következő három évben. A gyaloglás a legkisebb 
helyigényű és legkörnyezetbarátabb megoldás, ezért folyamatosan újítják fel a 
járdákat. Az Intermodális Közlekedési Központ megépítésével pedig új alapokra és 
hálózatra helyezik a közösségi közlekedést. A városi parkolási és közlekedési prob-
lémák ténylegesen léteznek, de a szakemberek látnak kiutat, a probléma komplex 
kezelése elindult.

Nézze meg a térképen, hol végez idén 
a Városgondnokság út- és járda-
felújítást valamint parkolóépítést! 
A térkép megnyitásához olvassa be 
telefonjával a QR-kódot!

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

zetni, mert gyakran ellenőriznek, 
és a bírság meghaladja a négy- 
ezer forintot. Van, aki nem tartja 
soknak a két-háromszáz forintos 
díjat, mégis törekszik az ingyene-

sen elérhető parkolók használatára. 
Aki a murvás parkolóban nem 

talál helyet, általában a szemközti 
nagyáruháznál próbálkozik. 
Így vannak ezzel Kulcsárék is, akik 
piaci napokon, szerdán és szomba-
ton autóznak be a városba: „Idősek 

vagyunk, muszáj a piachoz legközeleb-
bi parkolóhelyet megtalálnunk, mert 

már nem tudunk sokat cipekedni. Így 
ha csak fizetős helyen tudunk megáll-
ni, azt sem bánjuk.” – magyarázza 
Kulcsár Jánosné. 
Gelencsér Benjamin sem a város-
ban lakik, de ha bejön, mindig 
a murvásban áll meg: „A fizetős 
parkolókat azért nem szeretem, mert 
mindig olyan messze vannak a parkoló- 
órák. Ha siet az ember, nem szeretne 
még pluszban gyalogolni, hogy bedobja 
a pénzt.” 
Persze ma már nem feltétlenül kell 
apróért kotorásznunk és parkoló-  
órát vadásznunk: a fehérvári par-
kolási díjat is egyszerűen fizethet-
jük mobiltelefonnal. A parkolókat 
üzemeltető Városgondnokság is 
kínál elektronikus fizetési lehető-
séget.

Mi lesz, ha megszűnik?

Az Árpád Fürdő mögötti parkoló 
magánkézben van, és negyvenöt- 
ötven autó fér el benne. Mégis 
nélkülözhetetlennek tűnik, hiszen 
az eredetileg a fürdő vendégeinek 
kialakított helyet azok is használ-
hatják, akiknek más célpontjuk 
van a belvárosban. Ráadásul vala-
mivel olcsóbb, mint a környéken 
lévő fizetős övezetek. 
„Amikor jövök, beállok, az úrnak 
kifizetem, vigyáznak az autómra, 
ennél több nem is kell!” – mond-
ja Bőhm Károly, aki évek óta 
rendszeresen itt parkol. Szerinte 
ez még mindig jobban megéri, 
mint éves parkolóbérletet váltani 
százötvenezer forintért. Emellett 
Károlynak egyéb érve is van a 
magánparkoló mellett: „Ahhoz, 
hogy egy parkolóórát el tudjak 
olvasni, a másik szemüvegemet kell 
használnom, ami nincs mindig nálam. 
Ha a rossz szemem miatt elszúrom a 
fizetést, megbüntetnek.” A fehérvári 
férfi szerint egy parkolóháznak a 
Skála mellett lenne a helye, illetve 
szükség lenne egy másikra is a 
Palotavárosban. Az Árpád Fürdő 
mögötti magánparkolónak nagy a 
forgalma, gyakran cserélődnek az 
autók, ráadásul sok visszatérő par-
koló is van. Hamarosan társasház 
épül a helyére.

A cél a belváros tehermentesítése

Székesfehérvár Városgondnok-
sága jelenleg ötezer-ötszáz fizető 
parkolóhelyet üzemeltet – mondta 
Márkus Tibor parkolási csoport-
vezető. Kiemelte, hogy a parkolási 
rendelet célja nem a bevételszer-
zés, hanem a belváros tehermen-
tesítése, a parkolni szándékozók 
részére megfelelő parkolóhelyek 
biztosítása és a városközpont 
elérhetőségének javítása: „Az 
utóbbi években ugrásszerűen megnőtt 
az autók száma a városban, jóval 
többen keresnek parkolóhelyet, mint 

ahány közterületi várakozóhely áll 
a rendelkezésükre. Ha mindenhol 
ingyen lehetne parkolni, képtelenség 
lenne parkolóhelyet találni a belváros 
környékén.”

Új parkolók városszerte

A Városgondnokság 2019-es útfel-
újítási programja megannyi parkoló 
építését és felújítását tartalmazza, 
melyek közül több el is készült 
mostanra. Készen van már a Rádió 
utca 8. előtt a tizennyolc állásos 
új parkoló, a Kálvin János téren, a 
MÁV-pálya mellett egy tizenkilenc 
állásos új parkoló. Múlt héten volt 
a műszaki átadása a Rác utca 11-
nél egy szintén tizennyolc állásos 
új térköves parkolónak, a Hübner 
András utca és a Kodolányi János 
utca kereszteződésénél tizennégy 
darab parkolóhelynek, és elkészült 
a Kelemen Béla utca 7-tel szemben 
egy nyolcállásos parkoló is. A Ke-
lemen Béla utca 1-3-5. előtt pedig 
a régi köves parkolók burkolása 
történt meg a járda felújításával 
együtt. Jelenleg folyik a kivitelezése 
az Alba Regia Sportcsarnok és a 
Salétrom utca közötti új, harminc 
férőhelyes parkolónak.
A József Attila utcában a meglé-
vő parkolók felújítása várhatóan 
nyáron kezdődik, ahogy a III. Béla 
király téren is, ahol a teljes úthá-
lózat felújításával együtt történik 
meg a kivitelezése egy húszállásos 
parkolónak a jelenlegi murvás 
területen. A Széchenyi utca 33-51. 
közötti járdafelújítás keretében is 
lesznek parkolókialakítások.
Az idei év egyik legnagyobb par-
kolóépítése a Vízivárosban kez-
dődik a fűtőerőmű területén, ahol 
a tervezők feladata az volt, hogy 
minél több fát lehessen ültetni a 
parkolók között. Több mint százöt-
ven, térköves és zöldsávval, fákkal 
kialakítandó parkolót terveztek 
közvilágítással a jelenlegi ipari 
területen, aminek várhatóan nyár 
elején kezdik az építését.
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A gyerekek szeretik Turbó cica történetét, szívesen küldenek be közösen alkotott műveket a Széphő pályázatára

rába Henrietta

bácskai GerGely

A távhőszolgáltatás napjához kapcsolódó 
programsorozattal várta az érdeklődőket a múlt 
héten a Széphő Zrt. A rendezvények zárásaként 
vetélkedőn mérhették össze tudásukat a diákok, 
és az alkotópályázatra érkezett művekért díjakat 
adtak át a gyerekeknek.

A rendezvények egyik állomása 
a Bakony utcai fűtőerőmű volt, 
ahol látogatást tehettek azok, akik 
előre regisztráltak a programra. Az 
érdeklődők megtudhatták, miért és 
hogyan van fűtés illetve meleg víz 
a lakásukban. A látogatók arról is 
tájékozódhattak, hogy a fűtőerőmű-
ben hat gázmotor működik, és a 
tavaly év végén beépített kazánt is 
megnézhették. 
A távhőszolgáltatás napját harmadik 
alkalommal „ünnepelte meg” a Szép-
hő Zrt. Szauter Ákos vezérigazgató 
elmondta: „A Magyar Távhőszolgálta-
tók Szakmai Szövetsége indította útjára 
ezt a folyamatot, hogy a távhőszolgál-
tatásnak is legyen egy napja, amikor a 
távhőszolgáltatók is meg tudják mutatni 
magukat, és egy kicsit közelebb tudják 
hozni a távhőszolgáltatást a lakosság-
hoz.” 
A távhőszolgáltatás napján minden 
évben vetélkedőt is szervez a Széphő 
Zrt. A cél minden évben az, hogy 
a diákokat megmozgassák, és az 

A Gyöngyvirág Óvoda munkatársai és óvodásai 
tíz évnyi környezetvédelmi munka után kapták 
meg az Örökös Zöld Óvoda címet a Földmű-
velésügyi Minisztériumtól. Sokat járnak 
kirándulni, az udvaron virágokat ültetnek. 
A kertjüket rovarszálloda, fűszerkert és egy 
epres is díszíti.

Béndek Gáborné, a Gyöngyvirág 
Óvoda igazgatója elmondta, hogy 
egy nagyon hosszú, tíz évre visz-
szatekintő, szisztematikus munkát 
koronáz meg az elismerés. Azt a 
munkát, amiben a gyerekek kör-
nyezeti nevelése a központi feladat: 

Távhős élmények
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Örökre zöldek

Trambulin és futóbicikli

Egy kisgyermek nagy álma

A Felsővárosi Óvoda harmincadik felnőtt farsangi báljának bevételét sporteszközök vásárlására 
fordították, de a Plastobo Sportszergyártó futóbicikliket, az Alba Triatlon Sportegyesület pedig 
trambulint, labdákat és állítható gátakat is adott az óvodának. Felsőváros önkormányzati kép-
viselője, Földi Zoltán örömmel jelentette be a péntek délelőtti átadáson, hogy nyáron a KÉPES 
program segítségével teljesen megújul az óvoda udvara.                                                                 B. G.

Egy nyolcéves székesfehérvári 
kisfiú nagy álma vált valóra. 
A nyitott gerinccel született 
Szimandl Richárd már több 
mint harminc műtéten esett át 
születése óta azért, hogy járni 
tudjon, de még mindig nagy 
nehézséget jelent számára a 
mozgás. Azonban mostantól egy 
vadonatúj kerekesszék is segíti 
mindennapjait Richter Flórián 
cirkuszmester, Arany Bohóc díjas 
lovasakrobata jóvoltából, aki egy 
fehérvári előadás alkalmával is-
merte meg Ricsit. A mozgássérült 
kisfiút születésnapja alkalmából 
Spányi Antal megyés püspök és 
Cser-Palkovics András polgár-
mester is köszöntötte.           D. R.Bölcsődei dolgozókat köszöntöttek

A bölcsődék napja alkalmából szervezett ünnepséget Székesfehérvár önkormányzata a 
bölcsődei dolgozóknak a Hiemer-házban. Magyarország első bölcsődéjét százhatvannégy 
évvel ezelőtt, 1852. április 21-én nyitották meg Pesten. A jeles esemény tiszteletére 2010-ben 
hivatalosan is a bölcsődék napjává nyilvánították ezt a napot.                                                      G. P.

„Minél játékosabban, tevékenység-
központú pedagógiával igyekszünk a 
gyerekeket a környezet szeretetére, a 
környezet védelmére nevelni.”
Az óvoda kertjében kis tavak, kom-
posztálók is vannak, és gyűjtik az 
esővizet is a tetőről. Deák Lajosné 
önkormányzati képviselő szerint 
ebben a korban a gyerekek nagyon 
fogékonyak mindenre, éppen ezért 
nagyon fontos, hogy milyen irány-
ba neveljük őket: „Az óvodában még 
nagyon játékosan tudják megtanulni 
a természet védelmét, és ha ezt a sze-
retet át tudjuk nekik adni, akkor talán 
nem lesz gond, és egész felnőtt koruk-
ban a Földet fogják óvni, védeni.”
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közül a zsűri szerint a legszebbet a 
Rákóczi úti óvoda Maci csoportja ké-
szítette. Az alsó tagozatosok között a 
Bory Jenő Általános Iskola második 
A osztálya lett az első helyezett. 
Turbó cica története a tervek szerint 
tovább folytatódik. Jövőre újabb 
izgalmas, kalandos mesével várja a 
Széphő Zrt. a gyerekeket, hogy aztán 
újabb szebbnél szebb alkotások 
születhessenek.

ismereteiket is bővítsék. Az akadály-
verseny a város különböző pontjain 
zajlott. Olyan állomásokon vetélked-
tek a diákok, melyek a távfűtéshez 
kapcsolódnak. A megmérettetésre 
kilenc csapat érkezett. Az állomáso-
kon kvízkérdésekre kellett válaszol-
niuk a gyerekeknek, de izgalmas 
kísérletben is részt vehettek. Egy 
hőkamera segítségével megvizsgál-
hatták a fém és a műanyag kanál hő-

vezetését, a led és a halogén lámpák 
hőkibocsátását. 
A távhőszolgáltatás napján nemcsak 
a nagyokra, de a kicsikre is gondol-
tak a szervezők. Pályázatot hirdettek 
óvodásoknak és általános iskolások-
nak. Turbó cica kalandjait kis mese-
könyvben kapták meg a gyerekek. A 
történetből újrahasznosított anyagok 
felhasználásával látványos alkotá-
sok születtek. Az óvodások művei 
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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága 
bérbeadásra meghirdeti az önkormányzat tulajdonát képező alábbi helyiségeket: 
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Helyiség címe

Vörösmarty tér 4. 5. jelű

Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Kossuth utca 15. tetőtér IV.

Rózsa utca 1.

Utca

Basa utca 1.
Basa utca 1.
Csitáry G. Emil utca 1.
Deák Ferenc utca 50-54.
Erkel Ferenc utca 2/ABC
Fő utca 1.
Gyümölcs utca 2.
Horvát István utca 4.
Horvát István utca 21.
Karinthy Frigyes utca 6.
Katona József utca 5.
Katona József utca 6.
Király sor 14/A
Király sor 67.
Kossuth utca 6.
Kossuth utca 10.
Lövölde utca 23/A-B
Mancz János utca 21.
Mancz János utca 21.
Marosi Arnold utca 1.
Marosi Arnold utca 1.
Mészöly Géza utca 1.
Palotai út 15.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 3-5.
Prohászka O. utca 7.
Prohászka O. utca 7.
Prohászka O. utca 8-10.
Prohászka O. utca 9.
Prohászka O. utca 12.
Prohászka O. utca 14.
Prohászka O. utca 16.
Prohászka O. utca 26.
Prohászka O. utca 27.
Prohászka O. utca 29.
Prohászka O. utca 35.
Prohászka O. utca 34-36.
Prohászka O. utca 41-43.
Prohászka O. utca 45.
Prohászka O. utca 46-48.
Prohászka O. utca 50.
Prohászka O. utca 51.
Prohászka O. utca 53.
Rádió utca 2.
Rádió utca 3.
Rózsa utca 5.
Szent István tér 10.
Szent István tér 11.
Virág Benedek utca 5.
Vörösmarty tér 4.
Vörösmarty tér 5.
Vörösmarty tér 6.
Vörösmarty tér 8.
Vörösmarty tér 8.
Zichy liget 2.
Zichy liget 4.
Zichy liget 7.
Zichy liget 9.

Alapterület 
(m2)

15

15+13
13+11
16+11

4

Alapterület 
(m2)

70
108

17
71

178
64

220
84
34
93
79

103
73
48
50
45
87
90
98
22

120
36
80
28
28
49
49
32
36

134
73
86

102
85
22
48
59
48
64
46
48

149
77
49
71

117
117
18
63

120
113
120
84
71

106
106
80
72
52
85

Megnevezés

garázs

iroda/közös helyiség
iroda/közös helyiség
iroda/közös helyiség

raktár

Megnevezés

légó pince
légó pince

pince
légópince
légópince

pince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince

pince
légópince
légópince
légópince
légópince

pince
légópince

pince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince
légópince

Azonosító

20830
20829
20846
20840
20777
20460
20462
20464
20850
20469
20844
20848
20847
20808
20753
20737
20809
20800
20799
20884
20760
20790
20476
20812
20841
20843
20811
20814
20813
20781
20816
20818
20477
20819
20853
20873
20479
20792
20851
20794
20480
20780
20481
20839
20822
20834
20773
20849
20791
20758
20761

20826
20827
20833
20492
20878
20767
20494
20493
20845

GARÁZS

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁR

PINCÉK/LÉGÓPINCÉK

A helyiségben végezni kívánt tevékenységhez szükséges engedélyek beszerzése és a feltételek biztosítása Bérlő 
feladata és költsége.

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési engedélyhez kötött tevé-
kenység 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 Önkormányzattal, önkor-
mányzati adóhatósággal szemben lejárt tartozása nem áll fenn.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem régebbi igazolással bizo-
nyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője - mint önkormányzati adóhatóság - felé nincs adó-
tartozása.
A pályázati hirdetmény közzététele: 2018. április 23. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 7. 16.00 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 hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, 
pénteken 8-12 óra között.

Gyűjti lett a neve!

Tüntetés az Országalmánál

A jövő iskolája

Marcell és Gyűjti hamar össze is ismerkedtek. A kisfiú névötlete ötvenezer forintot ért, amit egy 
játékboltban költhet el!

A Budapesten tartott kormányellenes tüntetés másnapján Fehérváron is megmozdulást 
tartottak az ellenzéki pártok. Az Országalmánál két-háromszáz ember gyűlt össze. A szónokok 
egyebek mellett a kivándorlás ellen emelték fel a szavukat.                                                  Sz. M. B.

Fennállásának nyolcvanadik évfordulója alkalmából rendezett kulturális bemutatót a Széna Téri Általános Iskola 
a Vörösmarty Színházban. Minárikné Ambrus Magdolna igazgató a gálán kiemelte, hogy a Széna Téri a jövő 
iskolája, ahol a gyerekek műveltséget, tartást és látásmódot kapnak a jövő kihívásainak megoldásához.        G. P.

szűcs-Molnár diána

Nevet találtak a Depónia Nonprofit Kft. új ka-
balafigurájának. A cég állatkája a Gyűjti nevet 
kapta, mely utal a cég profiljára is. 

Januárban tejesen új arculatra 
váltott a Depónia Nonprofit Kft. A 
szlogen mellett új kabalafigurája 
is lett a cégnek, egy vízi kutya, ami-
nek a cég vezetői nevet kerestek: 
ehhez kérték a gyerekek segítségét. 
Majdnem száz névötlet merült fel, 
végül a Gyűjti lett a befutó, amit 

a hétéves Török Marcell talált 
ki. Steigerwald Tibor, a Depónia 
Nonprofit Kft. ügyvezető igazga-
tója szerint a gyerekek kiemelt 
célcsoportot alkotnak. A kedves 
figura segít majd megismertetni 
a cég munkáját a gyerekekkel: 
„Hozzátartozik a napi munkánkhoz, 
hogy igyekszünk óvodákat, iskolákat 
bevonni a tevékenységünkbe. Kézen-
fekvő volt, hogy gyerekeket vonjunk 
be a névadásba is. A romlatlan 
gyermeki fantáziára mindig számít-
hatunk!”
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Szent György-emlékérmet kaptak
Rüll Miklós (Fül-Orr-Gégészet) 
osztályvezető főorvos

Móricz István (Fül-Orr-Gégészet) főorvos

Varga Attila (Pszichiátria) főorvos

Bokorné Sike Erika (Reumatológia)  
osztályvezető főnővér

Petrov Lajosné (Csákvár – I. Krónikus  
Belgyógyászat) osztályvezető főnővér

Szijjártó Pálné (Munka- és bérügy) szakértő

Sóstai Éva (Élelmezés) tálaló
Nézze meg videónkat a témáról: 
www.fehervartv.hu!

Negyedszázad a daganatos betegekért

Az egyesület reményt, hitet ad, tanít

lugosi balázs

Fennállásának huszonötödik évfordulóját 
ünnepelte szombaton a Kézenfogva Onkológiai 
Klub A Szabadművelődés Háza színháztermében. 
A negyedszázados klub a betegek rehabilitáció-
jában, testi-lelki gondozásában vállal jelentős 
szerepet, illetve rendszeresen szervez tanács-
adást és szakmai programokat is.

Östör Annamária megköszönte a 
Kézenfogva Onkológiai Klub hu-
szonöt éves munkáját: „Az egyesület 
reményt, hitet ad, tanít negyedszázada. 
2011 óta Székesfehérvár egészségfejlesz-
tési programjának is aktív részesei, akik 
mindig segítettek, akikre mindig lehetett 
számítani.” – emelte ki Székesfehér-
vár önkormányzatának egészségügyi 
és sporttanácsnoka, aki díszokleve-
let is adományozott a klub számára.
„Bármilyen sok empátiával is közöltük 
a betegekkel a diagnózisukat, ez – még 
a család támogató szeretete mellett is 
– bénítólag hat. Ez adta az indíttatást, 
hogy a hasonló sorsú, hasonló diagnó-
zisú betegeket kézen fogjuk, ahogy a klu-
bunk nevében is benne van. Mindezzel 
kettős célunk volt: egyrészt, hogy a 
gyógyult, tünetmentes betegek segítse-
nek azokon, akik a friss diagnózisukkal 
szembesültek, és mondják el, osszák meg 
sorstársaikkal élményeiket, nehézsége-
iket, szenvedéseiket, sikereiket. Másik 
célunk az volt, hogy ne egészségügyi 
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látrányi Viktória, szűcs-Molnár diána

Szent György-nap a kórházban

Emlékeztek a múltra és ünnepelték a jelent

Ünnepeltek a megyei kórházban. Megtelt a 
Romhányi-auditórium az egészségügyi szakma 
dolgozóival. A hagyományos Szent György-napi 
rendezvényen díjakat, elismeréseket adtak át.

Régi hagyomány már a Szent 
György-napi rendezvény a kór-
házban: 1994 óta szervezik meg 
az ünnepséget. Mint azt a kórház 
főigazgatója mondja, ezen a napon 
visszatekinthetnek a múltba és 
megünnepelhetik a jelent is. 
„Azoknak az értékeknek a képviselete 
a cél ezeken az ünnepségeken, melyek 
a gyógyításokhoz nélkülözhetetlenek: a 
humánum, az önzetlenség és a gyógyí-
tó hit hirdetése.” – emelte ki kérdé-
sünkre Csernavölgyi István. 
A kórház főigazgatója arról is 
beszélt, hogy ezeket az értékeket 
iránymutatóként meg kell ismer-
tetni a fiatalokkal, hiszen ha ezt 
megkapják, akkor tudják vonzóvá 
tenni számukra az egészségügyi 
ágazatot, az intézményt. A fiatal 
szakembereknek tudniuk kell, 
hogy ebben a kórházban jó helyen 
vannak, hiszen rengeteg a jó példa, 
az üzenet. 
Az ünnepség keretében a kórház 
vezetése évek óta elismerések 
átadásával köszöni meg az egész-
ségügyi szakemberek áldozatos 
munkáját. Az ünnepségen köszö-
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környezetbe, fehér ruhások közé hívjuk 
a betegeket, hanem családias légkörbe.” 
– emlékezett köszöntőjében Cseh 
József onkológus főorvos, a Rák 
Ellen Fejér Megyében és Térségében 
Alapítvány kuratóriumának elnöke, 
a klub alapítója, majd megköszönte 
A Szabadművelődés Házának, hogy 
helyet biztosít a klub számára.

Kiss Dorottya, A Szabadművelődés 
Háza igazgatója elmondta, hogy egy 
művelődési intézmény feladatai közé 
tartozik – a kultúra értékeinek ter-
jesztése mellett – az is, hogy különfé-
le közösségeknek otthont biztosítson.
„Klubunk 1993-ban alakult, a Rákbeteg 
Országos Szervezet ötvenharmadik 
tagszervezeteként, daganatos betegek 

lelki táplálása céljából. Taglétszámunk 
jelenleg mintegy ötven fő. Működése 
első két esztendejében Cseh József 
főorvos úr rendelőjében működött a 
klub, amit aztán A Szabadművelődés 
Háza fogadott be, ahol azóta is nagyon 
jól érezzük magunkat!” – emelte ki 
Habi Józsefné Terézia, a Kézenfogva 
Onkológiai Klub vezetője.

netet mondtak Kerkuska László 
főorvosnak a Szent György Emlék-
bizottságban több évtizeden keresz-
tül végzett áldozatos munkájáért. 
A rendezvényen elismeréseket is 
átadtak. Többek között Rüll Miklós 
osztályvezető főorvos részesült 
Szent György-emlékéremben, aki 
harmincöt éve dolgozik az intéz-
ményben. „Az embernek számot kell 
vetnie ilyenkor, amikor megkapja ezt 
az emlékérmet. Komoly önvizsgálatot 
ébreszt. Vegyes érzelmek vannak ilyen-
kor, visszatekintés és számos kérdés: 
mennyi van még hátra, mit lehet még 
megvalósítani abból, amit az ember 
elképzel. Bizonytalanságot is ébreszt 
az emberben, azon felül, hogy nagyon 
megtisztelő!” – mondta a díjazott.
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Különjárat a Floraliára

A Floraliára elővételben belépőt 
vásárlók részére különbusz indul 
Székesfehérvárról, a Csapó utcából. 
A jegy a Múzeum Fő utcai épületében 
vásárolható meg.  A járat menetrendje 
(április 28–29., szombat vasárnap): 
indulás Székesfehérvárról 9.30-kor és 
11-kor, indulás vissza Tácról 14.30-kor 
és 18 órakor.

Gladiátorok és kalandjáték

A kalandjáték során ki kell deríteni, ki akarja megölni a császárt

kurucz tünde

A Gorsium Régészeti Park idén is Floraliának 
ad helyet április 28-án és 29-én. Mindkét nap 
11 órától felidézik Septimius Severus császár 
202. évi gorsiumi látogatását, a látványos 
bevonulást gladiátorjáték követi az arénában. 
A tavaszköszöntő ünnepen színházi előadás, 
római kori esküvő, ókori témájú játékok, 
kézműves vásár és a légiósok csatája is színesíti 
a programot.

„Hosszú évek hagyományáról be-
szélünk, de miután Székesfehérvár 
önkormányzata átvette a Szent István 
Király Múzeumot, újra előálltunk 
azzal, hogy színre vigyük a Floraliát, 
hiszen van színházi része is a rendez-
vénynek.” – emelte ki Brájer Éva 
alpolgármester.
Kulcsár Mihály, a Szent István 
Király Múzeum igazgatója hangsú-
lyozta, hogy rendkívüli sikert ért el 
az elmúlt években a Floralia: 2016-
ban hatezer körül volt a nézőszám, 
2017-ben pedig már tízezer fölé 
emelkedett a látogatók száma.
A Floralia mindkét napján felidézik 
Septimius Severus császár 202. évi 
gorsiumi látogatását. A látványos 
bevonulást és az ünnepélyes áldo-
zatbemutatást gladiátorjáték követi 
az arénában.
Alig érkezik meg a császár, máris 
az életére törnek: az idei Flora-

Fo
tó

: S
im

on
 Er

ik
a a

rc
hí

v

Gáspár péter

Sztárvendégek, vitorlások és alakreform

A fehérváriak a május elsejét hagyományosan sporttal ünneplik

A Petőfi-szobortól induló hagyományos 
felvonulással kezdődik, majd a Bregyóban foly-
tatódik az évek óta hagyományos Sportmajális 
május elsején, kedden. A színpadon egymást 
váltják a sportegyesületek bemutatói. Különle-
ges sportversenyeket láthatnak az érdeklődők, 
akik találkozhatnak Rubint Rékával is. Az idén 
Vizisport-majálissal is kiegészül a program a 
Csónakázó-tónál.

Székesfehérvár évek óta sporttal 
ünnepel május elsején: a Bregyó 
közi Regionális Atlétikai Központ 
ezen a napon megtelik amatőr és 
profi sportolókkal. A hagyományos 
felvonulás reggel 9 órakor indul a 
Petőfi-szobortól a Bregyóig, a Band 
of Streets zenekar kíséretével. A 
Bregyóban az atlétikapályán az Al-
batrosz Repülőegyesület ejtőernyős 
bemutatója után, 10.45-kor lesz az 
ünnepélyes megnyitó. Újdonság, 
hogy idén a Sportmajálison adják 
át a város sportdíjait. Fehérvárra 
érkezik Rubint Réka is, aki alak-
reformedzéssel hozza formába a 
fehérváriakat 11 órától.
„Izgalmas, hosszú hétvége elé nézünk 
ismét Székesfehérváron! A Floralia 
tavaszköszöntő ünnep után május 1-jét 
sporttal ünnepeljük. Ez a sport ünnepe 
is egyben városunkban, hiszen az elmúlt 
években dinamikus és folyamatos sport-
célú fejlesztések történtek, elég, ha a 
megépült csarnokokra, fitneszparkokra, 
sportpályákra gondolunk. A tapasztalat 
azt mutatja, hogy ez még mindig kevés, 
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lia újdonsága az a kalandjáték, 
melynek résztvevői a park teljes 
területét bejárva nyomoznak a 
merénylő után, aki nem ünnepelni 
érkezett Gorsiumba, hanem ártó 
szándékkal ármánykodik a császár 
körül. A gyanúsított megtalálásá-
hoz és leleplezéséhez a résztvevők 
logikájára és megfigyelőképessé-
gére éppúgy szükség lesz, mint a 
kézügyességükre.

A múzeumpedagógusok izgalmas, 
ókori témájú játékokkal és foglal-
kozásokkal várják a gyermekeket, 
a táci gyerekek pedig az ókori 
gyermekjátékokba vezetik be az 
érdeklődőket.
A kézműves foglalkozásokon 
többek között ékszereket, babér- 
és virágkoszorút, mozaikképet és 
bőrsarut lehet készíteni, aki pedig 
szeretne rómaivá válni, lehetősége 

nyílik beöltözni egy fotó erejéig: 
a látogatóközpontban működő 
greenbox-fotózás évek óta óriási 
sikert arat.
Bár a Floralia idején két napot 
tölthetünk az ókorban, azért a 21. 
századtól sem szakadunk el: a régé-
szetben alkalmazott egyik modern 
technológiával, a quadrocopterrel is 
meg lehet ismerkedni. Ugyancsak a 
21. századból érkezik a látogatóköz-
pontba az a kinect-játék, melyben 
megelevenedik egy római amfora: a 
történet főhősei az esemény látoga-
tói lehetnek.
A Floralia idején négyszer is lát-
ható színházi produkció a tavalyi 
Békétlenek című alvilági komédia 
történetét folytatja: az alvilágban 
pórul járt Dionüszosz visszatér az 
Olümposzra, hogy nemes bosszút 
készítsen elő elszenvedett sérel-
meiért.

hiszen a székesfehérváriakban hihetetle-
nül nagy a mozgáskedv, ami örvendetes. 
Ez csúcsosodik ki a Sportmajálisban 
is.” – mondta el az idei eseményről 
Brájer Éva alpolgármester. Hozzá-
tette: mindig van valami újdonság, 
változás, mindig jönnek nagy nevek 
a városba május 1-jén.
Sári Máté, a Fehérvári Program-
szervező Kft. rendezvényszerve-
zője elmondta, hogy közel ötven 
kitelepülő lesz, számos sportklub 

és egyesület képviselteti magát a 
Bregyó közben. A Csónakázó-tónál 
is számos programmal készülnek: 
a tó mellett gyerekjátszó, kézműves 
sarok lesz, a megújult Csónakázó- 
tavon pedig változatos sportolási 
lehetőségek lesznek csónakokkal, 
evezőhajókkal.
A Vizisport-majálison olyan külön-
legességekkel is találkozhatunk, 
mint például Rakonczai Gábor 300 
kg-os kenuja, amivel átevezte az 

Atlanti-óceánt, illetve Fa Nándor 
kéttonnás gumimotorosát is be fog-
ják mutatni, mely a Vendée Globe 
földkerülő versenyen a rajtnál és 
a célnál segédkezett. Varga Lajos 
a Nelson nevű hajóját hozza el, 
azt a nyolc méter hosszú vitorlást, 
mellyel 2017-ben megnyerte a szóló 
egytestű vitorlások Balaton-kerülő 
versenyét, és amivel tartja a Keszt-
hely és Kenese közötti sebességi 
rekordot is. 
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A sokat érő hajszál
Baráth Eszter a Versünnep győztese

Zsűritagok elvarázsolva

Baráth Eszter, a Versünnep első helyezettje

A várakozás utolsó percéig tartottak a tréfás beszédtechnika-gyakorlatok

lászló-takács krisztina

Ha jó versek jó előadókkal találkoznak, az már 
önmagában is ünnep. Ha ehhez hagyomány 
társul, rangra emelkedik, közösséget teremt, 
akkor az már Versünnep! Idén volt a kilen-
cedik, abban viszont az első, hogy a döntőbe 
jutott fiatalok mindegyikét csupán egy hajszál 
választotta el az első helytől. Így történt, hogy 
a különdíjasok mellett kettő harmadik és kettő 
második helyezettet köszöntöttek, elsőként 
pedig Baráth Esztert emelték ki.

Cser-Palkovics András polgármes-
ter szerint a Versünnep mozga-
lommá nőtte ki magát a fiatalok 
körében, egy olyan fórummá, ame-
lyen önmagukat, a világról alkotott 
véleményüket adhatják át művészi 
előadásukban. A polgármester kö-
szöntőjében hangsúlyozta, hogy a 
verseny elsődleges célja a lehetőség 
biztosítása a megmutatkozásra, és 
egyben tehetséggondozás is, mely 
nem ér véget a döntővel.

Mindenki magából adott

Volt, akinek előadása egy hor-
rorfilmben is megállta volna a 
helyét, volt, aki a verset már-már 
zeneműként interpretálta, volt, 
akinek drámai csendjei a vesékbe 
hatoltak, és olyan is, aki könnyed 
előadásával oldotta a feszültséget. 

Fo
tó

k:
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m
on
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a

A IX. Fehérvári Versünnep 
díjazottjai

1. helyezett: Baráth Eszter Adrienn
2. helyezett: Varga Eszter, Ferenczy-Nagy             
                        Boglárka
3. helyezett: Szűcs Panna Villő, Jónás Olivér
A Széphő Zrt. különdíjasa: Tóth András Bence
A Fehérvár Médiacentrum különdíjasa: 
Mátics Anna

A Versünnepre meglepően jó vers-
választással készültek a fiatalok, a 
népballadától a szabadversig renge-
teg színt vittek a szombati döntőbe. 
Talán ezért is kapott a Városháza 
dísztermében összezsúfolódott 
tömeg igazi közösségi élményt, 
hiszen mindenki magából szere-
tett volna, és tudott is adni. Kubik 

Anna színművész, zsűrielnök 
értékelése szerint a döntő színvona-
la nagyon egyenletes volt, és szinte 
lehetetlen volt összehasonlítani a 
versmondásokat. Igényesnek találta 
a versválasztásokat, méltatta az ér-
telmezéseket, és a további fejlődés 
lehetőségéről is szólt. Jó alkalom 
lesz erre a nyári verstábor, ami 
szerinte a valódi jutalma a megmé-
rettetésnek.

A zsűrinek is élmény volt

Az eredményhirdetés után sem 
szűnt meg a diskurzus, Závodsz-
ky Noémi és Tornyai Gábor még 
mindig az elmúlt négy óra élmé-
nyeiről beszélgettek egymás között. 
„Mi nagyon szeretünk egymás mellett 
ülni Gábor atyával, mert valahogy 
mindig egyetértünk. Nagyon igazsá-
gosnak éreztem ezt a végeredményt, 
és kimondottan örültem annak, hogy 
több második és harmadik helyezést 
is tudtunk adni. Éppen így adta ki az 
elért pontszám a végeredményt – ez 
mindenképpen szívderítő számomra, 
mert azt jelenti, hogy minden előadás 
rendkívül színvonalas volt. Akik már 
itt vannak a döntőben, mind győzte-
sek!” – mondta Závodszky Noémi 

„Szavakkal tudom átadni, amit szeretnék”
Baráth Eszter Márai Sándor Mennyből az 
angyal című versével nyerte meg a tehetség-
kutató versenyt.

Nagyon komoly verset választottál a 
döntőre: Márai Sándortól a Menny-
ből az angyalt. Ez a vers te vagy?
Úgy érzem, hogy igen. Leginkább 
a forradalmi Magyarországgal 
kapcsolatos verseket szeretek 
mondani, mert nagyon fontos-
nak érzem, hogy megtartsuk a 
magyarságunkat, megtartsuk az 
identitásunkat.
Számtalan érv szól amellett, hogy 
miért jó verset mondani. Te melyiket 
emelnéd ki?
A vers jó arra, hogy visszajelzést 
kapjunk, hogy tudjunk átadni va-
lamit magunkból: az érzéseinket, 
a meglátásainkat, és segít abban 
is, hogy feldolgozzunk, átéljünk, 
túléljünk bizonyos eseményeket.
Szoros volt a verseny, de azért 
mégiscsak te nyerted meg. Milyen 
érzés volt tizenegy sorstárs között a 
színpadon meghallani az eredményt?
Azt, hogy szoros a verseny, mi 
is éreztük, és azt is láttuk, hogy 
mindenki nagyon jól teljesített itt 
és az elődöntő során is. Annak 
ellenére, hogy ez nem a versen-
gésről szól, hanem arról a közös-
ségről, melybe bekerülhetünk 
a programnak köszönhetően, 
nagyon jó érzés volt, hogy a zsűri 
nekem adta az elismerést.
Elhangzott polgármester úr köszön-
tőjében, hogy a versünnep ma már 
mozgalommá nőtte ki magát. Ezt ti, 
diákok, mennyire érzitek?
Fehérváron – és talán mindenhol 
– egyre több fiatal szereti meg a 
verseket, az irodalmat, és ennek 
a növekvő közönségnek köszön-
hetően a Versünnepnek is egyre 
nagyobb rangja van.
Az előadásodból ítélve könnyű 
kitalálni: nem most kezdtél el verset 
mondani.

Kisiskolás koromban, ha bár-
milyen rendezvényen ki kellett 
állnom a közönség elé, nem 
tudtam megszólalni, nem tudtam 
jelen lenni a színpadon. Viszont 
negyedikes koromban volt egy ta-
nítónőm, aki azt mondta, hogy ez 
így nem mehet tovább. Ő küldött 
el az első versenyre, ő indított el 
ezen az úton.
Mivel törte át ezt a falat?
Pontosan már nem emlékszem 
rá, de akkor már elég nagy vol-
tam ahhoz, hogy ezt le akarjam 
győzni. Úgy tűnik, sikerült!
Mit szólsz hozzá, hogy a verstábor 
témája a szerelem lesz?
Idén én is rátaláltam a szerelem-
re, ezért nagyon örülök, hogy 
ezzel foglalkozunk művészi 
szinten is!
Nyilvánvaló, hogy fontos neked az 
önkifejezés. Merre visz az érettségi 
után az utad?
Úgy érzem, leginkább szavakkal 
tudom azt átadni, amit szeretnék, 
nem kifejezetten színészi játék-
kal. Kommunikációval szeretnék 
foglalkozni, a médiában képze-
lem el a jövőmet.

zsűritag, a Vörösmarty Színház 
színművésze.

„Leginkább azt szeretem, amikor össze-
ülünk, és megbeszéljük, kinek milyen 
élményei maradtak az előadásokról. Sok 
mindenben különbözünk, de valahogy 
mégis mindig megtaláljuk az összhangot 
zsűrizés közben is.” – mondta Tornyai 
Gábor plébános. 
A két zsűritag leginkább annak örül, 
hogy vannak visszatérő versünne-
pesek, így nyomon lehet követni 
a fejlődésüket. Azt is mondják, 
hogy vannak, akik az elődöntőről 
a döntőre is óriásit léptek előre. 
Ebben benne van a fiatalok és a 
mentorok közös munkája, és az a 
lélekjelenlét is, amely az előadás pil-
lanatában jellemző a versmondókra. 
Baráth Eszter például úgy adta elő 
Márai Sándor Mennyből az angyal 
című versét, hogy tekintetét végig a 
közönség fölött tartotta, mert csak 
így tudott azonosulni a mondaniva-
lóval. Tóth András Bencének pedig 
éppen arra volt szüksége, hogy a kö-
zönséggel folyamatos kapcsolatban 
legyen, amikor Karinthy Nők című 
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A 2018-as döntő főszereplői: Bakó Fanni, Baráth Eszter Adrienn, Ferenczy-Nagy Boglárka, Jenei Márton, Jónás Olivér, Kerényi Réka, Mátics 
Anna, Nyári Ádám, Somos Máté, Szűcs Panna Villő, Tóth András Bence és Varga Eszter

A Fehérvár Televízió műsora április 28-tól május 4-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. 4. 28. SZOMBAT

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

07:00 Híradó és Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Lombos El Marci

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Tihanyi	Tamás

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ábrahám Zoltán

12:40 Híradó – ismétlés 
13:00 Köztér – ismétlés
13:45 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Vakler	Lajos.	

Vendég: Varró Ferenc 
14:10 A Fehérvár Televízió 

archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Schéda	Zoltán.	

Vendégek:	St.	Martin	és	
Szentmártoni	Norman

15:15 Turisztikai magazin 
– ismétlés

15:45 Filmválogatás a Fehérvár 
Televízió archívumából

17:20 Gorsium Floralia 2016
18:05 Fehérvári beszélgetések 
	 Műsorvezető:	Szabó	

Petra. Vendégek: Juhász 
Marci	és	Jánosi	Szabolcs	
–	Nomád	zenekar

18:35 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 Híradó
19:20 Esti vers – ismétlés 
19:30	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
20:00 IX. Fehérvári 

Versünnep	–	döntő
22:00 Híradó – ismétlés 
22:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2018. 4. 29. VASárnAp 2018. 4. 30. Hétfő 2018. 5. 1. Kedd 2018. 5. 2. SZerdA 2018. 5. 3. CSüTörTöK 2018. 5. 4. pénTeK

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

10:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Szabó	
Petra. Vendégek: Juhász 
Marci	és	Jánosi	Szabolcs	
–	Nomád	zenekar

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

– ismétlés 
	 Műsorvezető:	Heiter	

Dávid Tamás. Vendég: 
Lombos El Marci

11:40 Turisztikai magazin – ismétlés 
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Tihanyi	Tamás

12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:40 Filmválogatás a Fehérvár 

Televízió archívumából
14:50 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Ábrahám Zoltán

15:15 Paks – Videoton FC 
labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

17:00 Hol volt, hol nem volt 
– Fehérvár feltáratlan 
középkori kincsei

18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Grenyovszky	Károly

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Körmend – Alba Fehérvár 

kosárlabda-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

21:10	 Szerelem	egy	életen	át	
és még azon is túl 

21:35 Emese park – középkori 
vásári életkép a belvárosban

22:00 A hét hírei – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

07:20 Köztér – ismétlés
08:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor A 
hét hírei ismétlése

10:20 Köztér – ismétlés
11:00	 Kvantum	–	tudományos	

magazin
11:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából
12:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

13:25 IX. Fehérvári 
Versünnep	–	döntő

16:10 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Grenyovszky	Károly

16:40 Kvantum – ismétlés 
17:10 Köztér – ismétlés
18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: Baráth 
Eszter Adrienn

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából 

19:00 Hírek
19:05 Aqvital FC Csákvár – Budafok 

labdarúgó-mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

20:45 ARAK AKTIV 2017
22:20 Hírek – ismétlés 
22:25 Képes hírek – benne egész 

órakor a Hírek ismétlése 

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Hírek ismétlése

10:00 1987. május 1.

11:50 A Fehérvár Televízió 

archívumából 

12:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Hírek ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: Baráth 

Eszter Adrienn

17:00	 Sportmajális	2017	

18:00 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: Bakó Fanni

18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00 Híradó

19:15	 Sportmajális	2018	

19:45 ARAK AKTIV 2018

20:10 Csíki kicsik versei

 Összefoglaló az V. Csíki 

Versünnep	V-VI.	osztályos	

tanulóinak	versenyéről

21:45	 Lélek	született	–	Egy	erdélyi	

magyar	alapítvány	története

22:05 Híradó – ismétlés 

22:20 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 

a Híradó ismétlése

10:40	 Sportmajális	2018	–	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:	Látrányi	

Viktória. Vendég: Bakó Fanni

17:00 A Fehérvár Televízió 

archívumából

17:30 ARAK AKTIV 2018 

– ismétlés 

18:00 Hírek

18:05 Fehérvári beszélgetések

	 Műsorvezető:	Szabó	Petra.	

Vendég: Csík Gabriella 

18:30 A Fehérvár Televízió 

archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár! – 

benne: Híradó, Esti mérleg, 

Kéklámpások és Hírek

20:15 A tánc világnapja 2018

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 Kéklámpások – 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:	Szabó	Petra.	
Vendég: Csík Gabriella 

17:00 Kéklámpások – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória. Vendég: 
Jenei Márton

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

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

21:45	 Kalotaszegtől	Moldváig	
–	A	szórványok	
néprajzkutatója    

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 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:	Látrányi	
Viktória. Vendég: 
Jenei Márton

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

Viktória. Vendég: 
Ferenczy-Nagy	Boglárka

18:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

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

Híradó, Köztér, Turisztikai 
magazin és Hírek

20:35	 Csíksomlyói	búcsú	
2016 1. rész

21:05 Portrék	a	Királykúton	–	
Kelemen	István,	a	Vörösmarty	
Színház	színművésze

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

Kiemelt ajánlatunk: április 28. 20:00 IX. Fehérvári Versünnep – döntő

versét tolmácsolja. De voltak olyan 
különleges pillanatok, melyek egy-
egy szerencsés külső hatásra váltak 
igazán ünneppé: amikor Szűcs 
Panna Villő Zách Klára ballada-elő- 
adása közepén, éppen a templomi 
jelenetnél megkondultak a belvárosi 
harangok. Persze vannak véletlenek, 
de aki végighallgatta a tizenkét dön-
tős előadását, az nem annak, hanem 
a szavak és a lélek teremtő erejének 
tudhatta be a varázslatot. Talán el-
rugaszkodott, talán irreális, rajtunk 
múlik, hogy igazzá válik-e. Mi más 
is lehetne a költészet, ha nem ez?  

Találkozzunk Erdélyben!

Bár a döntő véget ért, a vers ünnepe 
folytatódik, csak átteszi székhelyét 
a Csíki-hegyekbe, ahol újabb barát-
ságok és újabb versek által megélt 
élmények építik a fiatalok közösségét. 
Ez tulajdonképen azt jelenti, hogy 
mindenki nyert, mert mindenki megy 
a székelyföldi verstáborba. Az idei 
tábor témája a szerelem lesz. Nagy 
Zoltán Péter, a verstábor állandó részt-
vevője és szervezője szerint Magyaror-
szág megérett arra, hogy kimondjuk: 
a legfontosabb dolog a család. „Nem 
lehet elég korán elkezdeni, hogy családban 
gondolkozzunk, ennek pedig gyökere a 
szerelem. Enélkül nem születik meg az 
a mély szeretetkapocs, mely családdá 
formál egy nőt és egy férfit.”

A IX. Fehérvári Versünnep döntőjét április 
28-án, szombaton este nyolc órakor 
láthatják a Fehérvár Televízióban.
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Floralia és a tánc világnapja
Programok április 27-től május 6-ig

szabó petra

Floralia

Horoszkóp
április 26. – május 2.

Hexina jósnő
www.hexina-josdaja.webnode.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten előtérbe kerülnek a kapcsolatai. Lehetősége 
nyílik arra, hogy helyrehozza a problémás viszonyait, 
begyógyítsa a régi sebeket és enyhülést hozzon 
magának illetve másoknak. Nem fog egyik napról a 
másikra menni, de érdemes mielőbb belefognia! 

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

A héten jobban járna, ha nem kapkodna el semmilyen 
munkával kapcsolatos kérdést. Még akkor se, ha ajánla-
tot kap, lehetősége lenne munkahelyet váltani vagy fel-
jebb lépni a ranglétrán. Inkább fontolja meg alaposan, 
nehogy olyat vállaljon, amit később megbánhat!

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Nagyon nagy önfegyelemre és kitartásra lesz szüksé-
ge a munkahelyén. Egyfelől azért, hogy ne kerüljön 
összetűzésbe kollégáival, esetleg felettesével. Másfelől 
azért, mert úgy tűnhet, valami nem akar összejönni, 
nem boldogul egy feladattal.

Bika 4. 21. – 5. 20.

A héten, ami jellemezni fogja, az a szeretetéhség és az 
érzelmi zűrzavar. Az előbbivel érdemes lenne óvatosan 
bánnia, ne tegye közhírré, különben könnyen kihasznál-
hatják. Jobban tenné, ha törekedne arra, hogy érzelmei 
letisztuljanak és harmóniát csempésszen az életébe.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Végre megkapja azt, amire úgy vágyott szakmai 
téren. Az előléptetést, a dicséretet, az elismerést, a 
pénzbeli jutalmat. Ennek hatására megjön az önbi-
zalma és mindjárt kedve támad ahhoz, hogy tovább 
fejlődjön vagy újabb célokat tűzzön ki magának.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Azt érezheti, hogy a környezete próbára akarja tenni. 
Ugyanakkor nemcsak azt érzi, hogy bosszantják, hanem 
mellette semmibe veszik, nem értékelik és becsülik 
igazán. Nem szabad hagynia, hogy ezek a tapasztalatok 
elkedvetlenítsék, csökkentsék az önbizalmát!

E-
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14Lépjen velünk kapcsolatba: DEKRA Akademie Kft.

Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
www.dekra-akademie.hu • szekesfehervar.hu@dekra.com

május 10-én induló:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)
• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)
• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

május 29-én induló:
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (E-000683/2014/A032)

május végén induló:
• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő (E-000683/2014/A003)
• Nyomástartóedény-gépész (E-000683/2014/A015)

OKJ-s tanfolyamainkra, valamint
• 5 évenkénti kazános és villamos ipari továbbképzéseinkre
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra.

Jelentkezzen

SportMAJÁLIS
20

18
.

MÁJUS 1.
Bregyó köz – Csónakázó-tó

VÍZISPORT-KIÁLLÍTÁS ÉS -BEMUTATÓ  
A LAKE SIDE HOTEL MELLETT – a Vitál Klub  
Sportegyesület szervezésében

9.00  Sportegyesületek felvonulása: Palotai út – Mészöly G. utca – Malom utca –  
 Bregyó köz
10.30   Ejtőernyős bemutató, megnyitó, díjátadó
11.00  Alakreform edzés Rubint Rékával (Esőhelyszín: MKOSZ Edzőközpont,  
 Ligetsor 50/B), utána dedikálás 
11.00  Az Alba Fehérvár kézi- és kosárlabdacsapat, a Fehérvár AV19, a Fehérvár  
 Enthroners sportolói dedikálnak
12.30-tól Játékos sorverseny a nagy fehérvári sportklubok játékosaival
14.30  Fabók Mancsi Bábszínháza a Szabadművelődés Házánál

Térítésmentesen kipróbálható hajók: vízirájder, csónak, kajakok, kenuk, 
outrigger, sárkányhajó, magyar gyártmányú kajakos ergometer.

VENDÉGÜNK A VITORLÁZÁS (parton és vízen): NACRA katamaránok,  
Fa Nándor Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyéről a kéttonnás, kísérő 
gumi motoros, a Nelson Flottalízing 8 méteres vitorlása, Rakonczay Gábor 200 
kilós, Fa Nándor által tervezett és épített Vitéz nevű kenuja.
Beszélgetés a skipperekkel, könyvdedikálás, filmvetítés. Fehérvári sportoló  
hírességek érem- és mezkollekciója.

KÍSÉRŐPROGRAMOK EGÉSZ NAP 
Sportegyesületek bemutatkozása, szakszervezetek kitelepülése • Székesfehér-
vári Érzékenyítő Program • Erősember-verseny • Crossfitt verseny • Szűrővizsgá-
latok, véradás • Fajátékok a Szabadművelődés Házánál

Április 27.
Legókiállítás
9 óra, Hiemer Rendezvényközpont
Hatalmas városok, sok vonattal, állatkerttel, 
vidámparkkal, Új Star Wars-diorámák, Halál-
csillag, cirkálók, Ninjago, kalózok, vikingek, 
sárkányok, Fantasztikus Friends-asztal, klasz-
szikus űrhajós terepasztal, sok mozgó dolog, 
Technic, robotok, régi vonat, Monorail várja 
az érdeklődőket. A kiállítás megtekinthető 
április 29-ig.

Májusfaállító ünnepség
14 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi 
Központ
A fa állítása mellett hagyományőrző műsor, 
gyermekműsor és kézműves játszóház is lesz.

Mesekuckó–meseföldrajz
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
Csóka Judit meseterapeuta olasz meséket 
mond az érdeklődőknek.

Festmények és egyebek
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Kiállítás Tibai Tibor gyűjteményéből. Bevezetőt 
mond Arató Antal. A tárlat május 25-ig láto-
gatható.

Jónás Vera Experiment/Barkóczi Noémi
19 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Április 28.
Saját testsúlyos erősítő óra
9 óra, VOK 

Sajátnövény-kiállítás
9 óra, Ikon Club
Kiállítás, csere-bere és vásár.

Kincsek a ládafiából
10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna téri 
Tagkönyvtára
A gyerekek minikertet építhetnek, miközben 
egy történetet hallgatnak meg hozzá.

A tánc világnapja
16 és 19 óra, Vörösmarty Színház
Az Alba Regia Táncegyüttes gálaműsora.

Fehérvári táncfesztivál
17 óra, Művészetek háza
Modern és klasszikus táncok egy színpadon!

Ivan&The Parazol
20 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Április 29.
Danny mesél – The Gingerbread Man
11 óra, Igéző
Ebben az előadásban az amerikai népmesék 
egyik kiemelkedő alakja, Mézeskalács úr 
történetét hallgathatja a közönség.

Alba Fehérvár KC – Siófok KC
17 óra, Köfém Sportcsarnok
Női kézilabda-mérkőzés.

Április 30.
Romantikus vártúra
14 óra, találkozó a Tourinform Iroda előtt, 
regisztráció a Tourinform irodában előzetesen
Kisvonatos látogatás a Bory-várban. A program 
május 1-jén is várja az érdeklődőket.

Május 1.
Eszter-nap
9 óra, Maroshegyi református imaház
Téma: Mélységből a Magasságoshoz! Elő- 
adás: Victorné Erdős Eszter, a Ráckeresztúri 
Drogterápiás Otthon vezetője. Bizonyság-
tevő vendég: Boros Lajos, aki a börtönben 
tért meg.

Május 2.
Tárlatvezetés Demeter Zsófiával
16.30, Szent István Király Múzeum Ország-
zászló téri épülete
Demeter Zsófia tart tárlatvezetést a Város-
Kép – Székesfehérvár a 20. században című 
kiállításon.

Május 3.
I. Vonós Kamaratalálkozó
13 óra, Hermann László Zeneiskola
A zeneiskola tanulói, a legkisebbektől a 
legnagyobbakig mutatják meg kamarazenei 
tudásukat.

Április 28-29., Tác, Gorsium Régészeti Park
Programok mindkét napra:
9 óra: kapunyitás
9 órától: mitológiai arcképcsarnok az erődfal 
tövében
9 órától: méz, aszalt gyümölcsök, virágok, 
ékszerek és kézműves termékek bemutatója 
és vására
11 óra: Septimius Severus császár 202. évi 
látogatása Gorsiumban
A császár bevonulása a Familia Gladiatoria, 
a Ludus Gladiatorum Aquincum, a Legio 
Leonum Valentiniani, a Savaria Legio, a Legio 
Brigetio és a Legio X Gemina valamint a Sza-
bad Színház, a Trigonon Együttes és az ókori 
nép közreműködésével – a felvonulás végén 
gladiátorjáték a színháztérben
13.15: kora római csatajelenet a Savaria Legio, 
a Legio Brigetio, a Szarvas Kelta Törzs és a 
Norde Gard közreműködésével a Csatatéren
13 óra: tárlatvezetés a régészeti park területén 
(gyülekező a régi portaépület mellett, a Gorsi-
umot bemutató irányítótáblánál)
13.30: ókori menyegző a színháztérben
14.30 és 16 óra: Dionüszosz visszavág – anti-
kolt komédia a színháztérben
15.30: késő római csatajelenet a Legio 
Leonum Valentiniani és a Norde Gard közre-
működésével a Csatatéren
16 óra: tárlatvezetés a régészeti park területén 
(gyülekező a régi portaépület mellett, a Gorsi-
umot bemutató irányítótáblánál)
16.30: rabszolgavásár a csatatéren
17 óra: római korok csatája a Legio Leonum 
Valentiniani, a Savaria Legio, a Legio Brigetio, 
a Legio X Gemina, a Szarvas Kelta Törzs és a 
Norde Gard közreműködésével a Csatatéren, 
ahová a csapatok a táborhelyükről vonulnak 
fel
Az ünnepnap végén a császár elköszön hű 
alattvalóitól: katonái és kísérői színes forga-
tagában búcsúzik a látogatóktól és az ünneplő 
közönségtől
18 óra: kapuzárás
9-től 18 óráig: az ókor világa

Napközben:
Hagyományőrző bemutatók, kalandjáték, 
állatsimogató, herbárium, légiós teke, római 
divat, freskóhamisítás, dombormű-resta-
urálás, császármemória, deltajáték, célba 
dobás, csiga- és kockajáték kipróbálása a táci 
gyerekek segítségével, virágkoszorú, fejdíszek, 
térbeli kavicsmozaik és bőrsaru készítése, 
fazekas- és kőfaragó-bemutató, mini ásatás, 
antropológiai ismeretek, quadrocopter-  
bemutató, antik szépségápolás, fesztivál- 
ételek, greenbox-fotózás.



13Közéleti hetilap programajánló
A  H E T I L A P

FEHÉrVár

A Barátság mozi műsora

XI. Velencei-tavi Hal-, Vad-, 
Bor- és Pálinkafesztivál

Április 27.-május 1., Agárd
A tematikus napok és gazdag színpadi programok 
mellett a kulturális, gasztronómiai és természeti ér-
tékek is megjelennek az idei turisztikaiszezon-nyitó 
fesztiválon. A helyi termékek, pálinkafőzdék, tó 
körüli pincészetek gazdag kínálata mellett családi 
programok és sárkányhajózás is várja az érdeklő-
dőket. A színpadon különféle koncertek adják a fesz-
tivál zenei aláfestését, este pedig a bulik helyszínéül 
szolgál. Részletes program: www.velenceitofeszt.hu.

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

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

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A feje tetejére állhat a szerelmi élete. Hirtelen min-
den a felszínre tör Önből, a múltbéli sérelmek és a 
saját hibái is. Könnyen elragadják az érzelmei, emiatt 
nem képes tisztán látni a helyzetét, így megfelelő 
döntést sem tud hozni. Ideje lenne lezárnia a múltját!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

A héten valaki jelentős mértékben felpaprikázhatja. 
Akármilyen nehéz is, jobban teszi, ha visszafogja a 
dühét, különben saját magát sodorja majd kellemetlen 
helyzetbe! Többet nyerhet azzal, ha nyugodt és higgadt 
marad, semmint teljesen elveszíti az eszét. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Mostanában érzelmileg rettentően ingatag lesz. 
Egyik percben még álmodozik és mindenkivel 
határtalanul kedves, a következőben pedig undokká 
válik, mindamellett, hogy elzárkózik és maga alatt 
lesz. Erőteljesen dúlnak Önben az érzelmek. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Tisztázza a karrierrel kapcsolatos vágyait! Ha elégedet-
len a jelenlegi helyzetével, tegye szóvá a munkahelyén, 
de csak akkor, ha képes azt diplomatikusan tenni! Ám 
ha úgy érzi, eljött az idő, akkor ne habozzon váltani, 
még lehetőségei is adódnak a napokban!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Azt veszi észre, hogy munkatársai különösen 
viselkednek Önnel. Ne ijedjen meg, de valószínűleg 
történt valami félreértés, és emiatt pikkelnek Önre. 
Igyekezzen mielőbb fényt deríteni a történtekre, 
tisztázza a helyzetét, oszlassa el az esetleges pletykát!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ha nem szerénykedik, akkor az Isten lábát is meg-
foghatja a következő napokban. Nem csak jobb állás-
ra tehet szert, de mellette nem is kevés pénzhez is 
juthat. Viszont a szívességet majd meg kell hálálnia, 
erről nem szabad elfeledkeznie! 

Székesfehérvár,
Malom u. 34.

Telefon: 22/313-592

Szombaton 7-18-ig, 
vasárnap 8-17-ig 

várjuk vásárlóinkat!
Előrendelést felveszünk!

ANYÁK NAPJA - május 6.

Cégünk gyakorlattal rendelkező 
CO hegesztőket keres 

székesfehérvári munkahelyre.
Feladatok:

• vastaganyag, több soros  
hegesztési sarokvarratok 
készítése

Elvárások:
• precizitás, pontos munkavégzés
• megbízhatóság, önállóság

Előnyök:
• munkatapasztalat
• minősítés

Kiemelt bérezés, utazási támogatás,
túlóra lehetőség, azonnali kezdés.

Jelentkezés: +36-70/408-4564 
vagy hegmunka2018@gmail.com

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Bérlakás pályázat fiatal házaspároknak

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010 (XII.14.) ön-
kormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében 
eljárva a 431/2018. (IV.19.) GSzB számú határozatával az alábbi, az Önkormányzat 
kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén élő fiatal há-
zaspárok lakáshelyzete átmeneti megoldásának elősegítése érdekében nyílt 
pályázatot ír ki:

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

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

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

Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető az Önkormányzat 
honlapjáról: www.szekesfehervar.hu. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. május 7. (hétfő) 12:00 óra 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét 
nem biztosítja!

A további pályázati feltételeket és a szükséges dokumentumokat a város  
honlapján (www.szekesfehervar.hu/ingatlan-palyazatok) megjelent részletes pályázati  
felhívás tartalmazza.

Cím

Mészöly Géza utca 1.1/14.
Megyeház utca 7. fsz. 3.

Alapterület

32 m2

40 m2

Szobaszám

1
1

Komfortfokozat

összkomfortos
komfortos

Bérleti díj 
(Ft/hó)
17 600,–
25 000,–

Közéleti klub
17 óra, Európa Klub
A Tarsoly Ifjúságért Egyesület Közéleti Klubja, 
melynek vendége Nagy Zoltán Péter, a Fejér 
Megyei Hírlap főszerkesztő-helyettese, aki a re-
gionális, helyi sajtónak a helyi közéletben, tá-
jékoztatásban betöltött szerepéről fog beszélni.

Deák Péter kiállítása
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Deák Péter fényképész kiállítását május 27-ig 
tekinthetik meg az érdeklődők.

Gólyára várva
18 óra, Csibészke és Zöldliget Családi Bölcsőde
A Gólyára várva egy programsorozat azon pá-
roknak, akiknél a várt gyermekáldás elmarad, 
várat magára, késlekedik.

Május 4.

Bolondballagás
7.30, Palotai kapu tér, Fő utca
A bolondballagás lehetőséget ad a középisko-
lás diákok számára, hogy vicces maskarákba 
öltözve bejárják a belvárost, osztályonként 
akár egy-egy tematikára építve.

Tavaszi Ringató foglalkozás
9 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermek-
részlege
Jó hangulatú közös éneklés, játék kisgyerme-
kes családok részére.

Ingyenes család- és gyermekvédelmi tanács-
adás
12 óra, Székesfehérvári Álláskeresők Egye-
sülete
Sziklainé dr. Kiss Erzsébet ügyvéd segíti az 
érdeklődőket.

Gyapjúszövő szakkör
13.30, Fehérvári Kézművesek Egyesülete
Sokféle színt és mintázási lehetőséget ismer-
hetnek meg az érdeklődők, majd készíthetnek 
tarisznyát, ülőpárnát, díszpárnát és szőnyeget. 
A foglalkozásokat minden páros héten pénte-
ken 13.30-tól 17.30-ig tartják Telbiszné Csilla 
vezetésével. Érdeklődni lehet a 20 911 8229-es 
telefonszámon.

Most
18 óra, Pelikán Galéria
A Székesfehérvári Művészek Társasága 
tematikus kollektív fotótárlata a 19. Kortárs 

Művészeti Fesztivál keretében. Megnyitja Gel-
lén-Miklós Gábor költő. Megtekinthető június 
8-ig, keddtől péntekig 10-től 18 óráig.

Ragadozó madarak
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti 
Tagkönyvtára
Lendvai Balázs fotókiállítása.

The Metro-Police tribute band-koncert
19 óra, A Szabadművelődés Háza
Előzenekar: Doubled Bass Project.

Pál Utcai Fiúk
21 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Május 5.
A táncház napja
16.30, Táncház
Programok:
16.30: néptáncosok felvonulása a Fő utcán és 
közös tánc a Városház téren
17 óra: kézműves foglalkozás – ékszer és 
medál készítése kákából Szücs Istvánné szálas- 
anyagfonó irányításával
18 óra: népi gyermekjátszó Bókáné Zemancsek 
Edit vezetésével
19.30: moldvai táncház a Kákics zenekarral
20.15: A Pesovár Ferenc-díj átadása
20.30: táncházi mulatság – muzsikál a Galiba 
zenekar.

Orpheus Britannicus
19 óra, Szemináriumi karmelita templom
A barokk sorozat következő koncertje. 
Megszólalnak Purcell, Playford és Babell 
művei.

Vörös István – zenekaros koncert és dedikálás
20 óra, Ikon Club
Ismét Tele lesz Fehérvár szerelemmel.

Május 6.
Foltmanók – a Bábrakadabra Bábszínház 
előadása
11 óra, Igéző
Negyvenöt perces interaktív, élőzenés-bábos 
előadás óvodásoknak és kisiskolásoknak.

Petőfi Junior Vasárnapok: Gryllus Vilmos- 
koncert
16 óra, Petőfi Kultúrtanszék

Jupiter holdja
Április 27. 18 óra
Magyar filmdráma.

Valami Amerika 3.
Április 27. 20.15
Magyar vígjáték.

Scherlock Gnomes
Április 28. 16 óra
Amerikai-angol családi animációs film.

Éjjeli napfény
Április 28. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus 
dráma.

Lady Bird
Április 28. 20 óra
Feliratos amerikai vígjáték.

Vad Balaton
Április 30. és május 3. 18 óra
Magyar természetfilm.

Három óriásplakát Ebbing határában
Április 30. 20 óra
Feliratos amerikai-angol dráma.

Veszett vidék
Május 3. 20 óra
Feliratos ausztrál thriller.

A hely
Május 4. 18 óra
Feliratos olasz vígjáték.

Vándorszínészek
Május 4. 20 óra
Magyar dráma.

Jönnek a kacsák
Május 5. 16 óra
Magyarul beszélő amerikai-kínai animációs 
film.

Genezis
Május 5. 15 óra
Magyar dráma.

Lajkó – cigány az űrben
Május 5. 20 óra
Magyar fekete komédia.
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Cservenka Edit színeváltozásai Erdőmuzsika

Több mint húszezer látogató a kiállításon Fehérváron a halotti pajzs másolata

Cservenka Editre büszke lehet a fehérvári művészetpártoló közönség Gyermek és felnőtt egyaránt sokat tanulhat az Erdőmuzsikából

Az állatsimogató mindig népszerű
Hazánkban az 1990-es években volt megtekinthető a halotti pajzs másolata – az eredeti 
Párizsban van 1805 óta

Vakler lajos Vakler lajos

szűcs-Molnár diána dávid renáta

Az Öreghegyi Közösségi Ház adott otthont 
Cservenka Edit festőművész Mimikri című 
kiállításának. A tárlatot Gaál József Munkácsy- 
díjas festőművész, a Képzőművészeti Egyetem 
docense nyitotta meg. 

Cservenka Edit, a fiatal tehetség 
olyan utat jár be az impresszio-
nizmus és az expresszionizmus 
határmezsgyéjén mozgó alkotása-
ival, melyek garantálják a művé-
szetkedvelők kiemelt figyelmét, 
hiszen a mimikri a művészetben 
olyan adaptáció, mely megteremti 
a színek változásaival az átváltozás 

A Vörösmarty Színház Erdőmuzsika alkotócsa-
pata Kozáry Ferenc beavatószínházi előadá-
sában a Zengő erdő életét ismerteti meg a 
gyermekekkel. 

A Pelikán Terem bensőséges 
hangulatú miliőjében a gyerekek a 
természet és a zene kapcsolatában 
mélyülhettek el három baráttá lett 
zenész és egy megtért vadász játékos 
történetében. Az interaktív játékban 
Sípos Sára (Kiss Diána Magdolna) 
és Hegedűs Helga (Burján Gabriella) 
gyakorta az erdőbe járnak gyako-
rolni, de most útközben egy gyerek 

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg a Kert- 
expó mezőgazdasági szakkiállítását Fehérváron 
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A vásáron 
az ország minden tájáról érkeztek kiállítók. 
Volt, aki hazai kézzel készült sajtjait, mézeit, 
szörpjeit mutatta be, de a megye kertészetei is 
felvonultatták színesebbnél színesebb virágaikat, 
dísznövényeiket. 

Az idei kiállításra a legtöbben virágo-
kat, fűszernövényeket, örökzöldeket 
hoztak. Az egyik cég eladója szerint 
tizenhét fajta paradicsommal és 
legalább ennyi paprikával érkeztek, 
keresik is a vásárlók a sokszínűséget. 
Mint mondja, sokan a kertjükbe 
választanak palántákat, de bőven 
akadnak olyanok is, akik erkélyre, 
balkonra ültetnének paprikát és 
paradicsomot. 

Mátyás-emlékév van: városunkba érkezett a Mátyás 
király halotti pajzsának másolatát bemutató 
kiállítás. 

A magyar történelem egyik legismer-
tebb uralkodójára, Mátyás királyra em-
lékezünk ebben az évben. A tárlathoz 
kapcsolódóan a pajzs kalandos történe-
téről is hallhattak előadást az érdeklő-
dők a kiállítás megnyitóján szerdán a 
Szent István Király Múzeumban. 
Mátyás király születésének 575. és 
trónra lépésének 560. évfordulóján 
hiteles és érdekes információk tárulnak 

lehetőségét: „Nagyon régóta tudtam, 
hogy művészettel szeretnék foglalkoz-
ni. Egy hosszabb folyamat eredménye, 
amíg eljutottam addig, hogy kimond-
jam: festőművész szeretnék lenni. 
Mióta felvettek a Képzőművészeti 
Egyetemre, és ezt csinálom, soha nem 
az lebegett a szemem előtt, hogy stílust 
kellene választanom. Ez egy tanulási 
folyamat, aminek egyszer majd meg 
kell érnie. Tudatosan készülök arra, 
hogy egyszer majd megérkezem arra 
a pontra, amikor olyan stílusom lesz, 
ami csak rám jellemző. Bár sokan 
mondják, az egy romantikus elképze-
lés, hogy a 21. században lehet egy 
művésznek stílusa...”
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csapattal találkoznak. Együtt csalo-
gatják elő az erdő lakóit, megismer-
tetve egyedi hangjukat a lurkókkal. 
A játékos kavalkádban előkerül 
a darabban Remete Rezső (Nagy 
Attila József) is, a nehezen oldódó, 
mogorva egykori dobos, aki elvo-
nulva a zajos, teleszemetelt világból, 
az erdőben találta meg nyugalmát. 
A kvartett negyedik tagja maga a 
rendező, Kozáry Ferenc, aki a vadász 
szerepéből kibújva talál társra a há-
rom zeneszerető barátban. A kiváló 
előadás egyfajta misszió, melyben 
megerősítik: a természet szépsége 
és a zene szeretete ünneppé teheti a 
hétköznapokat is.
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Slágernövény kategóriában az 
egynyáriak viszik a prímet, hiszen 
ezeket a virágokat közterületre és 
árnyékos helyekre egyaránt ültet-
hetjük: szépek, gyönyörű virágokat 
hoznak, és ami a legjobb, hogy egész 
nyáron virágoznak. Ezért is választ-
ják őket nagyon sokan. Ahhoz, hogy 
valóban egész nyáron pompázzanak, 
csak minden nap friss víz és hetente 
egy kis virágtáp szükséges.
A látogatók két napon keresztül 
válogathattak az egzotikus növé-
nyekből, kaktuszokból, balkonnövé-
nyekből, de mezőgazdasági termé-
keket, kerti bútorokat is bemutattak 
a kiállítók. Megjelentek őstermelők 
is, lehetett vásárolni bort, mézet, 
tejterméket, különféle szörpöket, de 
háztáji finomságokat is. A kétnapos 
rendezvényre több mint húszezer 
látogató érkezett.

elénk, mint például Mátyás székesfe-
hérvári koronázása és az azt követő 
időszak legérdekesebb történelmi 
eseményei. A tárlaton a látogatók a 
koronázás mellett betekintést nyerhet-
nek a király halála után zajló fontos 
eseményekbe is. 
Hunyadi Mátyás több szállal kötődik 
városunkhoz: az esztergomi érsek 
1464. március 29-én Székesfehérváron 
koronázta királlyá – többek között 
erről valamint uralkodói időszakáról, 
temetésének körülményeiről beszélt 
a hallgatóságának Jamrich Viktor 
történész. 
A tárlat június 30-ig látogatható.
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Pszichodráma-történelem:

A módszert Jacob L. Moreno dolgozta ki. A gyökerei a színjátszásba, a rögtönzésekbe 
és a közösségi szertartásokba nyúlnak. Eleinte inkább verbális csoportos terápiaként 
tartották számon, később egyre inkább cselekvésközpontúvá vált. 1936-ban nyílt 
meg az USA-ban az első olyan klinika, mely önálló pszichodrámaszínpaddal rendel-
kezett. 1936-ban indult meg a pszichodráma-oktatás, majd egy évre rá indították el 
a csoportterapeuták a saját szakmai folyóiratukat. A módszert a negyvenes évektől 
kezdve alkalmazzák többek között iskolákban, szellemi fogyatékkal élők rehabilitáci-
ójában és vezetőképzésben.

Utca

Schaár Erzsébetnek két kiállítása volt 
Székesfehérváron. Először 1966-
ban mutatta be munkáit a múzeum 
Országzászló téri épületében. A másik 
nagy mérföldkő egy különös egység, 
a hetvenes évek Magyarországának 
első environment alkotása, mely az 
Utca címet viseli, és ami jelenleg Pé-
csen van teljességében kiállítva, noha 
ezt is Fehérváron mutatták be először 
1974-ben. Ember nagyságú szobrok, 
melyek egy elképzelt utcában kapnak 
helyet falakkal, ablakokkal, azokból 
kitekintő figurákkal, az utca végén 
pedig egy nőalakkal. A Deák-gyűjte-
ményben jelenleg kiállított darabok 
az eredeti hungarocell-installációk.

Pályázati felhívás!

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

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

 

Alapterület

22 m2

53 m2

50 m2

53 m2

Szobaszám

1 félszoba
1 + 2 félszoba

1 + hall
2

Komfortfokozat

komfortos
összkomfortos

komfortos
összkomfortos

Költségelvű lakbér 
- induló ár (Ft/hó)

14.850,-
29.150,-
37.500,-
29.150,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban 

részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkál-
tatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),

2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együtt-
költöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),

3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú 
lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),

4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Város-
gondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),

5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó össz-
jövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.

6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a 
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.  

7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a 
meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.

8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező 
személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegy-
zője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.

9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasz-
nú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú 
számlájára kell

- átutalni, 
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.

A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig 
a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti 
szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot 
a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmen-
tesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati 
felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvá-
nítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkö-
rében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg. 

Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://
lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok

További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Cím
(Székesfehérvár)
Ady E. u. 26. fsz/1.

József A. u. 2/A 1/3.
Oskola u. 3. 1/2.
Tolnai u. 20. 4/1.

kurucz tünde

Gondolkodott már azon, milyen lehet egy 
kiállításon úgy végigmenni, mintha a térdünk 
lenne a szemünk? Milyen lenne közösen – egy 
szoborból kiindulva – történetet kitalálni? Áp-
rilisban a Városi Képtár–Deák-gyűjteményben 
olyan foglalkozás indult felnőtteknek, melyen 
Schaár Erzsébet művei pszichodramatikus 
eszközökkel egy különleges belső megvilágí-
tásba kerülnek.

Szerda délután volt. Öt perccel öt 
előtt. Szép tavaszi fények sütöttek 
be a Deák-gyűjtemény Freskós Sza-
lonjába. Már hatan ültek a széke-
ken. Volt, aki zavartan mosolygott, 
volt, aki keresztbe tett kézzel ült, 
és akadt olyan is, aki a telefonját 
babrálta. Közben megérkezett 
Rosta Helga pszichodramatista, 
aki – hogy az izgatottságot oldja – 
megkínált mindenkit vízzel. 

Műtárgyak köré szőtt mesék

A bemelegítő gyakorlatok teremtik meg a bizalmat

A kiállítás közelebb visz a belső világunkhoz

„Ez egy kísérlet. Nem tudok róla, hogy 
lett volna felnőtteknek ilyen kezdemé-
nyezés Székesfehérváron, de Buda-
pesten több múzeumban is működnek 
pszichodráma-foglalkozások. Ez egy 
másfajta módszer, melynek segítségé-
vel a Schaár Erzsébet-kiállítás műveit 
dolgozhatjuk fel.” – mondta Helga.

A műtárgy katalizátor

A pszichodráma eredetileg egy 
terápiás forma, mely a cselekvésen, 
annak átélésén illetve a közben 
megjelenő érzelmek tudatosításán 

alapul. Múzeumi környezetben ki-
csit másképpen működik: az alko-
tások egyfajta katalizátorrá válnak, 
melyek úgymond berobbantanak 
kérdéseket.
„Mindig a befogadón is múlik, hogyan 
él tovább a műtárgy. Én arra vagyok 
kíváncsi, mihez kezd ezzel a helyzettel 
egy ad hoc csoport, ahol a tagok egy 
része nem is ismeri egymást. Schaár 
Erzsébet műveiben nagyon sok érzelem 
és mélység van, így remek alapot 
adnak a történeteknek.”

Kőkemény munka

A feszültség szépen lassan elillant. 
Várakozás közben kialakult néhány 
spontán diskurzus. A résztvevők 
közül Marton Ágota volt talán az 
egyik legidősebb, aki szabadidejé-
ben szívesen próbál ki új dolgokat. 
„Nem tudom, hogy egy ilyen foglalko-
zás hogy működik, még soha nem vol-
tam. Érdekelne, mi lesz a végkifejlet, 
főleg, hogy korábban óvodás dráma-
játék-vezetői képesítést szereztem.” 
– emelte ki Ágota, majd hozzátette: 
ugyan még nem látta a kiállítást, de 
bízik benne, hogy az alkotások a 
mélyben lévő érzéseket, emlékeket 
a felszínre hozzák.
Helga közben gondosan körberakta 
a székeket. Mindenki elfoglalta a 
helyét, majd a rövid bemutatkozás 
után kezdődtek a gyakorlatok. 
„Ez nem egy interaktív előadás, hanem 
egy kétórás kőkemény munka, amiben 
mindenki annyira vesz részt, amennyi-
re szeretne.” – hívta fel a résztvevők 
figyelmét a pszichodramatista. Ez-
után bekapcsolta a zenét. A lassú, 
már-már darabos mozgás, a kockás 
vagy éppen fekete ruhát viselő cso-
porttagok keresése, a vállak lágy 
érintése elsőre furcsának tűnt,  de 
mégis egyfajta bizalomcsírát alakí-
tott ki, amire lehetett építeni.

Ami nincs egy hagyományos 
tárlatvezetésen

A tárlatot ezután mindenki egyéni-
leg fedezte fel. Figyelniük kellett a 
színekre, szagokra, érzésekre, Ezt 
csak fokozta, amikor a résztvevők-
nek helyzetet kellett változtatniuk, 
például úgy mentek végig a terme-
ken, mintha a térdükön lenne a 
szemük, vagy földről fekve bámul-
ják a lámpákat. Csupa olyan dolog, 
ami egy hagyományos tárlatvezeté-
sen elképzelhetetlennek tűnik. 
Ezután mindenki kiválasztott egy 
műalkotást, ami igazán megfogta. 
Egyeseket a Székek, másokat a 
félig nyitott, félig zárt ablak vagy 
az áttetszően csillogó Kékszakál-
lú herceg vára ragadta magával, 
melyek köré később hol vidámabb, 
hol szomorúbb történeteket szőt-
tek. A két óra két percnek tűnt. A 
visszajelzések alapján a műtárgyak 
köré szőtt mesék túlléptek a múze-
um falain.
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Szervizértékelő és -kereső program indult

Legtöbbünknek megvan a jól bejáratott szakija

Néhány kattintás, és kiderül, mi a vélemény kedvenc autószerelőnkről

Ki tudja, mikor jöhet jól a megbízható segítség...

Legtöbbünknek megvan a jól bejáratott 
szakija, akihez bizalommal fordul, ha köhög 
az autó vagy csak egy alapos ellenőrzésre 
van szükség. Amikor azonban az ország túlsó 
végében kell azonnali segítség, már nem 
olyan egyértelmű a helyzetünk. 

Nyilván ez a cikk nem született 
volna meg, ha a problémára 
nem lenne megoldás. És nem 
is akármilyen! Még az autóhoz 
fikarcnyit sem konyító is könnyen 
eligazodik a roppant egyszerű, 
kézenfekvő és felhasználóbarát 
oldalon, a GarVisor.com-on, ami 
pont annyit ad, amennyire egy 
egyszerű, szolgáltatást kereső em-
bernek szüksége van. A nyitóol-
dalon csak beírjuk a tartózkodási 
helyet, kiválasztjuk, hogy öt, tíz 
vagy húsz kilométeres körzet-
ben keresünk-e szervizt, és már 
listázza is a lehetőségeket. Ha 
pedig még azt is sejtjük vagy akár 
tudjuk, hogy mit kell megszerel-
ni, akkor egyetlen kattintással 
bejelölhetjük, hogy specifikusan 
azokat a műhelyeket listázza, 
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Székesfehérvári telephely: Móri út 154.
Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943
www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,

AUTÓ DIAGNOSZTIKA, 
GUMISZERELÉS

Székesfehérvár, 
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERVIZ
8000 Székesfehérvár,  Kőrösi u. 228. 

(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)
Tel/Fax: 06-22/313-167 

Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.

Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

ahol biztosan tudják orvosolni a 
problémát.
Persze ekkor még mindig ott lehet 
a kétely a szívünk mélyén, hogy 
megbízható-e az adott szerviz, 
mert mind halottunk már városi 
legendákat ki nem cserélt, de 
kiszámlázott alkatrészekről és 
egyéb huncutságokról. Itt lép a 
képbe a közösség ereje! Ugyanis 
ahogy azt a különböző szállás-  
kereső oldalaknál megszoktuk, itt 
is lehet értékelni az adott műhelyt, 
és mások értékelését is elolvashat-
juk, mielőtt meghozzuk a döntést.
Az azonban mindenképpen 
megnyugtató, hogy már az oldalra 
felkerült szervizek is átestek egy 
szűrőn, ugyanis a szolgáltatást 
üzemeltető Bárdi Autó az elmúlt 
négy hónapban több mint ötezer 

autószervizt mért fel. Sokatmon-
dó az is, hogy a weboldalra ezek 
közül csak valamivel több mint 
kétezer-egyszáz került fel.
Néhány érdekes statisztikai adat 
is született a felmérés során: 
kiderült, hogy a szolgáltatók 18,3 
százaléka – tevékenysége alapján 
– nem tekinthető járműszerviz-
nek, nem nyújtja a meghirdetett 
szolgáltatást vagy nem rendel-
kezik a feltüntetett szolgáltatás 
elvégzéséhez szükséges műszer-
parkkal. A vizsgált több mint 
ötezer cég további 13,3 százalékát 
azért nem vették fel az adatbázis-
ba, mert nem vállalták a közös-
ségi értékelést, vagy a műhely 
leterheltsége és a munkaerőhiány 
miatt nem tudnák vállalni további 
megrendelések ellátását.

A kutatás szerint a szervizek 
több mint kilencven százaléka 
márkafüggetlen. A legalapvetőbb 
kényelmi szolgáltatások közül 
az időpontfoglalást a szervizek 
87 százaléka, a szaktanácsadást 
68, az ügyfélvárót 65, a wi-fi 
kapcsolatot 57, a flottaszervize-
lést pedig 61 százaléka vállalja. 
Bankkártyás fizetést egyelőre a 

cégek alig 22 százaléka biztosít, 
és a szolgáltatók kevesebb mint 
fele, 44 százaléka vállalja az autó 
el- és hazaszállítását. Csupán 
15-15 százalékuk biztosít a javítás 
idejére csereautót vagy non-stop 
gépkocsiátvételt. A non-stop 
javítási szolgáltatásokat vállaló 
szolgáltatók aránya még ennél is 
alacsonyabb, 7 százalékos.
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Szárnyak a diákoknak

Egyre népszerűbb a duális képzési forma

Duális információs napot tartott az Óbu-
dai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara és a 
Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári 
Campusa a Városháza Dísztermében. Az egyre 
népszerűbb képzési forma előnyeiről, a képzés 
módjáról és a jelentkezés feltételeiről az intéz-
mények és a cégek képviselői adtak tájékozta-
tást a diákoknak.

„Fehérvár az ország második legna-
gyobb ipari központja, és kategóriá-

Ötvenkilenc Székesfehérváron tanuló 
fiatalt támogat idén a város az Alba Regia 
Ösztöndíjjal. A támogatást középiskolások 
és a felsőoktatásban tanuló hallgatók is 
igényelhették. 

A díjazott fiatalok legalább 
3,75-ös átlaggal tanulnak, ez volt 
az egyik feltétele annak, hogy 
részesülhessenek az Alba Regia 
Ösztöndíjban. Középiskolások 
közül harmincöt diák kapja 
mostantól öt hónapon keresztül 
a havi tízezer forintos ösztöndí-
jat, az egyetemisták közül pedig 
huszonnégyen havi húszezer 
forintnak örülhetnek. 
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Érd: 20/326-04-01; 20/313-04-14
vagy Móron az Asztalos utcai TH-en.

Önéletrajzát a szucs@bitter-szucs.hu címre várjuk!

A Bitter-Szűcs Garázs Bt. 
állandó fuvarfeladatokra 

keres belföldes és nemzetközi 
gépkocsivezetőt- C,E; 

nemzetközi esetén: havi 2-3 
itthon töltött hétvége.

A SZÉPHŐ Zrt. olyan munkatársat keres

MŰSZERÉSZ
munkakörbe, akinek fontos a jó, családbarát, emberközpontú 
munkahelyi légkör, a biztos fizetés és a számos béren kívüli 

juttatás.
Főbb feladatok:

• hőtermelő telephelyek és berendezések műszerész 
karbantartása;

• mérés és szabályzástechnikai feladatok elvégzése.

Amit kérünk:
• elektronikai műszerész szakközépiskolai végzettség;
• alapos számítógépes ismeret (Word, Excel);
• B kategóriás jogosítvány. 

Előny lehet:
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat, 

villanyszerelői ismeretek;
• elektrikusi végzettség;
• kazánfűtő, kazánkezelő, kazángépész tanfolyam;
• PLC-k ismerete.

A fényképes önéletrajzokat fizetési igény megjelölésével várjuk 
a humanpolitika@szepho.hu e-mail címre!

„A város jövőjét a fiatalok jelentik!”

Építőanyagkereskedés fürdőszobaszalonba, 
hosszú távra, önálló munkára,

ÉRTÉKESÍTŐ 
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!

p.gabriella@epitokforrasa.hu
Tel.: +36 30 277 7341

jában Európa tíz legjobb befektetésre 
ajánlott városa között található. A 
város ipara a világ legkorszerűbb tech-
nológiáját kínálja. Fehérvár biztosítja 
azt a képzési struktúrát is, amivel 
a fiatalok biztos egzisztenciát talál-
nak a munkaerőpiacon.” – mondta 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter a rendezvényen.
Györök György dékán arról beszélt 
a végzős fiataloknak, hogy a duális 
képzést egy lehetőségként éljék 
meg, amit az iparral és a várossal 

közösen kínál az egyetem. Ez a 
fajta képzés „szárnyakat adhat” a 
fiataloknak. Az Óbudai Egyetem 
Alba Regia Műszaki Karán földmé-
rő és földrendező mérnök, gépész- 
mérnök, mérnök informatikus, 
műszaki menedzser, villamosmér-
nök alapképzés és mechatronikai 
mérnök mesterképzés érhető el 
duális formában. A duális képzés-
ben résztvevő leendő hallgatók 
azzal az előnnyel kezdhetnek majd 
a munkaerőpiacon, hogy az egye-
tem elvégzésekor már három és fél 
év munkatapasztalatot tudhatnak 
magukénak, így szakmailag nem 
számítanak majd pályakezdőnek.
A Budapesti Corvinus Egyetem 
információs napjára is sokan voltak 
kíváncsiak. Az alapképzés szakjai 
közül a tavalyihoz hasonlóan a 
gazdálkodás és menedzsment, a 
pénzügy és számvitel valamint a 
turizmus és vendéglátás szakot is 
indítják duális formában. Az egye-
tem egy egészen új mesterképzési 
szakkal jelent meg tavaly ősztől: 
a nappalin végezhető sportköz-
gazdász szak 2018-ban is duális 
formában indul.
András Krisztina rektori megbízott 
elmondta, hogy mind az alap, mind 
a mesterszak jelentkezési számai 
kiemelkedően növekedtek: a tavalyi 
év első helyezettjeihez képest plusz 

száz fő jelentkezett. Sok specialitás 
van Fehérváron, és a városban a 
felsőoktatás innovatív módon alkal-
mazkodik a helyi gazdasághoz.
Marcelekné Kormos Cecília tanul-
mányi irodavezető adott tájékozta-
tást a duális képzési lehetőségek-
ről. Mint mondta, heti három napot 
töltenek el előre elkészített órarend 
szerint az egyetemen a hallgatók, 
két napot pedig a duális partnernél 
töltenek, ami éves szinten összesen 
száztíz napot jelent.

„Van, aki feltöltődésre szánja ezt az 
összeget, van, aki tanulásra fordítja. 
A város jövőjét a fiatalok jelentik!” 
–  Cser-Palkovics András szerint 
többek között ezért is fontos, 
hogy az önkormányzat lehető-
ségeihez mérten támogassa a jól 
teljesítő diákok tanulmányait. 
– „Fontos, hogy a diákok érezzék, 
hogy a teljesítményért már fiatalon 
is lehet kapni valamit, amiért ők 
dolgoztak meg, ami az ő érdemük.” 
A polgármester reményét fejezte 
ki azzal kapcsolatban, hogy 
ezek a fiatalok a későbbiekben 
Székesfehérváron kamatoz-
tatják tudásukat, ezzel biztos 
jövőt teremtve maguknak – és a 
városnak.
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Barokk-emlékév Székesfehérváron

Összefogás a Barokk-emlékévért

Az önkormányzat vezetői és a városi intézmé-
nyek és szervezetek képviselői sajtótájékoz-
tatón számoltak be a székesfehérvári Barokk- 
emlékévhez kapcsolódó rendezvényekről és 
kulturális programokról.

A programkavalkád során megis-
merkedhetünk a barokk stílustör-
téneti korszakaival. Zenés, táncos, 
irodalomtörténeti, régészeti, 
építészeti ismeretterjesztő előadá-
sok, koncertek várják a látogatókat 
áprilistól-decemberig. Cser-Palko-
vics András üdvözölte a kezdemé-
nyezést: „Egy nagyon szép emlékév 
készülődik. Sok értékes program vár 
mindenkire, aki Fehérvár és ezen 
korszak iránt érdeklődik. Van egy cso-
dálatos, egységes képet mutató barokk 
belvárosunk. Ez a korszak a város 
újjáépítését is jelentette annak idején, 
a sok kulturális értéken és művészeti 
alkotáson túl ez városfejlesztést is 
jelentett, ami a mai napig hat Székesfe-
hérvár életére.”
A Szabadművelődés Háza is ki-
emelten készül a programsorozatra. 
Kiss Dorottyát, az intézmény igaz-
gatóját kérdeztük: „Mi is azonnal 
csatlakoztunk a felhíváshoz, a Barokk- 
emlékév programjaihoz. Van egy 
csillagvizsgálónk, így kézenfekvőnek 
tűnt, hogy mi vállaljuk fel a tudomá-
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A Vörösmarty Rádió műsora április 28-tól május 4-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: 
Schéda Zoltán 

08.10 Sport
08.40 A nap témája
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
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. 4. 29. Vasárnap 2018. 4. 30. Hétfő 2018. 5. 1. Kedd 2018. 5. 2. szerda 2018. 5. 3. CsütörtöK 2018. 5. 4. pénteK

00.00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból. Benne: 
félóránként hírek 

 A nap folyamán a 
Velencei-tavi Hal-, Vad-, 
Bor- és Pálinkafesztiválról 
a Vörösmarty Rádió 
Látványstúdiójából 
szól a műsorunk

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Ficsóri Erika

 Témák: műsorajánló, 
naptár, névnapok, 
aktualitások, 
érdekességek

08:40 Erőszakmentes 
kommunikáció, Palkó 
Zsuzsanna műsora. 
Vendég: Garai Orsolya 

09:10 Hogyan légy önmagad 
legjobb nője? Palkó 
Zsuzsanna műsora

 Vendég: Földi Viktória 
és Csóra Renáta

12:10  Tavaszi zsongás, Palkó 
Zsuzsanna műsora. 
Vendég: Lencsés Rita

13.00 Műsorvezető: 
Gemeiner Lajos

 Témák: aktualitások, 
érdekességek

14:10 Elsősegély percek. 
Vendég: Takács József

14:30 Ép testben jól élek. 
Vendég: Pletser Ádám

17.10 Filmkocka. Vendég: 
Kalmár Ádám

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

 A nap folyamán a 
Velencei-tavi Hal-, Vad-, 
Bor- és Pálinkafesztiválról 
a Vörösmarty Rádió 
Látványstúdiójából 
szól a műsorunk

08.00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Sasvári 
Csilla. Hírszerkesztő: 
Szőllősi Attila

 Témák: műsorajánló, 
kalendárium, 
névnapok, aktualitások, 
érdekességek

09.10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 

10.10 Gazdit keresünk a 
HEROSZ Fehérvári 
Állatotthon lakóinak. 
Vendég: Krepsz Gyöngyi

13.10 Műsorvezető: 
Cseke András

14:10 Tavasz – megújulás. 
Vendég: Wilcsek Róbert 

18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával és 
Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

2018. 4. 28. szOMBat

00.05 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

 A nap folyamán a 

Velencei-tavi Hal-, Vad-, 

Bor- és Pálinkafesztiválról 

a Vörösmarty Rádió 

Látványstúdiójából 

szól a műsorunk

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Németh 

Gábor. Hírszerkesztő: 

Romhányi Anikó

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

13.10 Műsorvezető: 

Cseke András

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

00:05 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból. Benne: 

félóránként hírek

 A nap folyamán a VII. 

Sportmajális színhelyéről 

a Bregyó közi Regionális 

Atlétikai Centrumból, 

a Vörösmarty Rádió 

Látványstúdiójából 

szól a műsorunk

08.00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ

08.10 Műsorvezető: Bokányi 

Zsolt. Hírszerkesztő: 

Heiter Dávid Tamás

 Témák: műsorajánló, 

kalendárium, 

névnapok, aktualitások, 

érdekességek

13.10 Műsorvezető: 

Schéda Zoltán

18.10 Tartson Mits Mártonnal!

20.05 Koktél – színes 

beszélgetések 

Sasvári Csillával és 

Gemeiner Lajossal

23.10 Válogatás az elmúlt 

hét műsoraiból

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 

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: 

Németh Gábor 
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 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: 

Bokányi Zsolt
11.10 Délelőtti körkép
12.20 Ebédidő – gasztronómiai 

magazinműsor
13.10 A Városgondnokság órája
15:00 Napi hírösszefoglaló. 

Szerkesztő: Szőllősi Attila
15.10 Az orvos válaszol 

– egészségügyi 
magazinműsor

16.00 Műsorvezető: 
Németh Gábor

17.30 Aktuális: hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

18.10 Katasztrófavédelmi műsor
19:10 Lapszemle
20:10 Koktél – színes 

beszélgetések 
Sasvári Csillával, 
Gemeiner Lajossal 
és Mits Mártonnal

23.00 Aktuális: napi 
hírösszefoglaló. 
Szerkesztő: Szőllősi Attila

23.10 Iránytű. Pál Ferenc 
atya előadása

nyos ismeretterjesztést, a barokk kor 
csillagászati ismereteinek átadását.”
A sajtótájékoztatóra Kulcsár 
Mihály, a Szent István Király 
Múzeum igazgatója is kész ter-
vekkel érkezett: „Székesfehérvár 
történetében nagyon fontos a barokk 

kor, hiszen gyakorlatilag egy új város 
épült a török időket követően. Számos 
kiállítást szentelünk az emlékév 
eseményeinek. Lesz kiállításunk a 
Fekete Sas Múzeumban a barokk kori 
kertekről, a Csók István Képtárban 
pedig lehetőségünk nyílik bemutatni 

a Szent István-bazilika felújításához 
kapcsolódó terveket.”
A programsorozat részeként 
Székesfehérvár 18-19. században 
újjáépült belvárosában idegenveze-
téssel mutatják be az ország legegy-
ségesebb barokk épületegyütteseit.
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A következő számban fény derül a walesi 
herceg udvari zenekarára, s hogy miként 
nyeri el méltó büntetését Haynau.

Tolsztoj orvosától Zichy Faustjáig
Székesfehérvár a boldog békeidők fővárosi sajtójában – április, 2. rész

Rónay Jácint (1814-1889) pozsonyi nagyprépost, választott szkodári püspök, valóságos belső 
titkos tanácsos, bencés tanár, természettudós, író, az MTA tagja

Zichy Mihály: Faust találkozása a Föld 
szellemével

A Magyar Királyi Főreáliskola Székesfehérváron

asztalos taMás

A boldog békeidők, hasonlóan jelenkorunkhoz, 
felívelő korszaka történelmünknek. Székes-
fehérvár ebben az időben, a tizenkilencedik- 
huszadik század fordulóján is kivívta magának 
a fővárosi lapok megkülönböztetett figyelmét. 
Elhunyt Rónay Jácint, ki minden év januárjában 
pénzadományt küldött különböző fehérvári 
jótékony egyleteknek, s vele együtt kilép a 
feledés homályából Rexa Dezső, Havas- 
Hahn Adolf és Steinberg Jakab. A Budapesti 
Hírlapban (BH), a Fővárosi Lapokban (FL) és 
a Pesti Hírlapban (PH) megjelent írások közül 
válogattunk.

1912. április 17. (BH) Nehéz sorsra 
jutott Tolsztoj Leó (Lev Nyikolaje-
vics) gróf volt magyar orvosának, 
Skarván Bélának negyedik felesége. 
Annak idején sokat foglalkoztak a 
lapok a kalandos természetű fiatal 
orvossal, aki Rózsahegyen, mint segéd-
orvos tolsztoji elvekre való hivatkozás-
sal megtagadta a katonai szolgálatot, 
amiért szigorú büntetésben részesí-
tették. Tolsztoj meghívására Oroszor-
szágba utazott, ahol hat évig, Tolsztoj 
haláláig, mint a remete háziorvosa 
működött. Azóta kalandos utazásokkal 
töltötte idejét, többször megnősült. 
Egy írónő, egy grófnő és egy olasz ha-
lászleány volt egymás után a felesége. 
A negyedik szerencsés hölgy, Weisz 
János volt rendőrfelügyelő leánya, aki 
most otthagyta excentrikus férjét, Szé-
kesfehérvárra jött, és fölírónői állást 
vállalt egy kávéházban.
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1912. április 17. (BH) Rexa Dezső 
vasárnap délelőtt a székesfehérvári 
vármegyeház nagytermében bemutat-
ta Zichy Mihály Goethe Faustjához 
készített illusztrációinak fénykép- 
másolatát. Az eredeti rajzok az orosz 
cár birtokában vannak, s a közönség, 
valamint a művészettörténet előtt 
egyaránt ismeretlenek. A másolatokat 
annak idején Zichy készítette, s küldte 
el Rexa Dezsőnek.
1889. április 18. (BH, PH) Rónay 
Jácint választott szkodári püspök, 
pozsonyi nagyprépost, a főrendiháznak 
választott tagja, ma reggel meghalt. A 
magyar katolikus klérusnak egy történe-
ti alakja tűnt le vele, ki jelentős szerepet 
vitt a közéletben és a tudományok terén 
egyaránt. Nevéhez oly tények fűződ-
nek, melyeket a magyar hazafiság és 
tudományosság mindenkor méltányolt. 
Az 1848-49-iki események, melyekben 
része volt, változatokban gazdag életpá-
lyára sodorták. A kiegyezésig külföldön 
tartózkodott. Ekkor hazajött és tovább 
egy évtizednél működött a királyi 
udvarnál, mint a trónörökös és Mária 
Valéria főhercegnő magyar oktatója. A 
királyi sarjak magyar szellemű nevelése 
egyik legérdemesebb ténye hazafias mű-
ködésének, mellyel méltóvá tette nevét 
a nemzet kegyeletes emlékezetére.
1891. április 18., 23. (BH, PH) 
Montenegro állatsereglete, mely 
hosszabb ideig volt a fővárosban, most 
Székesfehérvárott van. A napok-
ban nagy veszedelemben forgott az 

állatsereglet egyik szelídítője, midőn 
a tigrisek közt végezte hajmeresztő 
mutatványait. Az egyik tigris, mikor a 
szelídítő belépett a ketrecbe, vad ordí-

1907. április 19. (BH) A pesti 
zsidó hitközség pályázatot hirdetett 
a fővárosi rabbi állásra s több vidéki 
rabbit meghívott próbaszónoklatra. 
Az elöljáróság első helyen Steinberg 
Jakab dr. székesfehérvári főrabbit 
jelölte. Steinberg azonban a pályázat-
ban tovább részt venni nem kívánt és 
visszalépett.
1894. április 19. (FL) A budapesti 
gyalogsági equitáció, Küttner József 
hadnagy és lovaglómester vezetése 
alatt 16-án és 17-én távlovaglást ren-
dezett Székesfehérvárra. A 12 tagból 
álló társaság a 148 kilométernyi oda s 
vissza utat, legnagyobb részt ügetés-
ben, 16 óra alatt tette meg.
1909. április 24. (BH) Kobri János 
fehérvári kályhásmester megjelent ma 
délután egy ottani temetési vállalatnál, 
kiválasztott egy koporsót, kifizette és 
házába küldette. Amire a koporsót 
odaszállították, a kályhásmester már 
holtan feküdt szobájában. A hatvan- 
nyolc éves ember vadászfegyverével 
szívén lőtte magát. Öngyilkosságának 
az oka, hogy tönkrement.
1889. április 24. (FL) Célgyaloglás 
volt hétfőn Székesfehérvár és Buda-
pest közt. Ráth Aladár fogadást tartott, 
hogy a 69 kilométernyi utat 12 óra 
alatt megteszi. A fogadást fényesen 
meg is nyerte, mert 11 óra 5 perc alatt 
teljesítette a távot.
1904. április 30. (PH) Havas-Hahn 
Adolf, volt székesfehérvári főreá-
liskolai tanár, híres Petőfi-kutató, 
aki múlt évben tragikus módon halt 
meg, egy igen értékes könyvtárat 
hagyott hátra. A mintegy 3000 
kötetből álló gyűjtemény magában 
foglalja a világ- irodalom legjelesebb 
műveit. Többek között igen érté-
kes a Petőfi-irodalomra vonatkozó 
gyűjtemény, mely a maga nemében 
a legteljesebb az országban. Közte 
van Petőfi költeményeinek egyik 

1891. április 17. (BH) Az úrlovasok 
szövetkezete, mely a nálunk elhanya-
golt akadályversenyek kultiválását 
tűzte ki céljául, április 26-án tartja 
meg második meetingjét Székesfehér-
várott. Az öt számból álló versenyekre 
összesen 53 nevezés érkezett. Nyereg-
ben láthatni a Monarchia legkitűnőbb 
úrlovasait: Lázár Bélát, Kutschenbach 
Sándort, Merveldt grófot és Horthy 
főhadnagyot. A versenyen a harma-
dik futásnál nagy szerencsétlenség 
történt. Merweldt gróf Árvácskával az 
utolsó akadályban felbukott, a ló ráesett 
és hasát megtaposta. A külső sérülések 
nem súlyosak, de belső sérüléseket 
szenvedhetett. A vendéglőbe vitték.

tással nekirontott, hanyatt döntötte és 
összeharapdálta a lábát meg a vállát. A 
nézők között a borzalom moraja futott 
végig. A segítők kinyitották az ajtót, 
s az ember kimenekült. Seidel Lajos 
rendőrkapitány betiltotta az állatszelí-
dítő produkciókat néhány napra, amíg 
a tigrisek lecsendesednek.
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kiadása, mely Arany János sajátkezű 
Jegyzeteivel van ellátva. Az értékes 
könyvtárat egy fővárosi antiquárius- 
cég vette meg.
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Múlt heti rejtvényünk fókuszában a fehérvári oktatási intézmények álltak. A közelmúltban 
tartották az egyik legrangosabb középiskolai tehetségkutató versenyt, a Fejér Megyei Diák-
napokat. A verseny fesztiváldíjasa az egyik fehérvári gimnázium lett. Első megfejtésünkből 
kiderült, hogy melyik: Teleki Blanka Gimnázium.
Szintén múlt heti lapszámunkban adtunk hírt az egyik általános iskola ünnepi hetéről. Máso-
dik megfejtésünk az intézmény nevét rejtette: Zentai Úti Általános Iskola.
Nemrégiben továbbtanulni vágyó diákoknak szerveztek nagyszabású bemutatót arról, 
milyen szakmákat lehet Fehérváron elsajátítani. Harmadik feladványunkban arra kerestük 
a választ, hogy mi az elnevezése ennek a programsorozatnak. A helyes megfejtés: szakmák 
éjszakája.

E heti keresztrejtvényünk május elsejével, azaz a munka ünnepével foglalkozik. 1886-ban ezen 
a napon Chicagóban a szakszervezetek sztrájkot szerveztek: háromszázötvenezer munkás 
vonult utcára. Az első megfejtésből kiderül, hogy miért tüntettek.
A tömegbe az anarchisták bombát dobtak, amire a kivezényelt rendőrök tüzet nyitottak. A 
második megoldás azt takarja, hogy a chicagói sztrájk milyen néven vonult be a történelembe.
A tüntetésen tizenegyen meghaltak, sokan megsebesültek. Néhány évvel később Párizsban 
megalakult a II. Internacionálé, mely arra kérte a munkásszakszervezeteket, hogy a chicagói 
tüntetés emlékére a munkások a jogaikért vonuljanak fel május elsején. Évről évre világszerte 
egyre többen csatlakoztak a kezdeményezéshez. A harmadik megfejtés egy huszadik századi 
személyt rejt, aki május elsejét fizetett ünnepnappá nyilvánította.
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Mindig magasabbra!

Donato Renzetti zenével koronáz

Az olasz maestro 
Vakler lajos

„Tudod te, mi a zene? Isten parányi emlé-
keztetője az embernek, hogy nem az ember 
az egyetlen csoda ebben az univerzumban. A 
zene harmonikus kapcsolat minden élőlény 
között, még a csillagok között is.” August 
Rush megannyi mélységet megjáró alakja, 
a Szeretet szimfóniájának gondolata illesz-
kedik ahhoz a misszióhoz, mely a múltban 
és a 2015-ben önállóvá vált Alba Regia 
Szimfonikus Zenekart a jelenben is elkíséri. 
Az idén hatvannyolcadik születésnapját 
ünneplő Donato Renzetti világszerte az egyik 
legelismertebb olasz dirigens. Koncert- és 
operakarmesterként egyaránt nagyon 
népszerű. Nagy ívű pályafutása alatt a világ 
legjobb zenekarait vezényelte, legendás 
szólistákkal koncertezett a legpatinásabb 
hangversenytermekben és operaházakban. 
Az olasz mester kivételes érzékenysége és 
elkötelezettsége most Pécsett, az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekarral hódította meg a 
klasszikus muzsika szerelmeseit.

Úgy fogalmazott a jelmondatában, 
hogy „a mi kultúránkban a legfonto-
sabb a munka.” Ez egy olyan mondat, 
ami mindannyiunk javát szolgálja, ha 
megtartjuk.
Igazán szerencsésnek tarthatjuk 
magunkat, hiszen a zenélés a 
munkánk, ami őszintén szólva 
nem is igazán nevezhető munká-
nak. Olaszországban egyébként, 

Fo
tó

k:
 Si

m
on

 Er
ik

a

amikor megkérdezik, hogy mivel 
foglalkozom, azt felelem, hogy 
hegedűn játszom.
Pályafutása alatt jószerivel minden 
rangos operaházban, hangverseny-
teremben vezényelt. Milyen gondo-
latokkal fogadta el a székesfehérvári 
invitálást?
Kijelenthetem, hogy mi egy külön 
kategóriát képviselünk, mint 
zenészek, hiszen a zenét és a kul-
túrát tudjuk terjeszteni az egész 
világon. Egy zenekar vezetőjének 
tudnia kell minden zeneszerzőtől 
játszani, a specializációban ezért 
egyáltalán nem hiszek – de persze 
ez személyiségfüggő is. A követ-
kező napokban azért vagyunk itt, 
mert egy olyan programot csiná-
lunk, melynek keretében Bartók 
műveit is előadjuk. Őt egyébként 
egy tipikus magyar zeneszerzőnek 
tartom, így nem jelent majd gon-

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.

dot, hogy tőle kell játszani. Lehet, 
hogy hibázok, de a zene ugyanaz 
mindenhol. Az a különlegessége a 
mi munkánknak, hogy a zenéért 
dolgozunk együtt más kultúrák-
kal, más nemzetiségekkel.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar 
két esztendeje önálló, és ez nagyon 
sokat jelent a zenekedvelő székesfe-
hérváriak számára. Önt a kvalitásai 
arra is predesztinálják, hogy megha-
tározza a próbák alapján, hol tart ez a 
csapat szintben, minőségben?
Húsz évvel ezelőtt vezettem a 
Magyar Állami Hangversenyzene-
kart Budapesten. Nagyon szívesen 
fogadtam az akkori felkérést is, 
hiszen mindig nyitottnak éreztem 
magam arra, hogy más nézőpon-
tokat is megismerjek. Számomra 
a munka a legfontosabb, azért 
dolgozom, hogy minél több prog-
ramot tudjunk csinálni közösen.  
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Több mint négyszáz gyerek vett részt az ARAK AKTIV idei gáláján, teljesen megtöltötték a kosárcsarnokot

Bár ezúttal sem volt valódi verseny, a gyerekek így is komolyan vették, és nagyon szurkoltak, 
izgultak minden egyes futam alatt

Négy versenyszám szerepelt a programban. A cél ezúttal is a sport és az atlétika megszerette-
tése volt.

Nem biztos, hogy Lóránt játszhat az újabb Körmend elleni mérkőzésen Jó úton a bajnoki cím felé

Mindenki győztes!
kaiser taMás

A tavalyihoz hasonlóan az idei, XVI. ARAK AKTIV-on sem hirdettek győztest. Illetve dehogyisnem: 
mindenki nyert, aki ott volt! Összesen tizenegy iskolából érkeztek csapatok a négy évfolyam 
számára megrendezett gálára.
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Újabb Körmend–Alba Fehérvár mérkőzés követ-
kezik a kosárlabda-bajnokságban. Rekord-
gyanús, hogy ebben a szezonban hetedszer 
játszik egymással a két csapat.

115-75, 86-82, 88-69, 85-77, 88-
68, 67-79 – az eredménysorból az 
utolsó darab lóg ki, hiszen abban 
a számpárban a második tag a na-
gyobb. Mivel az első mindig az Alba 
pontjait mutatja, a második a Kör-
mendét, a „megfejtés” ennyi: hatból 
ötször a fehérvári csapat nyert, 
amikor ebben az idényben talál-
koztak. Egyszer az alapszakaszban, 
egyszer a Magyar Kupában, kétszer 

Hat fordulóval a labdarúgó NB I vége előtt 
közelebb került a bajnoki trófea Sóstóhoz, kö-
szönhetően annak, hogy a Videoton legyőzte a 
Debrecent, míg a Ferencváros csak döntetlent 
játszott a Paks ellen. A Vidi szombaton éppen 
a tolnaiak otthonában csalogathatja közelebb 
a hőn áhított aranyérmet.

Idei hat győzelmével és két gól 
nélküli döntetlenjével visszavette 
a fehérvári együttes a tabella első 
helyét: két ponttal előzi meg a 
nagy vetélytárs Ferencvárost.
Szó, mi szó, a Vidi Loki elleni 
meccse nem volt egy „fáklyás 
menet”, de Marko Scsepovics 
begyötört góljával meglett a három 
pont, míg a Fradi nemhogy a 
győzelmet, de a döntetlent is csak 

Már unják egymást Minden út Fehérvárra vezet?
kínkeservesen tudta kiharcolni az 
Üllői úton.
Kétségkívül óriási jelentőséggel 
bír majd a május 5-i zöld-fehérek 
elleni felcsúti rangadó, előtte 
azonban Paksot kell bevennie 
Marko Nikolics együttesének – a 
sárga lapjai miatt eltiltott Danko 
Lazovics nélkül. Ez a szezonban 
már sikerült egyszer (1-4), sőt Fel-
csúton is alulmaradt (2-0) Csertői 
Aurél együttese.
Viniciusnak és Stopirának jó lesz 
vigyáznia: ha besárgulnak, ki kell 
hagyniuk a Ferencváros elleni der-
bit! Mint ahogy tény az is: még ha 
utolsó három hazai meccsén csak 
egy pontot szerzett is a tolnai csa-
pat, a Vidinek mindent bele kell 
majd adnia a hatodik helyen álló 
Paks Fehérvári úti otthonában.

a FIBA-Európa-kupában, egyszer 
pedig a középszakaszban verte meg 
Dzunics Braniszlav csapata a vasi 
riválist, szóval úgy tűnik, ha unja 
is egymást a két csapat, a körmen-
diek azért jobban unhatják ezt a 
sorozatot… 
De nincs mese, jön az újabb találko-
zó Körmenden, ahol azért legutóbb 
a piros-feketék nyertek, ebbe ka-
paszkodhatnak. Új edzőjük van, a 
ciprusi Antonis Constantinides, az 
Albában pedig kérdéses a borda-  
sérüléssel bajlódó Lóránt Péter játé-
ka. Hogy ezek a tényezők változtat-
nak-e az idén jellemző tendencián 
a két csapat között – szombat este 
kiderül.
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Mendy nyolcat dobott a Vasasnak

Harmadik egyéni országos bajnoki címét szerezte Kovács Sarolta

Áramszünet az Elektromos Csarnokban
kaiser taMás

A fenti cím szerencsére nem arra utal, hogy 
hatalmas pofonba szaladt volna bele szer-
dán az MTK otthonában az Alba Fehérvár KC. 
A mérkőzést valódi áramszünet szakította 
félbe, a hibát nem tudták elhárítani, így 
április 26-án, csütörtökön újrajátsszák a 
meccset.

Győzelemmel hangolt az MTK 
elleni találkozóra az Alba Fe-
hérvár KC. Deli Rita együttese 
nem kezdett jól, sőt az egész 
első félidőben nem játszott úgy, 
ahogy tud a biztos kiesőnek tűnő 
Vasas ellen szombaton hazai 
pályán, végül mégis sikerült 
nyolc góllal győzni. Az újabb két 
pont begyűjtésével a fehérvári 
gárda továbbra is versenyben 
van a nyolcadik helyért. Ebben 
legfőbb riválisa jelenleg a Debre-
cen, mely a szerdai játéknapon 
viszonylag könnyedén verte a 
bennmaradásért élet-halál harcot 
folytató Békéscsabát. A koráb-
ban a nyolcadik pozícióra szintén 
esélyes Budaörs kiszállni látszik 
a versenyfutásból.
Szerdán az MTK otthonában 
lépett pályára az Alba Fehérvár 
az Elektromos Csarnokban. 
A meccset a fővárosiak kezd-
ték jobban, 3-1-re és 4-2-re is 
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Megvédte egyéni bajnoki címét Kovács Sarolta az 
öttusa országos bajnokságon Budapesten. A Volán 
Fehérvár világbajnoka mögött Alekszejev Tamara 
végzett. Csapatban három fehérvári egység állhatott 
dobogóra. 

„A verseny előtt szóltak, hogy ne hagyjam 
otthon a vándorserleget. Szerencsére 
csak pár órára kellett tőle megválnom!” 
– mondta a Kincsem Parkban Kovács 
Sarolta, aki 2015 és 2017 után ismét 
hazavihette a kupát. A verseny 
bizonyos értelemben rendhagyó volt, 
mivel a lovaglással kezdődött, de a 
Volán Fehérvár világbajnoka folytatta 
hagyományait. 
„Nagyon szerettem volna címet védeni, 
azért is, mert a Los Angeles-i Világkupán 
nem voltam formában. Jól ment az úszás 
és a futás, a lövészetben egy kicsit bizton-

Nem adja a vándorkupát!
sági játékot játszottam, azon még csiszolni 
kell!”
A szezont parádésan – két Világku-
pa-éremmel – kezdő Alekszejev Tama-
ra idén is második helyen zárta az ob-t: 
„Most a fizikai számok nem mentek jól, de 
ezen még tudok javítani!” 
Nem mellesleg a két fehérvári a BHSE 
ausztrálját, a riói olimpiai bajnok 
Chloe Espositót előzte meg. Kiváló elő-
jelek a jövő heti kecskeméti Világkupa 
előtt!
Csapatban a nőknél a Volán Fehérvár 
(Kovács Sarolta, Koleszár Zsófia, Kalin-
csák Eszter) ezüst-, az Alba Öttusa 
(Alekszejev Tamara, Turbucz Anna, 
Ormándi Rebeka) bronzérmet szerzett. 
A férfiaknál Demeter Bence egyéniben 
csak a hetedik helyen zárt, de vigaszta-
lódhatott a Volán csapatban (Demeter, 
Katona Bálint, Farkas Martin) begyűj-
tött bronzérmével. 

A konferenciára hat egyetem és tizenöt különböző szervezet képviseletében érkeztek előadók
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dávid renáta

Terítéken a globális sportgazdaság, a sport és 
sportrendezvények szerepe a térségfejlesztés-
ben – második alkalommal rendezték meg a 
Sportgazdaságtani Kutatók és Egyetemi Oktatók 
Fórumát. A nagyszabású eseménynek a Budapes-
ti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusa 
adott otthont.

A sport globálisan az egyik legdina-
mikusabban fejlődő iparág, mely a 
magyar, ezen belül a székesfehér-
vári cégek számára is nemzetközi 
kiugrási lehetőséget jelent – így 
fogalmazott András Krisztina, a 
konferencia szervezője, aki szerint 
a fórum nagyon fontos a szakmai 
tapasztalatcsere miatt. A II. SKEOF 
Konferencián a magyar és nemzetkö-
zi szakemberek előadások keretében 
vizsgálták a globális sportgazdaság 
időszerű kérdéseit, a sportrendezvé-
nyek társadalmi, gazdasági hatásait. 

Sikertényezők a globális sportgazdaságban
Herr Orsolya, az Alba Fehérvár KC 
játékosa szerint Székesfehérvár 
Magyarország egyik legsportosabb 
városa. Mint mondja, amióta Fe-
hérváron játszik, szembesült azzal, 
hogy városunk valóban sportváros: 
megtalálható itt a kosárlabda, a 
kézilabda, ezen kívül a jégkorong, 
a futball és számos olyan sportág, 
mely társadalmi szempontból is 
jelentős. 
A rendezvényen sor került a Kiváló-
ság a sportgazdaságban díj átadásá-
ra – ezt Balássi Imre vehette át, aki 
arról beszélt, milyen fontossággal 
bír a sportközgazdaságtan: „Nagyon 
nagy figyelmet szentel a kormány a 
sport fejlesztésére, az edzőkre, a létesít-
mények, az infrastruktúra fejlesztésére, 
de a sportvezetői képzés elmaradt – ezt 
a hiányt pótolja ez a szak. Külön öröm 
számunkra, hogy Fehérvár – ahol 
igencsak kimagasló sportklubok vannak 
– élen jár ebben a képzésben!”

vezettek. Majd összekapta magát 
a Fehérvár, és a válogatottba is 
meghívott Pleczéder Orsolya 
vezetésével valamint három 
góljával előbb egyenlített, majd 
fordított is a csapat. A tizenhar-
madik percben szabaddobáshoz 
készülődött az MTK, amikor 
egyszer csak elment az áram. A 
szakemberek megkezdték a hiba 
helyreállítását, előbb tíz, majd 
harminc percben határozták meg 
a váratlan szünet hosszát, mivel 
azonban 19 óráig sem sikerült 
megjavítani a rendszert, az Alba 
Fehérvár KC 6-5-ös vezetésénél 
hivatalosan is „lefújták” a mérkő-
zést. Ami persze nem azt jelenti, 
hogy ilyen arányban nyert volna 
Deli Rita alakulata. A találkozót 
április 26-án, csütörtökön 18 órá-
tól újrajátsszák. Az MTK kézilab-
da-szakosztályának közleménye 
szerint mindenkit várnak szere-
tettel, a belépés ezúttal díjmen-
tes lesz. A egynapos csúszásnak 
talán Siófokon örülnek egyedül, 
hiszen így huszonnégy órával ke-
vesebb ideje lesz a Fehérvárnak 
felkészülni a vasárnapi, egymás 
elleni találkozóra. A meccset a 
Köfém Sportcsarnokban rende-
zik, mely nem a legmodernebb 
csarnok, de az árammal nem 
szokott gond lenni...
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