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Víziváros kinőtte a postáját

A postán elvileg három ablakban intézhetik ügyeiket a vízivárosiak

Látrányi Viktória, Szabó Petra

Választókerületi
programok

Beszerzési eljárás folyékony 
hulladék begyűjtésére

A vízivárosiak évek óta panaszkodnak a postá-
jukra. A problémáról tud az önkormányzat, a 
Székesfehérvári Fogyasztóvédelmi Egyesület 
és az intézkedési jogkörrel rendelkező Magyar 
Posta Zrt. is. A területi képviselő kezdeménye-
zésére talán némi elmozdulás is lesz az ügyben.

Ritka az a fogadóóra, amikor nem 
jönnek hozzám a vízivárosiak 
a postáról beszélni – mondta el 
lapunknak Horváth Miklósné ön-
kormányzati képviselő, aki szerint 
tarthatatlan állapotok uralkodnak 
a 6. sz. postán, a Budai út. 82. szám 
alatt. A hivatali helyiség mérete és 
a munkaablakok száma is kevés-
nek bizonyul. Több lakó szerint az 
ügyfelek rendszerint a szomszédos 
lakótömbig állnak hosszú sorban. 
Arról is beszámoltak, hogy néha 
a csekkeseket előrehívják, így aki 
előbb érkezett, de csak egy levelet 
adna fel, tovább kényszerül vára-
kozni. 
Horváth Miklósné a Székesfehérvá-
ri Fogyasztóvédelmi Egyesülethez 
fordult segítségért, akik viszont 
egyenesen a Magyar Posta Zrt.-t 
keresték meg. A válasz Sopronból, 
a Nyugat-magyarországi Területi 
Igazgatóságról érkezett. A Magyar 
Posta levelében arról tájékoztatta a 
fogyasztóvédelmet, hogy évek óta 
on-line kezelési rendszert alkalmaz-
nak a 6-os postán is, így tisztában 

Búrtelep, Ráchegy, Kö-
fém-lakótelep, Börgönd

Dienesné Fluck Györgyi
Április 4-én, hétfőn 15 és 18 óra között 
az Erzsébet út 12. szám alatti képviselői 
irodában, április 5-én, kedden 17 és 19 
óra között pedig a Köfém lakótelep 1. 
szám alatt várja a városrészben élőket.

Felsőváros

Földi Zoltán
Április 7-én, csütörtökön 17 órától 19 
óráig várja a képviselő a 10. választókör-
zetben élőket a Királykút Emlékházban.
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SZÉPHŐ Zrt.
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 .
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,  
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax:  (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail : info@szepho.hu

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön 

bejáratú 24 m2 épületrész;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a 

piacnál (89 m2), a Bátky Zsigmond utcában 
(148 m2) használaton kívüli hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig 
 

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

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;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Pályázati felhívás!

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) az ön-
kormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elide-
genítéséről szóló 48/2010. (XII. 14.) önkormányzati rendelet alapján, Székesfehérvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlésének 194/2016. (III. 18.) számú határozata értelmében, nyilvános 
pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában álló, székesfehérvári lakások értékesítésére:

A pályázatokat egy példányban, zárt borítékban, „Pályázat a Székesfehérvár, …………….. szám 
alatti ingatlan megvásárlására” jeligével ellátva, az ingatlanokat kezelő Székesfehérvári Város-
fejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft-hez (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet) kell postai úton 
vagy személyesen benyújtani. 

A pályázati felhívással kapcsolatban Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. (dr. Takács 
Dénes Bálint) ad információt, munkaidőben, személyesen (8000 Székesfehérvár, Piac tér 4. I. emelet), tele-
fonon (22/511-323, 70/66-99-337,) vagy e-mailben (takacs.denes@proalbaregia.hu). Az ingatlanok meg-
tekintése előzetes időpont egyeztetés mellett lehetséges. Az ingatlanokat a lakások kezelője, 
a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa mutatja meg.

A pályázatok beadási határideje: 2016. május 27. 9:00 óra

A részletes pályázati felhívás a www.szekesfehervar.hu honlapon tekinthető meg.

Cím, hrsz.
(Székesfehérvár)

Arany J. utca 16. fsz. 2.
365/A/2

Bástya utca 1. fsz. 1.
126/A/1

Havranek J. u. 8. al. 1.
4087/3/A/1

Kossuth u. 6. fsz. 1.
394/A/1

Prohászka u. 51. 2/1.
553/4/A/10

Szt. István tér 10. fsz. 8.
326/A/11

Vörösmarty tér 5. I/4.
5732/A/4

Zichy liget 7. fsz. 5.
29/A/5

Komfortfokozat

komfortos

komfortos

komfort nélküli

komfortos

komfortos

komfortos

komfortos

komfortos

Terület
(m2)

43

37

29

40

34

55

34

30

Forgalmi érték 
(Minimális eladási ár - Ft)

9.200.000,-

7.300.000,-

4.600.000,-

10.900.000,-

7.600.000,-

10.300.000,-

8.300.000,-

5.200.000,-

vannak a forgalmi, terhelési adatok-
kal, hiszen a várakozási idő betar-
tását helyszíni ellenőrzések során 
is kiemelten vizsgálják. A kritikus 
napokon más postákat ellenőrizhet-
tek, valószínűleg ezért nem találkoz-
tak az utcán kígyózó hosszú sorral. 
A válaszlevélben ígéretet tettek egy 

úgynevezett hőtérképes tájékoztatás-
ra is, melyet a „Nekünk fontos az Ön 
ideje” felirattal látnak majd el. Hogy 
a rendszert miként kell elképzelni, 
arról nem adtak tájékoztatást, mint 
ahogy arról sem, hogy a fejlesztés 
mikor valósul meg. És hogy hasznos 
lesz-e? Majd kiderül...

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata „Székesfehérvár 
közigazgatási területén a települési 
folyékony hulladék ingatlantulajdo-
nosoktól történő begyűjtése, elszál-
lítása és elhelyezése közszolgáltatási 
szerződés keretében a 2016-2021. 
évre” tárgyában beszerzési eljárást 
indít. A beszerzési eljárás dokumen-
tációja 2016. április 4-én 15 óráig az 
alábbi elérhetőségen igényelhető: 
kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.
hu, vagy graczerne.mariann@pmhiv.
szekesfehervar.hu.



3közéleti hetilap FehérVárKultúra

Le kell törölni a port!

Székesfehérvár képzőművészeti tanácsadójának, Filep Sándornak meggyőződése, hogy a kiállítóterek üressége a művészek és szervezők közös 
felelőssége

nagy zoLtán Péter

Székesfehérvár művészeti életének megújí-
tása érdekében a városvezetés Filep Sándor 
festőművészt kérte fel, hogy adjon szakmai 
tanácsokat. Az alkotóművésszel lakásán készí-
tettünk interjút, amit a Fehérvár Televízióban is 
bemutatunk.

Talán először fordul elő Székesfehér-
vár történetében, hogy képzőművész 
segíti a város művészeti programjait, 
terveit, elképzeléseit, és nem mű-
vészettörténész. Milyen érzés ilyen 
munkának nekikezdeni egy zenésznek, 
képzőművésznek, festőművésznek?
A dolog nem áll tőlem távol, hiszen 
amikor Székesfehérváron éltem, 
hat-hét éven keresztül a Szent 
István Művelődési Háznak voltam a 
művészeti tanácsadója, ahol a mű-
termem is működött. Ezt tapaszta-
latban gazdag időszaknak nevez-
ném, hiszen sok nagyszerű kiállítás 
született. Ezeken a kiállításokon 
nemcsak szervezőként, hanem 
rendezőként is működtem, így 
rengeteg művésszel volt alkalmam 
megismerkedni. Nyilván akadt 
hiányosság is, hogy a kiadványokra 
gondoljak, ugyanis szegény volt 
az eklézsia. De igyekeztünk minél 
magasabb kvalitású művészeket 
meghívni, minél színvonalasabb 
kiállításokra.
Mit jelent a magas kvalitás? Akkor ma-
gas a kvalitás, ha valakik azt mondják, 
magas a színvonal, vagy akkor, ha sok 
ember meglátogatja az adott kiállítást?
A tapasztalatom az, hogy a kiállí-
tások nagy része az elmúlt évtize-
dekben olyan volt – természetesen 
tisztelet az elég alacsony számú 
kivételnek – ahova nem mentek el 
az emberek. A megnyitón részt vett 
egy szűk szakmai kör, akik benn- 
fentesként szemlélődtek, de a há-
rom hónapos program alatt gyakor-
latilag semmilyen látogatottságról 
nem beszélhettünk. Nehezen meg-
fogalmazható, de amolyan szakmai 
cinizmusnak nevezném ezt, hogy 
nem foglalkoznak a nézőkkel. 
Sajnos nemcsak Fehérvárt jellemzi 
ez, hanem az ország, sőt a világ 
több helyén is előfordul ez a benn-
fentesség, ez a belterjesség. Néha 
annyira eluralkodott már, hogy a 
közönséget egyszerűen kizárták. 
Azt vallom, hogy mindennek meg-
lehet a helye a művészetben, csak 
az elveim szerint szükségeltetik egy 
művészeti kvalitás és egy alkotói 
tisztesség – e kettő határozza meg, 
mit nevezünk művészetnek. A 
művészeti szakértők – nevezzük 
így őket – (művészettörténészek, 
kurátorok) sokszor egyszerűen nem 
tudják, mi a művészet. Amíg ez így 
marad, a közönség elkerüli őket 
és rendezvényeiket. A közönség 
igenis igényli a magas színvonalú 
művészetet, csak meg kell találni a 
módját, hogy eljusson hozzá.
Az elmúlt évtizedekre jellemző ez a 
belterjesség, ami Fehérvárt is eluralta. 
Ön hogy értékeli ezt a jelenséget?
Én alkotó vagyok, nem áll módom-
ban bírálni másokat. Véleményem 
van, ami alapján biztos vagyok 
benne, hogy változásra lesz szük-
ség! Szükségesek az olyan kiállí-
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tások Székesfehérváron, amelyek 
becsábítják az embereket. Sajnos 
mára jellemző, hogy egy kiállítás 
megnyitójára a kollégák, baráti 
körök, esetleg rokonok jönnek el, 
aztán kész. Az, hogy egy vasárnapi 
program keretében családok láto-
gassanak kiállításra, bizony elég rit-
ka. A szakmai vezetők, ha mindezt 
nem veszik figyelembe, és szakmai 
gőggel tekintenek rá, akkor igen 
nagy hibát követnek el, mert nem 

tudják, hogy egy kiállítóterep mire 
való.
2013-ban volt a Szent István-emlékév, 
amikor klasszikusnak mondható, ma-
gas színvonalú kiállítások is vonzották 
az embereket. Lehet vízválasztónak 
nevezni azt az évet?
Minden változást vízválasztónak 
tekintek. Ilyen szempontból jó a 
helyzet Fehérváron, mert változá-
sokra van igény, ami a közönséget 
is megfogja. Az állandó ötletelé-
sek ideje számomra nem most, 
már nagyon régen lejárt! Ezek 
az avantgardista irányzatok már 
réges-régen akadémikussá váltak, a 
szó legrosszabb értelmében. Talán 
furcsa tőlem a kifejezés, hiszen jó-
magam is akadémikus vagyok, csak 
egészen más értelemben.
Az ön képein a keresztény hitvalláson 
túl átsüt a munka. Szinte minden 
ecsetvonásban felfedezni a ráfordított 
időt, a törődést.
Minden művésznél máshogy műkö-
dik. Bennem minden munka lassan 
érlelődik. Mire eljutok odáig, hogy 
valamit papírra, vászonra vessek, 
elég sok időnek kell eltelnie. Nem 
mondom, hogy gyorsan dolgozom, 
inkább keveset, de nagyon sze-
retem a mívességet. A letisztult 
művészet adta vissza számomra 
az avantgárd őrületek után a hitet, 
mert előfordult a nyolcvanas, 
kilencvenes években, hogy meg-
inogtam.
A vak vezet világtalant című remek-
műve, amit mintha egy szál ceruzával 

készített volna, engem mélyen meg-
rendített, és mióta láttam azt a képet, 
egészen más kifejezést jelent számomra 
ez a szólás. Megdöbbentő a képen 
látható munka és ezzel együtt a kép ha-
tása. Amikor tanácsadóként dolgozik, 
ugyanolyan szigorral segíti Fehérvár 
képzőművészetét, mint amilyen szigor-
ral ezt a képet alkotta?
Én csak szakmai véleményt, taná-
csokat adok majd, hogy a közönsé-
get visszacsábíthassuk a kiállító-

termekbe. Az ön által említett kép 
egy megrendelt sorozat első része 
az I. világháborúról. Most egy 
1956-ost fogok készíteni, majd egy 
II. világháborúst nagyobb méret-
ben. Mindhárom témát nagyon 
nehéz úgy megfogni, hogy azt ki-
merítse, és a közönséget egyszerű-
en, mégis beszédesen megérintse. 
Egyébként nem ceruzával, hanem 
ezüstvessző technikával készült, 
ami majdnem mindegy, csak az 
utóbbit nem lehet radírozni. Szere-
tem a virtuozitást!
Egy kicsit nézzünk a jövőbe! A város-
vezetés döntése után a Városi Képtár 
betagozódott a múzeumba. Emiatt a 
képzőművészek egy jelentős csoportja 
nagypénteken jelképesen eltemette a 
kultúrát. Jól fogták-e meg a kultúrate-
metők, hogy az intézmények egyesü-
lése okán valóban meghalt a kultúra 
Fehérváron?
Azok, akik ilyen temetésben gon-
dolkoznak, nagyon rossz utcában 
járnak. Szó sincs temetésről. Válto-
zásokra van szükség. Amit az élet 
megkíván, ahhoz kell alkalmazkod-
ni! Erről szól az intézményegyesü-
lés. Aki temetést vizionál, annak 
saját magában kell először körül-
néznie! Ha ezután is így gondolja, 
akkor maga is tisztában van vele, 
hogy a változás szükséges. Mert a 
temetés nem az intézmény-összevo-
nással kezdődött, hanem az üresen 
kongó kiállítástermekkel!
Ezen a rendezvényen kiállítás is nyílt, 
ahol eltüntették Prohászka szobrát, 

s csak a talapzat maradt, egy másik 
„alkotáson” Szent Istvánt középső ujja 
felmutatásával ábrázolták. Meddig 
lehet Fehérvár keresztény lelkületű 
embereit gyalázni művészeti produk-
ciókkal?
Én nem nevezném művészetnek 
ezeket a tenyérnyi akvarelleket, 
amelyek technikailag is nagyon 
gyengék. Viccként, poénként a 
Ludas Matyiban a helyük, bár nem 
biztos, hogy befogadnák. Ez inkább 

nyílt színi politizálásba fulladó 
dolog. Ilyenkor is szembesülhe-
tünk azzal, hogy rangos termekben 
kapnak helyet olyan fércművek, 
amik egyáltalán nem odavalók. 
Provokációnak tűnik az egész, de 
nem hiszem, hogy sokat kéne vele 
foglalkozni. A művészettörténészek 
pedig nem hiszem, hogy magya-
rázatot tudnak adni arra, hogy az 
ilyen művek mit keresnek ott, ahol 
vannak.
2022 az Aranybulla nyolcszázadik év-
fordulójának éve lesz. Várható-e addig 
átfogó képzőművészeti ív Székesfehér-
váron?
Annyira azért ne fussunk előre, 
mert ennek az évnek sincs vége! 
Két-három évben gondolkozzunk! 
Gondolom, a múzeum munkatársai 
is közreműködők. Utóbbiban biza-
kodó vagyok. Azt hangsúlyozom, 
hogy én csak tanácsokat adok, ami-
vel remélhetőleg ki lehet mozdítani 
a fehérvári művészetet a jelenlegi 
holtpontjából.
A képtár eddigi munkáját jónak 
tartom, az egy-két időszaki kiállítás 
becsúszott hibáival együtt. A 
kiadványaik színvonalasak, akár 
a múzeumpedagógiai munkái. A 
raktáron olyan alkotások vannak, 
amelyekről az évtizedes port le 
kellene törölni, és megmutatni a 
közönségnek! A múzeumnak adott 
tanácsaimmal olyan művészeti 
filozófiát szeretnék kialakítani, 
amellyel elsősorban a közönség van 
megcélozva.
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Az április harmadikán tíz órakor 
kezdődő elődöntő nyilvános, minden 
érdeklődőt szeretettel invitál a Szent 
István Művelődési Házba a szervező, a 
Fehérvár Médiacentrum!

„Csak anyanyelvemen lehetek igazán én.  
Ennek mélységes mélyébôl buzognak föl az

öntudatlan sikolyok, a versek. Itt megfeledke-
zem arról, hogy beszélek, írok.” 

(Kosztolányi Dezsô: Erôs várunk a nyelv)

VII. Fehérvári Versünnep

Április 3-án a 10 órakor kezdôdô elôdöntô 
nyilvános, minden érdeklôdôt szeretettel  

invitálunk a Szent István Mûvelôdési Házba!

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E A  H E T I L A P 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  V Á R O S  É S  H Í R E I

Versünnep: Felvétel indul!

Egri Ferenc – Téli vallomások

Felkészülés az elődöntőre – hangulatkép az elmúlt évből

„Minden apró rezdülésre figyelnünk kell!”

Látrányi Viktória

VakLer LajoS

Hét évvel ezelőtt kollégáink már javában az első 
Fehérvári Versünnepen dolgoztak lázas izgalommal. 
Sőt akkortájt ebben az időpontban már túl is voltak 
az első fordulón. Az ötletgazda Varga Sándor és az 
eseményt életre hívó Fehérvár Médiacentrum csapa-
ta bízott a tehetséggondozó program sikerében, amit 
az azóta eltelt évek igazoltak. Több száz irodalom-
kedvelő fiatal mutatta meg Székesfehérvárnak, hogy 
diákként is lehet magas szinten űzni a versmondást.

Helyszínbejárás, világítás, hangosítás, 
a kamerák és a berendezések elhelye-
zése, aztán: Felvétel indul!!! Felgyúlnak 
a fények, és a versünnep színpadán 
életre kelnek a produkciók. 
Minden évben feszült várakozás előzi 
meg az elődöntő kezdetét. A mikrofo-
nokról, fényekről, kamerákról aztán 
hamar megfeledkeznek a fellépők és 
a résztvevők is, hiszen betölti a teret a 
VERS. 
A nagy múltú verseny a város és a 
térség egyik jelentős tehetséggondozó, 

A Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár olvasó-
terme adott otthont Egri Ferenc sárkeresztúri 
festőművész kiállításának. 

A téli vallomások című tárlaton Egri 
Ferenc – aki a Vörösmarty Társaság 
Áron Nagy Lajos Művészetbarát 
Körének tagja – tájképeit, portréit, a 
városban élő emberek arcait mutatja 
be a maga sajátos művészi eszköz-
rendszerével. Hitvallása szerint:  
„…ha azt akarjuk, hogy alkotásunk éljen 
is – mint a természetben szükséges, 

hogy a részletek egészet alkossanak és 
hogy a legkisebb elemek legkisebb része 
is az egésznek a szolgálatába álljon – 
minden apró rezdülésre figyelnünk 
kell.” 
A székesfehérvári találkozón a 
művész megerősítette hitvallását, 
hogy az ember az abszolút túlélő. 
Aki a legnagyobb bajból is képes 
felülemelkedni, és közös erővel, 
szívvel, szenvedéllyel, bátorsággal 
és bizakodással mindent megsze-
rezhet. Megszerezheti a szabadsá-
got, az életet, a jövőbe vezető utat 
segítő örök hitet és reményt.

értékközvetítő programja. Idén sem 
lesz könnyű helyzetben a zsűri, hiszen 
a korábbi évek bizonyították már, hogy 
jól felkészült versenyzők érkeznek a 
Fehérvári Versünnepre. A hagyomá-
nyokhoz hűen az utolsó pillanat meg-
hozta a jelentkezők kedvét, a határidő 
közeledtével a fiatalok lelkesedése 
megerősödött, és egyre több nevezés 
futott be a Fehérvár Médiacentrumhoz. 
A Fehérvár Televízió a teljes elődöntőt 
közvetíti felvételről. A megmérettetés-
hez az idei évben is mentorprogram-
mal csatlakozik a Vörösmarty Színház. 
A továbbjutók névsora április negye-
dikén, hétfőn lesz olvasható a www.
versunnep.hu oldalon.
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nagy zoLtán Péter

Jobb, hogy ők ásták el

Csak szépen, ízlésesen, ahogy 
megszoktuk! Kedves kis emlékek 
gyűltek csokorba két művészem-
ber nászából, bár a hozzáértő 
tudja, „nem létező emlékek ezek, 
hanem inkább díszletek lenyo-
matai”. Borsos János és társa, 
Lőrinc Lilla áttetsző lazúrfes-
tékkel nagyszemcsés papírra 
felkenték szubjektív világukat 
Csinos kis akvarellek összefog-
laló címmel. Kedves, könnyed 
iróniával mázolták át első 
királyunk öklét úgy, hogy annak 
középső ujja az égnek mered. A 
szenttel finoman, érzékletesen 
üzentek leheletnyi kritikát. Az 
alkotópáros szellemes tréfái 
szinte a kifogyhatatlanság 
érzését árasztották szódás-
talp-szemüveges nézőiknek, elég, 
ha a remekműre gondolok, ahol 
az emléktemplom oldalát úgy 
festették meg, hogy névadójának 
szobra nem, csak annak talapza-
ta látható. Zseniális. Prohászka 
nevét nem szívesen írom le e 
sorok közé, mert szitokszó e két 
géniusz és csodálóik számára. 
De nem rettennek meg ember és 
Isten (bocsánat, utóbbi számuk-

ra nem van) előtt sem, és a két 
ecsetzsonglőr kétszázhatvan 
négyzetcentiméteren (kettő egész 
hat tized négyzetdeciméteren) 
megalkotta a budapesti Hősök 
terét hősök és angyal nélkül. 
Felfoghatatlan szellemiség, 
gigászi humor. Vannak szintek, 
amiket nem lehet felérni. Nem 
lehettem ott, de szinte perzsel 
a művészet átható ölelése, 
ahogy ezt a frenetikus kiállítást 
megnyitották. Mindez termé-
szetesen nagypénteken, amikor 
a vicc, a poén sokkal jobban 
fekszik. De a mosoly még aznap 
este az arcokra fagyott, bár ez 
nem látszott a fotókon. Fekete 
péntek volt ez, hiszen a vidám-
ság könnyű kiállításával el is 
temették azt, amit az adhatott 
volna. Megrendülve vettek 
kiváló szónokok búcsút a Városi 
Képtártól, ami a továbbiakban 
Városi Képtár néven fut már a 
múzeum irányításával. Eltemet-
ték nagypénteken a fent említett 
és már korábban szóvá tett 
kultúrát, és ezzel talán a húsvéti 
időszámítás is új matematikát 
kap. Schaár Erzsébet szobránál 
a megrendült „gyászolók” saját 
kis emlékeikkel, írásaikkal meg-
tömött időkapszulát ástak el a 
harmincéves képtár tiszteletére, 
amit csak harminc év múlva ás 
majd ki valaki. Eltemették a kul-
túrát azok az emberek, akiktől 
ajándékba kapta Székesfehérvár. 
Talán jobb is, hogy ők ásták el...
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Gaál Ottó nagysikerű 
tankönyveinek bemutatója!

ÚJ ÚT 
A NYELVTANULÁSBAN!

Eredeti módszer, különlegessége
az önálló beszédgyakorlás, 

egyéni tanulási tempó!
Tananyagok megtekinthetők és 

21.990 Ft-os egységáron
megvásárolhatók:

SOPRONBAN 
a GYIK. Rendezvényházban

(Ady Endre út 10.)
2016. március 1-jén (kedd) és

március 8-án (kedd) 17-19 óráig.

www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés:

Hudi Tibor, 06-30/318-49-53

Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány éve 
a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek nyelvet 
tanulni, ők sem gondolták, hogy ilyen sikeres 
nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átla-
gos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen 
mindössze egy nyelvből volt bizonyítványuk. 
Életük nagy felfedezésének érzik a módszerrel 
való megismerkedést. 
Azóta ugyanis Virág 
kilenc, Blanka pedig 
tizenhárom nyelvből 
szerzett középfokú 
nyelvvizsgát. Zsófi 
pedig 18 éves „kreatív 
nyelvtanuló”, negye-
dikes gimnazistaként 
már tíz nyelvből vizs-
gázott sikeresen, telje-
sítménye korosztályá-
ban egyedülálló.

Könnyedén, három-négy havonta tettek kö-
zépfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez kizáró-
lag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, 
manapság gyakori, hogy a középfokú nyelv-
vizsga hiánya miatt a végzősök fele nem veheti

át diplomáját! A tananyag kidolgozója Gaál Ottó 
27 nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni baj-
noka Magyarországon Három dolog, amiért 
érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:

1. A könyvben szereplő 8000 kétnyelvű mon-
datrész, mondat és a hanganyag megtanít be-
szélni – tanári segítség nélkül. 

2. A könyv tartalmazza 
a középfokú nyelvvizs-
ga nyelvi anyagát – ezt 
a lányok eredményei is 
bizonyítják.

3. Kiváló módszer 
újrakezdésre, szinten 
tartásra, sőt – újra elő-
véve – bármikor felfris-
síthetjük vele nyelvtu-
dásunkat anélkül, hogy 
be kellene iratkoznunk 

egy nyelvtanfolyamra. További infor-
máció az alábbi honlapon található, illetve az 
előadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan 
lehet minden olyan emberből sikeres nyelvtanuló, 
aki valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy 
idegen nyelvet.

TE IS LEHETSZ NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!

Angol Dán Eszperantó Francia Horvát Holland Német Norvég Olasz Orosz Portugál Spanyol Svéd

SZÉKESFEHÉRVÁRON
a Szabadművelődés Házában 

(Fürdő sor 3. 104-es terem)
2016. április 6-án (szerda),

április 13-án (szerda) 17-19 óráig.

Párnacsata és kiállítások
Programok április 1-től 10-ig

Szabó Petra

Április 1.
A Székesfehérvári Diáktanács sportnapja
14 óra, Bregyó Sportközpont
Az érdeklődők egyénileg is kipróbálhat-
ják magukat rekeszmászás, falmászás, 
petanque és zsákban futás versenyszá-
mokban. 

Barbárfivérek-koncert 
20 óra, Nyolcas Műhely

Április 2.
Véradás a Magyar Vöröskereszt szerve-
zésében 
14 óra, Fehér Palota Üzletközpont

Párnacsata
14 óra, Alba Plaza
Gyülekező: 14 órától (játék kezdete: 15 
óra) Szabályok: Mindenki puha párnát 
vigyen. 

„Christus resurrexit” 
19 óra, Jézus Szíve-templom
„A kereszthaláltól a feltámadásig”. A Fiori 
Musicali furulya kamaraegyüttes vendé-
geskedik a Vox Mirabilis Kamarakórus 
koncertjén. 

Szabó Balázs bandája
20 óra, Fezen klub

Junkies
20 óra, Nyolcas Műhely
Vendégek: Bang Bang, Acid Victoria.

Gyereksarok

Sportprogramok

Divertimento – A tavasz (hang)színei
Április 2. 10 óra, Szent István Művelő-
dési Ház
Játékos zenei foglalkozás gyerekeknek. 
Milyen zenék születtek a tavaszról? 
Írtak dalt az ibolyáról? A májusi 
esőről, a zöld mezőről? Többek között 
ezekre a kérdésekre kaphatnak választ 
a résztvevő gyerekek, miközben vidám 
tavaszi díszeket készíthetnek.

Mi a Téma?
Április 2. 15 óra, Új Magyar Képtár, 
(Megyeház u. 17.) 
Kézzel fogható, akár zsebben is hord-
ható kisplasztikákat alkothatnak a 
résztvevők Kovács Alinával. 
 
Hattyú fivérek
Április 3. 10 óra, Igéző
A Holdfű Színház előadása.
 
Sárkányszüle vaslapát
Április 7. 10 óra, Igéző
Az Aranyszamár Színház előadása.

Volt egyszer egy
Április 10. 11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház előadása.

Kézilabda
Fehérvár KC–FTC-Rail Cargo Hungaria
Április 5. 18 óra, Köfém Sportcsarnok

Kosárlabda
TLI-Alba Fehérvár–Atomerőmű SE
Április 6. 18.30, Alba Regia Sportcsar-
nok

Április 3.
Patikusinas szakkör
10 óra, Szent István Király Múzeum 
kisterme
Sminkszerek, dekorkozmetikumok 
készítése. 

Április 4.
Irodalmi est 
18 óra, Királykút Emlékház
Az est vendége Nehrer György, a 
„Hazádnak rendületlenül” című regény 
írója.

Április 5.
Véradás a Magyar Vöröskereszt szerve-
zésében 
10 óra, Óbudai Egyetem

Április 6.
Székesfehérvár kereskedői a két világhá-
ború között 
16.30, Fehérvári Civil Központ

Táborok az I. világháborús frontvonalak 
mögött 
17 óra, Szent István Király Múzeum Or-
szágzászló téri épülete
Demeter Zsófia (történész, nyugalmazott 
igazgató, Szent István Király Múzeum) 
előadása.

Sztárpár Fehérváron
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
Szalay Krisztina és Cserna Antal önálló 
estje.

Április 7.
Festménykiállítás
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
Nagy Marianna festményeiből nyílik 
kiállítás.

Aranyosi Péter és Dombóvári István 
közös estje
18 óra, Művészetek Háza
A két humorista dupla előadással készül.
 
Április 8.
Véradás a Magyar Vöröskereszt szerve-
zésében 
11 óra, Alba Pláza

Belvárosi fák és mandalák.
18 óra, Pelikán Galéria
Tóth Adrien tárlata. Megnyitja: Magyarits 
András címzetes igazgató. Megtekinthető: 
május 6-ig, keddtől péntekig 10-től 18 
óráig (május 1-jén zárva).

Április 9.
John Mighton–Nagy Judit: Fél élet
19 óra, Igéző
John Mighton Fél élet című darabjában két 
idős ember története fonódna újra egymás-
ba és folytatódna onnan, ahol évtizedekkel 
korábban a világháború miatt megszakadt.

Ocho Macho
20 óra, Fezen Klub

Április 10.
Ariadné Consort-koncert 
15.30, Városi Képtár–Deák-gyűjtemény
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Tudta-e?

Egy decemberi felmérés szerint Magyarországon 
a világ- és az uniós átlaghoz képest is kevés 
halat fogyasztanak. Az unióban az éves átlagos 
fogyasztás húsz kilogramm körüli, míg hazánkban 
mindössze három és fél kiló.

Kulináris élvezetek – ismét Halünnepre várják a fehérváriakat

Nagyszerű hangulat, finom halételek és szórakoztató színpadi programok – április másodikán mindenkit vár a Fehérvári Halünnep a palotavárosi tavaknál

Szabó MikLóS bence

Idén negyedik alkalommal készülnek majd a 
finomabbnál finomabb halételek a palotavá-
rosi tavak mellett. Április 2-án, szombaton 
újra megtelik a környék bográcsozókkal.

Talán legjobban mindenki a 
főzőversenyre készül, ami idén 
sem maradhat el. Több mint 
hatvan csapat adta be a jelent-
kezését. Székesfehérvárról és 
a környékről érkezik majd a 
legtöbb versenyző, de Debrecen-
ből és Horvátországból is jönnek 
csapatok főzni a Halünnepre. 
Pamminger Ede mesterszakács 
vezényletével ez évben is megfő-
zik a város csaknem ezerötszáz 
adagos halászlevét, de füstölt 
hallal töltött batyut és réteseket 
is készítenek a rendezvényen. 
Ha már tópart, adott a kérdés: 
lehet-e pecázni? A főzőverseny 
mellett természetesen ezzel is 
várják a gyerekes családokat. A 
program fő szervezője, a HO-
FESZ idén is horgászni tanítja 
a gyerekeket. Akik nem főznek 
vagy éppen nem horgásznak, 
azok sem fognak unatkozni: a 
Fehérvári Programszervező Kft-
nek köszönhetően ugyanis egész 
napos színpadi program várja 
az érdeklődőket. Bábelőadás, 
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Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!

A recept lehet:

• leves
• főétel körettel
• egytálétel
• sós sütemény
• édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt be-
kerülhetnek a Fehérvár magazinba, a szekesfehervar.hu 
oldalra, a Fehérvár TV-be és a Vörösmarty Rádióba.
 
Jelentkezni folyamatosan lehet névvel, az étel nevével, 
telefonszámmal, ha van, saját e-mail-címmel, „Családi 
recept” jeligével a recept@fmc.hu e-mail-címen, illetve a 
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. címre küldött 
levélben.

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

Ú J S Á G - T E L E V Í Z I Ó - R Á D I Ó - O N L I N E

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!
 06-22-502-663
 terjesztes@fmc.hu

A FehérVár mindenkinek jár!

ra- és hegedűkoncertet adnak, 
de a Székesfehérvári Ifjúsági 
Fúvószenekar is színpadra lép. 
Az állatbarátokra is gondoltak 
a szervezők: a kísérőprogramok 
között óriásnyúl- és galambbe-
mutató is szerepel.

táncbemutató és zene is lesz. Az 
ünnepélyes megnyitóra délelőtt 
tízkor kerül sor. Bemutatót tart a 
Felicita Kulturális és Táncsport 
Egyesület, a Főnix Rock and Roll 
Egyesület, és lesz bábelőadás 
is. A Horváth testvérek zongo-
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Autós híd is épül Fehérváron
Hat és fél milliárdból fejlesztik a közlekedési csomópontokat

A déli tehermentesítő útvonal helyszínrajza, rajta a Mártírok útját és az Új Váralja sort összekötő autós híd tervével

bácSkai gergeLy, gáSPár Péter

Fehérvár is bekerült azoknak a városoknak 
a szűk körébe, akik támogatást kapnak új közle-
kedési csomópont, úgynevezett intermodális 
központ építésére, ami gyors, kényelmes és 
biztonságos közösségi közlekedést tesz lehető-
vé. A beruházás egyik legfontosabb fejlesztése 
a Mártírok utat és az Új Váralja sort összekötő 
felüljáró megépítése lesz.

Több városban intermodális cso-
mópontok létesülnek a kormány 
döntése értelmében. A projektek 
megvalósításához negyvenkét milli-
árd forintra van szükség. A Magyar 
Közlöny pénteki számában megje-
lent kormányhatározat szerint szé-
kesfehérvári fejlesztésekre hat és fél 
milliárd forint jut. A beruházás egyik 
legfontosabb fejlesztése a Mártírok 
utat és az Új Váralja sort összekötő 
autós felüljáró megépítése lesz. 
Az intermodális központ egy nagy 
közlekedésfejlesztési terv egyik ele-
me a feketehegy-szárazréti elkerülő 
kialakításával és a vasútállomás 
felújításával együtt. Ez utóbbi két 
fejlesztés még az idén befejeződik. 

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: FehérVár MédiacentruM kFt., 8000 székesFehérVár, szent Vendel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehérVár, szent Vendel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehérVár, pF. 229. • Fax: 06-22-516-100 
• e-Mail: ujsag@FMc.hu • Felelős szerkesztő: nagy zoltán péter • teleFon: 06-30-530-23-77 •az e heti lapszáM szerkesztője: lászló-takács krisztina • Fotók: kiss lászló, siMon erika • hirdetés: Marketing@FMc.hu • terjesztési probléMák bejelentése:  
terjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • tördelés, nyoMdai előkészítés: FehérVár MédiacentruM kFt. • nyoMdai előállítás: plt nyoMda VeszpréM • Felelős Vezető: horVáth gábor • terjesztő: plt • a FehérVár Megjelenik hetente 47 000 példányban • issn: 2061-2273

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

költségek nélkül képzeli el, válassza 
a SZÉPHŐ Zrt.  megújult társasház-

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

22/ 541-300/3010
+36/30 494 5707

telefonszámokon!

Dolgoznak a Csónakázó-tavon

A javuló időjárásnak köszönhetően a vezérárok kiásásával megkezdődtek a Csónakázó-tó 
mederkotrási munkálatai. Mészáros Attila alpolgármester elmondta, hogy a partfal is megújul, 
mintegy ezerhatszáz méteren. Ennek újjáépítése után kezdődik a közvilágítás kiépítése és a kis 
sziget rendbetétele. Ezután kerül sor a Deák Dénes-kút áttelepítésére.                                      M. D.

Az új közlekedési csomópont mű-
szaki tartalmáról most kezdődnek 
a tárgyalások az állammal.

Az önkormányzat tárgyal a kor-
mányzattal a déli elkerülőút megépí-
téséről is. Ezzel a megoldással lehet 

majd tehermentesíteni a Széchenyi 
utat és a Horvát István utcát, illetve 
csökkenteni a belváros forgalmát.
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A munkáltatóknak is teperni kell!
kurucz tünde

Az utóbbi néhány évben sokat változott a 
munkaerőpiac. Több szakterületen nem a mun-
kavállalók, hanem a munkáltatók versenyeznek 
egymással, hogy a szakképzett munkaerőt 
magukhoz csábítsák.

Pajtók-Vizsolyi Júlia coach és 
HR-szakértő lapunknak elmondta, 
hogy az elmúlt években az álláspi-
ac rengeteget változott. Most már 
egy-egy jobb pozícióért nem az 
álláskeresők versenyeznek egy-
mással, hanem a cégek próbálják 
különböző eszközökkel magukhoz 
csábítani az értékes szaktudással 
rendelkezőket. Különösen nagy a 
munkaerőhiány az építőiparban, az 
egészségügyben, de a mérnök-szak- 
oktatókat is úgy vadásszák az 
iskolák. Ezen kívül több más szek-
torban is nagyon nehéz egy adott 
pozícióra „minőségi” szakembert 
találni. Ebből fakadóan a vállalatok 
is versenyhelyzetbe kerülnek, így a 
jó fizetésen túl sok egyéb lehetősé-
get, szolgáltatást kell biztosítaniuk 
az alkalmazottaiknak.

A nyelvtudás fontos!

Egy uniós kutatás szerint a ma-
gyarok hatvanöt százaléka csak az 
anyanyelvén tud megszólalni, míg 
Svédországban ez az arány kilenc 
százalék körül mozog.
Az álláshirdetések több mint hetven 
százalékában elvárás valamilyen 
szintű nyelvtudás.
A munkaadók körülbelül hatvan 
százaléka az angol nyelvtudást várja 
el, míg tizenöt százaléka a németet.

Horoszkóp
március 31. – április 6 .

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A munkahelyén az eddigi megrekedések elhárítására új ötletei 
támadnak, melyek zseniálisaknak bizonyulnak. Már a hét ele-
jén a környezete figyelmének középpontjába kerül. Rokonsága 
körében egy kis nézeteltérés támadhat, amit még frissen el 
lehet hárítani. Ne várja meg, míg elmérgesedik a helyzet!  

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ami Önnek méltó kihívás, az a környezetében élőkből fél-
reértéseket válthat ki. Ügyeljen arra, hogy a rugalmassága 
ne hagyjon alább! Mindig csak annyi információt osszon 
meg mással, amennyit feltétlenül szükséges! Munkája 
kapcsán új, előnyös szerződéskötésre van kilátás. 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Munkahelyén egy kicsit lelassulhat a haladás tempója, minek 
következtében alig marad ideje személyes dolgai elintézésére. 
Párjához valamilyen váratlan bevétel áll a hét során, ami egy 
előre nem látott forrás is lehet, így lényegesen javít a közös 
kasszán. Kisebb háztartásbeli gondok merülhetnek fel. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Kompromittáló helyzetbe keveredhet, ezért legyen elővigyázatos 
a véleménynyilvánítások során! Így későbbi kellemetlenségektől 
is megkímélheti magát. Ez egy olyan periódus, amikor kedvező 
változtatásokat indíthat el, melyek munkáját és a privát életét is 
érintik. Szellemi teljesítménye felülmúlja minden képzeletét.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Ebben az időszakban sok energiát fektet az elképzelései kivitelezé-
sébe. Arra kell most ügyelnie, hogy ne költekezze túl magát! Belső 
inspirációit követve sínre tehet olyan ügyeket, melyek anyagiak-
ban is jól prosperálhatnak majd az elkövetkezendő időkben. A tág 
családi körében egy összejövetelre lesz hivatalos.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Előnyösen ki tudja használni az újonnan jött lehetősé-
geket. A munkahelyén egy szakmai vita kapcsán ameny-
nyiben látja, hogy a másiknak jobb ötletei támadnak, ne 
ragaszkodjon a sajátjaihoz, hiszen a közös haladásuk a tét! 
A csapatmunka meghozza a kívánt eredményeket.  
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14Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.

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

Jelentkezzen áprilisban induló:
• Targoncavezető (E-000683/2014/A001)

• Emelőgépkezelő (kivéve targonca) (E-000683/2014/A002)

• Földmunka-, rakodó- és szállítógép kezelő (E-000683/2014/A009)

OKJ-s tanfolyamainkra!
• Tűzvédelmi szakvizsgáinkra,
• Hatósági vizsgáinkra gépkezelő jogosítványért.

Az Alföldi Tej Kft. meghirdeti az alábbi állásokat:
Villanyszerelő

munkakörbe

Feladatok:
• Karbantartási munkák, javítások elvégzése
• Beruházás során adódó munkákban 

való részvétel
• Műszaki dokumentáció kezelése

Előny:
• pneumatikai, hidraulikus, lakatos ismeretek

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre: kis_daniel@alfolditej.hu

Gépkezelő
munkakörbe

Feladata:
• Élelmiszeripari termelő gépek, berendezések kezelése
• Termelési adminisztráció vezetése
• Technológiai, higiéniai feladatok elvégzése

Előny:

• Élelmiszeripari tapasztalat

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre: orsosne@alfolditej.hu 

Betanított munkás
munkakörbe

Feladatok:
• A gépről kiérkező egyedi vagy egységcsomagok mozgatása egyedi csomagok gyűjtődobozba, kartonba, 

tálcába történő kézi berakodása, címkézése, lezárása, jelölése.
• Az egységcsomag raklapra történő előírás szerinti rendben, darabszámban, formátumban történő össze-

rakása. 

Elvárások:
• Általános iskolai végzettség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Terhelhetőség, erős fizikai állóképesség
• Több műszakos, 12 órás munkarend vállalása

Jelentkezni: fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre: orsosne@alfolditej.hu

Elvárás:
• Villamossági végzettség
• Megbízhatóság, önálló munkavégzés
• Legalább 2 év szakmai gyakorlat
• Több műszakos,12 órás munkarend vállalása

Elvárás:
• Minimum középfokú végzettség 
• Több műszakos,12 órás munkarend vállalása
• Megbízható, önálló munkavégzés

Azonnali kezdéssel, székesfehérvári 
VIDEOTON területére keresünk

JAVÍTÓ
KARBANTARTÓ

TARGONCAVEZETŐ
MINŐSÉGELLENŐR

kollegákat

Jelentkezés:

06-20-320-8850
www.pannonjob.hu

1 műszakos munkarend
 Kiemelt bérezés és juttatások

Vállalati buszjáratok
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„A legtöbb helyen, főleg a szolgál-
tatószektorban, a cégek rugalmas 
munkabeosztással, részmunkaidős 
pozíciókkal és vállalati óvodákkal, 
bölcsődékkel próbálják magukhoz 
vonzani a számukra értékes munka-
erőt. Az első két feltétel nemcsak a 
gyerekes családok életét könnyíti meg, 
hanem azokét is, akik például az idős 
szüleiket, rokonaikat ápolják, gondoz-
zák.” – emelte ki a szakember.
A távmunka sok álláskereső szá-
mára vonzó lehetőség, azonban a 
vállalatok és a vállalkozások erre 
a megoldásra egyelőre kevésbé 
nyitottak. Pedig a becslések szerint 
a cégeknek személyenként kö-
rülbelül ötvenezer forintba kerül, 
ha az alkalmazottaik minden nap 
bejárnak dolgozni.
„A jelenség hátterében több tényező 
áll. A vezetők egy része nem bízik a 

beosztottjaiban, hogy a munkájukat 
otthonról ugyanúgy el tudják végezni, 
mintha egész nap bent ülnének egy 
irodában. Másrészt a vezetők között 
vannak olyanok, akik napi szinten 

különféle diktatórikus eszközökkel 
próbálják megerősíteni a státuszu-
kat.”
Pajtók-Vizsolyi Júlia végül megje-
gyezte, hogy ebben az irányban a 
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Fejér megyében két-három évvel ezelőtt negyven-ötven, míg jelenleg közel hatszáz állás közül lehet választani
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A három legfontosabb igény 
a munkahellyel szemben

Az Aurum Recruitment 2013-as 
kutatásából kiderült, hogy a jó fizetés 
mellett a válaszadók számára lényeges 
motivációt jelentett a fejlődési, 
előrelépési lehetőség illetve a 
kihívást jelentő feladatok biztosítása. 
Az alkalmazottak körülbelül hatvanöt 
százaléka keresi a bonyolultabb, 
kreatívabb feladatokat. Ezzel szemben 
átlagosan csak harmincöt százalékuk 
kap ilyen jellegű megbízást. Hasonló a 
helyzet az előrelépési lehetőségeknél 
is: hiába negyven százalék az igény, 
a beosztottak húsz százaléka érzi 
csak úgy, hogy belátható időn belül a 
ranglétrán feljebb tud lépni.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Környezetében feszültségek érezhetők, de ne hagyja, hogy át-
ragadjon Önre is a borús hangulat! Valakinek tartania kell a fron-
tot, míg elül a vihar. Párjával apróságok miatt viták merülhetnek 
fel. Legyen most elővigyázatos és nagyon türelmes! A kis bajok 
sokszor nagyobb gonddal járnak, mint a tényleges problémák. 

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Népszerűsége növekszik közvetlen köreiben. Azok az utazások, 
melyeket erre a hétre tervezett, új felfedezéseket tartogatnak. 
Örömmel tölti el munkahelyén feletteseivel és kollégáival meg-
lévő jó kapcsolata. Olykor valóban felismerhető az a mondás a 
gyakorlatban is, hogy a munkahely a második otthon.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy kicsit lassan indul be az élet. Éppen ezért nem kellene a 
teljes energiakészletét felemésztenie már a hét elején. Most idő-
szerű, hogy figyeljen az egészségére is! Párjával kerülje a pénz-
ügyi témákkal kapcsolatos vitákat! Egy fontos változást szeretne 
elindítani, amihez megkapja a szükséges anyagi támogatást.  

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Rokoni szálak mentén támadhat némi kellemetlenség mások 
álnoksága miatt. Hiába látta ezt előre, mégsem hallgattak 
Önre. A megoldásban viszont már Önre számítanak. Nem 
kell  olyat tennie, amire belső inspirációja nemet mondana! 
Párkapcsolatában ez a hét javuló tendenciát mutat.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ez a hét fokozott impulzivitást válthat ki Önből. Hatalmas 
energiakészlettel rendelkezik. A munkahelyén sokat dolgozik, 
de ez nem fogja lemeríteni, mert a kihívások felpörgetik. Barátai 
támogatására biztosan számíthat. Egy régi ismeretsége felelevení-
tésével újabb ötleteik támadnak gazdasági helyzete jobbítására. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ez a hét sűrű programot ígér. Tudatosan teszi a dolgát, és szisztema-
tikusan tartja a lépéseket a munkájával kapcsolatban is. Egy fontos 
elképzelésében számíthat egy jó barát bizalmára, segítségére. A 
mindennapi teendői közepette jut energiája és ideje is magánjellegű 
ügyei intézésére. Lehetne nagyobb bizalommal a kollégái iránt!

BEFEKTETÉS A J BE

Európai Szociális
Alap

www.kdriu.hu
https://www.facebook.com/KDRIU.CTRIA

A Széchenyi 2020 Program keretében kiírásra került a „A rugalmas foglalkoztatás  
elterjesztése a konvergencia régiókban” című pályázat.
A két körös pályázat első („A”) komponense során a szervezetfejlesztők, amilyen a KDRIÜ is,  
elvégzik a cégek ingyenes szervezeti átvilágítását, majd a „B” komponensben a cégek pályázhatnak 
a források lehívásáért.
Mire lehet pályázni?

• a távmunka,
• a részmunkaidős foglalkoztatás,
• a munkakör megosztás,
• munkaidőkeret,
• és a kötetlen munkarend bevezetése,

továbbá:
• vezetői és munkavállalói képzésekre,
• mentor foglalkoztatására
• új munkavállaló bértámogatására
• eszköz, immateriális javak
• kisebb ingatlan és infrastruktúra beruházás

Mekkora összegre pályázhat?
• Az alap támogatási összeg 3,1 millió Ft, a maximális pedig 15 millió Ft.

Mennyi előleg igényelhető?
• 5 millió Ft feletti projekt esetében 50% előleg igényelhető.

Kik pályázhatnak?
• Két lezárt üzleti év
• Minimum 10 fő, max. 249 fő átlagos statisztikai létszám a pályázat benyújtását megelőző 

hónapban
• KKV státuszú vállalkozás
• Az „A” komponensben (GINOP 5.3.1) átvilágított szervezet
• TÁMOP-2.4.5/12-es felhívásban nem kapott támogatást

Mikor lehet pályázni a „B” komponensben?
• 2016. december 1-étől folyamatosan.

Amennyiben pályázni szeretne, vagy csak ingyenesen szeretne hozzájutni egy szervezetfejlesztési 
dokumentumhoz, keressen minket bizalommal az alábbi elérhetőségeinken, illetve kövessen  
minket facebook oldalunkon, ahol friss információkat talál a kiírásról.

     Dr. Baráth Gabriella      Fekete György
 E-mail: gbarath@kdriu.hu             E-mail: gyorgy.fekete@kdriu.hu
     Tel.: +36-20/917-2741                   Tel.: +36-20/275-7652

Győri Keksz Kft. tapasztalattal rendelkező
munkatársakat keres az alábbi pozíciókba:

ELEKTROMOS KARBANTARTÓ
Feladatok:
• optimálisan beállítja a gyártósoron levő gépeket/berendezéseket,
• elvégzi a karbantartást és a megelőző karbantartást,
• gyorsan és hatékonyan elhárítja a műszaki hibákat,
• elősegíti a gyártósor indulását és a takarításra való előkészítését,
• betartja a termékekre vonatkozó minőségbiztosítási előírásokat.

Elvárások:
• erősáramú berendezés szerelő tapasztalat, 
• mechanikus szerelési készség,
• középfokú szakirányú végzettség, 
• számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office),
• pneumatikus vezérlés ismeretek,
• minimum 2 éves szakmai tapasztalat a termelés területén, multina-

cionális vállalati környezetben (élelmiszer-iparban és csomagolás-
ban szerzett tapasztalat előny).

GÉPKEZELŐ
Feladatok:
• termelési gépek kezelése,
• előírt ellenőrzések, adminisztrációs feladatok elvégzése,
• minőségi paraméterek folyamatos ellenőrzése,
• a gépeken kisebb javítások elvégzése,
• munkahely és gépek folyamatos tisztántartása.

Elvárások:
• 8 osztályos végzettség,
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat a termelés területén,
• 4 műszakos munkarend vállalása.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
úgy küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát 

az alábbi e-mail címre: allasfehervar@mdlz.com

Munkavégzés helye: Székesfehérvár.

cégeknek is változniuk kell, hiszen 
az Y generáció, azok közül is 
inkább a kilencven után születettek 
számára a jó fizetés mellett nagyon 
fontos a rugalmas és mobilis mun-
kahely.
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A kék szín a remény jelképe, ezért kapta a séta a Ragyogj kékben! címet. Évről évre Székesfehérváron is sokan csatlakoznak a programokhoz, s 
vesznek részt a közös sétán.

Látrányi Viktória

A „Ragyogjon kékben!” nemzetközi figyelemfelkeltő 
kampány keretében április másodikán a világ számos 
pontján kékre világítanak ismert, emblematikus 
épületeket. Az autizmus világnapját 2008-tól tartják 
ezen a napon az ENSZ kezdeményezésére, hogy ráirá-
nyítsák a figyelmet az autista emberek problémáira 
és folyamatosan növekvő számára. Székesfehérvá-
ron hagyományosan szerveznek figyelemfelkeltő 
programokat ezen a napon.

A kezdeményezés célja az, hogy felhív-
ják a figyelmet autizmussal élő ember-
társainkra. A törődés szükségességére, 
a más életet élők megértésére. 
A helyi rendezvényeket a Székesfehér-
vári Egyházmegye, az önkormányzat 
és a Vörösmarty Színház támogatja. A 
szervező pedig a Más Fogyatékos Gyer-
mekekért Alapítvány és a Fejér Megyei 
Család, Esélyteremtési és Önkéntes-
ház, fővédnöke Spányi Antal megyés 
püspök. 
„A társadalomban valamivel több mint egy 
százalék az autizmussal élők aránya. A 
világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a 
társadalmi összefogásra, hiszen ezeknek az 
embereknek speciális ellátásra, támogatásra, 
bemutatkozási lehetőségekre és programok-
ra van szükségük.” – hangsúlyozta Mah-
lerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos 
Gyermekekért Alapítvány elnöke. 
Az esemény sajtótájékoztatóján 
Östör Annamária egészségügyi és 

Ismét kékben ragyog Fehérvár

Műsorajánló

Láttál már könnycseppet esőnek? – cím-
mel dokumentumfilmet készített a Fe-
hérvár Televízió az autizmus világnapja 
alkalmából. A filmet április 2-án 20 óra 
40 perctől láthatják.

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a Telefon: 06/22/513-480

 

 

 

.
Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu

Hóügyelet: 
(22) 513-483
 
Állati tetemek begyűjtése 
közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés 
– Berényi út 15.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00
 
Parkolási csoport – 
Szent Vendel u. 17/a
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 
8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 
és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
 
Temetőüzemeltetés: 
Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés 
telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ, 
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ

• VILLANYSZERELŐ
• VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

Állásajánlatainkról bővebb információt a 
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

sporttanácsnok elmondta, hogy 
április másodikán a székesfehér-
vári programok erre a sérülékeny 
csoportra koncentrálnak: „Az 
önkormányzat feladatának tekinti a 
rászorulók segítését. Az autizmussal 
élők, szüleik, hozzátartozóik, a velük 
foglalkozó szakemberek, alapítványok, 
szervezetek megérdemlik a társadalom 
figyelmét és pártfogását. Azonban erre 

nemcsak a világnapon van szükség, 
hanem egész évben!” 
Az autizmus világnapján, április 
másodikán 18 óra 30 perckor kezdődik 
Blaskó Bence „Képekké vált magány” 
című kiállításának megnyitója a Vö-
rösmarty Színházban. A rendezvény 
19 órakor közös sétával folytatódik, 
közben kék kivilágítást kap a színház 
és a Hotel Magyar Király épülete. A kék 

lufik elengedésére este nyolc órakor 
kerül sor.
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Sulizenekarok tehetségkutatója

A legjobbnak tavaly a Pythagoras bizonyult. A fiatalok a FEZEN Fesztiválon is megmutatták, 
mire képesek, ha a húrok közé csapnak.

Ismét keresik Fehérvár legjobb középiskolai 
zenekarát. Fődíj az Arany Dobverő díj és egy 
koncert a Fezen Fesztiválon.

Fehérvári középiskolai sulizene- 
karok jelentkezését várják a II. 
Fehérvári Ifjúsági Fesztre. A ver-
senykiírás szerint olyan zenészek 
jelentkezhetnek a versenyre, akik 
valamelyik székesfehérvári közép-
fokú oktatási intézményben aktív 
tanulói jogiszonnyal rendelkeznek, 
és legalább 9. évfolyamba járnak. 
A zenekarnak legalább kéttagúnak 
kell lennie és legalább kettő hang-

lászló-takács krisztina A Malom utcai Táncház ad otthont április 
23-án, szombaton 19 órakor az első fehérvári 
székely bálnak.

A VÁLASZ – Független Civilek 
Fehérvárért Egyesület szervezi az 
első székely bált városunkban. A 
rendezvényen az Alba Regia Nép-
táncegyüttes és a Galiba zenekar 
biztosítja a táncra való hangula-
tot, Fazekas Lázár pedig székely 
anekdotákkal serkenti mosolyra a 
látogatókat. A sajt- és borkóstolók 
mellett négyfogásos székely vacsora 
veszi le az embereket a lábukról, s 
aki még így is képes tánccal mulat-
ni, annak ott lesz a The Flippers.
További információ a szekelybal.szf-
var@gmail.com e-mail-címen vagy 
Mannelli-Sábitz Katalinnál érhető el 
a 20 251 9113-as telefonszámon.

Április 2-án 15 órakor a legnagyobb 
magyarországi római kori romtele-
pülésen megnyitják a Római istenek 
és istennők című nagyszabású fotó-
kiállítást, ahol az antik istenszobrok 
másolatát láthatják az érdeklődők 
többszörös nagyításban. A kiállítá-
son fellelhető lesz Gelencsér Ferenc 
fotói mellett több szobor másolata 
is. A gorsiumi tárlatot Horváth 
Tamás, Tác és Cser-Palkovics And-

Közeleg a székely bál

Indulnak a séták Gorsiumba

Az est igazi székely sztárvendége Dániel Kinga 
szentegyházi népdalénekes lesz, aki hangjá-
val elkápráztatta már a Kárpát-medencét

nagy zoLtán Péter

nagy zoLtán Péter

VakLer LajoS

Dienes Ottó, avagy a humánum mindennapjai

Íme egy alkotó ember otthona

Március tizenötödikén, nemzeti ünnepünkön Áder 
János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdem-
kereszt kitüntetést adományozta Dienes Ottónak 
a pedagógiai pályán évtizedeken át végzett áldo-
zatos tevékenysége, költői, írói és képzőművészi 
tevékenysége elismeréséül.

„Meglepődtem, nem vártam, nem 
vágytam ilyen magas elismerésre, de 
természetesen jólesik, hogy gondoltak 
rám. Székesfehérváron már kaptam Pro 
Civitate, míg Fejér megyében Vörösmar-
ty-díjat az irodalmi munkásságomért.” – 
mondta el lapunknak a díjazott.
Dienes Ottó pedagógusi pályája 
önmagában is egy életmű, de vajon 
mi egy ilyen hosszú tanári pályafutás 
hozadéka – merül fel a kérdés:
„Mindennél nagyobb öröm számomra, 
amikor találkozhatok a különböző év-
fordulókon a volt diákjaimmal. Érdekes, 
mikor hatvanas, hetvenes tanítványokkal 
beszélgetünk a sokadik érettségi talál-
kozón, akkor nagyon jólesik, hogy még 
mindig tisztelnek, és ha leülünk egymás-
sal, én újra tanár leszek, ők pedig diákok. 
Ennél kevés nagyszerűbb érzés van.”
Az a személyiségformáló erő, azok az 
élményt adó, tudást gyarapító pillana-
tok, amelyek a diákokban és taná-
rokban is rögzülnek, voltaképpen az 
öröklét biztosítékai, mondja a diák. 
De vajon mit mond a tanár?
„Az egyik legfontosabb – legalábbis 
nekem – az osztályfőnökség, ahol az 
ember néha-néha szülőként praktizál. 
De a legcsodálatosabb magyart tanítani! 

szert kell használnia, továbbá leg-
feljebb egy gép vagy DJ működhet 
közre a produkcióban. Jelentkezni 
a www.szekesfehervar.hu oldalon 
elhelyezett banner alatt található 
jelentkezési lap kitöltésével és el-
küldésével lehet az aranydobvero@
fehervariprogram.hu e-mail-címen. 
El kell küldeni a zenekarról készült 
minimum kettő-, maximum ötper-
ces videoanyagot is. 
Jelentkezni március 30. és április 
15. között lehet. A döntőre április 
30-án a Hotel Magyar Király előtti 
téren kerül sor, ahol a zenekarok-
nak élőben kell előadni a produk-
ciójukat. 
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rás, Székesfehérvár polgármestere 
nyitja meg. A Szent István Király 
Múzeum igazgatója, Kulcsár Mihály 
régész és Nádorfi Gabriella régész, 
történész szakmai megnyitójával 
kinyitja kapuit Gorsium, mel y 
szombat 15 órától újra látogatható. 
A római kori zenék hangjait idézik 
meg a megnyitón, majd a római kor 
ételei köszöntik a vendégeket. A 
megépített látványtár mellett láto-
gatható lesz a felújított városrészek 
területe is.
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Nem megtéríteni kell a diákokat – tartom 
ma is, hiszen megteszik ők ezt maguktól – 
hanem oktatni.”
Vajon mi ad egy kisfiúnak olyan 
útravalót, ami kitart egy teljes életen 
át – tűnődik az emberfia – hogy aztán 
megkapja azt a választ, amely majd őt 
magát is elkíséri: 
„Nekem nagyon szerény, de nagyon bol-
dog gyermekkorom volt. Első osztályos 
koromban, a háború alatt kiselejtezett 

könyvek között rátaláltam arra a csodára, 
ami számomra azóta is az egyik legna-
gyobb érték: az olvasás élményére.”
Dienes Ottó párhuzamos életrajzában 
békésen megférnek egymás mel-
lett a Nietzsche-, Hamvas-, Babits-, 
Weöres-tanulmányok, a költészet, 
a fafaragás vagy éppenséggel a szürre-
alista festészet: 
„Arra büszke vagyok, hogy itt Fejér me-
gyében én kezdtem el először foglalkozni 

Hamvas Bélával és a többiekkel. Nekem 
ez ma is felemelő élmény. A fafaragás 
sugallatra történik, prekoncepció nélkül, 
az emberben való logosz diktál, míg a fes-
tészet gyökere mindenképpen a fantázia.”
Dienes tanár úr még „csak” het-
venkilenc éves, és némi malíciával 
ugyan, de derűvel viseli az ő (arany) 
keresztjét, mi tanítványok pedig a 
legegyszerűbbet és legtermészeteseb-
bet tesszük: csodáljuk őt.
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lászló-takács krisztina

VakLer LajoS

Húsvéti szent napok

Kaszap István száz éve

Krisztus világossága – a mise résztvevői a megszentelt tüzet egymásnak adják át. Húsvét vigí-
liájának fontos mozzanata az is, amikor a hívő közösség megújítja keresztségi fogadalmát.

Nagypénteken délután a város papjai és hívei közös keresztutat jártak. Az egyes stációk a 
családban megélt keresztek hordozásáról, azok krisztusi szeretettel való elfogadásáról szóltak. 

Jézus keresztútjával „az önmagát átadó életet szemléljük”

Gedai István bejelentette, hogy Kaszap István síremléke mostantól a Nemzeti Sírkert része

Véget ért a szent három nap, melyek liturgiáit a város közösen is megünnepelte Spányi Antal me-
gyés püspök vezetésével. A nagypénteki keresztutat a Palotai úti kálvárián járhattuk, a feltámadást 
hirdető körmenetet a belváros macskakövein.

A tavaly meghirdetett Kaszap István-emlékév 
keretében a hitvalló kispap születésének 
századik évfordulóján a székesfehérvári Pro-
hászka-emléktemplomban bemutatott ünnepi 
szentmisén emlékeztek a magyar ifjúság példa-
képére, Székesfehérvár díszpolgárára.  

A Székesfehérvári Egyházmegye, 
Székesfehérvár önkormányzata, a 
Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bi-
zottság, a Magyar Cserkészszövet-
ség és a Kaszap István emlékét őrző 
hívők emlékeztek arra a fájdalma-
san korán, tizenkilenc esztendősen 
elhunyt jezsuita novíciusra, akinek 
rövid, de teljes élete elénk tárta 
emberségünk minden örömét s 
küzdelmét. 
Spányi Antal megyéspüspök a 
Kaszap István emlékét ajándékként 
megélő emberek nevében méltatta 
a céltudatos ifjú emlékét: „A szentek 
és a szent életű emberek mindig saját 
körük és koruk gyermekei, tehát jelle-
mükben, életük formálásában mindig 
jelentős szerepe van annak a kornak, 
amelyben ők éppen élnek. Azon túl 
megtalálhatjuk azokat az örök emberi 
tulajdonságokat, örök emberi jellemvo-
násokat, amelyeket példaképül állítha-
tunk magunk elé, s amelyekre rátekint-
ve megyünk utánuk, és tudunk tőlük 
tanulni. Kaszap Istvánban egy olyan 
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fiatalembert látunk magunk előtt, aki 
oda tudta adni az életét egy nagyobb 
cél érdekében. Nem elégedett meg apró 
földi sikerekkel, apró földi célokkal, ha-
nem a legnagyobbat, a legtöbbet akarta, 
amit el tudott rendelni. Így lett ő Isten 
szolgája, és így lett fiatalon, tizenkilenc 
évet megélve teljes életet élő ember, a 
magyar fiatalok példaképe.”
Gedai István, a Nemzeti Emlékhely 
és Kegyeleti Bizottság elnökhe-

lyettese egy olyan kor fiataljának 
küzdelmét emelte ki, amelyben 
a magyarságot minden addiginál 
nehezebb volt megőrizni. Egyúttal 
bejelentette, hogy az évforduló 
napjától Kaszap István síremléke a 
Nemzeti Sírkert része: „Kaszap Ist-
ván valóban példaképe volt annak az 
ifjúságnak, akik a trianoni trauma után 
próbáltak valamilyen formában élni 
és tovább élni. Kaszap István cserkész 

volt, s benne az a szellem uralkodott, 
amely a cserkészmozgalom akkori 
vezetőiben.”
Fehér György, a székesfehérvári 
öreg cserkész büszke arra, hogy az 
egykori cserkész példája nyomán ma 
is számtalan útkereső fiatal tekinti 
követendőnek Kaszap Istvánt: „A 
cserkészek számára Kaszap István 
példakép már hosszú idő óta. Itt volt 

Kaszap István a magyar ifjúság példaképe ma is
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lászló-takács krisztina

Irány Krakkó!

Jelentkezni a krakko2016.hu oldalon lehet

Több millió fiatalt, köztük több ezer magyart 
várnak a szervezők az idei Ifjúsági Világtalálko-
zóra, amit Krakkóban tartanak.

PÁLYÁZATI
FELHÍVÁS

 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

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

Bérbeadás
időtartama 

5 év

5 év

5 év

5 év

1 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

5 év

Bérleti díj 
Ft/m2/hó+ÁFA

400,-

400,-

360,-

360,-

400,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.000,-

1.220,-/500,-

1.000,-

800,-

200,-

200,-

500,-

200,-

900,-

Helyiség címe

Deák Ferenc utca 24.

Deák Ferenc utca 33.

Havranek József utca 9. 6. j.

Havranek József utca 12. 8. j.

Vörösmarty tér 10. 7. j.*

Bátky Zs. utca 7. 1. j.

Budai út 68/A 4. j.

Jancsár utca 7. 2. j.

Jancsár utca 11. 3. j.

Jancsár utca 13. 3. j.

Jancsár utca 15. 1. j.

Jancsár utca 21. 6. j.

Kossuth utca 15. tetőtér 4. j.

Köfém ltp. 1.

Tóvárosi ln. 44-46.

Prohászka O. utca 46-48.

Prohászka O. utca 56.

Várkörút 44.

Repülőtér út 6. 

Beregszászi utca 2. **

Terület 
(m2)

18

22

20

18

17

51

163

45

35

35

49

35

16+11

116

26

149

70

16

273

31

Megnevezés

garázs

garázs

garázs

garázs

garázs

üzlet/iroda

üzlet/iroda

üzlet/iroda

üzlet/iroda

üzlet/iroda

üzlet/iroda

üzlet/iroda

iroda

iroda

iroda

légópince/raktár

légópince/raktár

raktár

pince/raktár

műhely

GARÁZSOK

ÜZLETEK/IRODÁK

RAKTÁR

MŰHELY

* A helyiség állapota statikai szakvélemény alapján kielégítő, de évente a műszaki 
állapot ellenőrzése javasolt. 

**A helyiség a XIII. önkormányzati választókerület szavazóhelyisége, ezért a bér-
lőnek vállalnia kell, hogy a helyiséget választás, népszavazás, helyi népszavazás 
napját megelőző 3 nappal kiüríti és átadja a Helyi Választási Irodának, ahonnan 
a választást, népszavazást, helyi népszavazást követő 3. napon üres állapotban 
átveszi. 

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

Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben 
esedékes tartozásuk áll fenn, nem köt bérleti szerződést.

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

A helyiség használatára vonatkozó egyéb kikötések:
• A belső átalakítási munkák kizárólag a tulajdonos engedélyével történhetnek. 
• A bérleti jog megszűnése után kártalanítás nem igényelhető.

 
A pályázat beadásának határideje:

2016. április 13. 

A részletes pályázati kiírás megtekinthető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Ön-
kormányzat honlapján, a www.szekesfehervar.hu oldalon és a Polgármesteri Hi-
vatal Ügyfélszolgálatán hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között. 

Egyházi programok
Április 2-án (szombaton) 
Prohászka Ottokár halálának 
89. évfordulójára emlékeznek 
Budapesten. 16.30 és 17.35 
között tudományos konfe-
renciát tartanak a Központi 
Papnevelő Intézetben, majd 
18 órakor az Egyetemi temp-
lomban emlékmisét celebrál 
Spányi Antal megyés püs-
pök.

Április 7-én 18 órakor 
kezdődik az öreghegyi 
Magyarok nagyasszonya 
templomban a város egyház-
községeinek közös Eucha-
risztia ünnepe. 2005. óta 
imádkoznak együtt a szé-
kesfehérvári hívek új papi 
hivatásokért és az egyházért 
minden hónap első csütörtö-
ki napján, a város különbö-
ző templomaiban.

Április 8-án 7 órától másnap 
reggelig folyamatos szentség- 
imádást tartanak a vízivárosi 
Jézus szíve templomban. 
Azokra a városokra vagy 
közösségekre, akik bekap-
csolódnak, négyhetente egy 
alkalommal kerül sor, amikor 
reggeltől másnap reggelig, te-
hát 24 órán át tart imádságos 
szolgálatuk. Magyar nemze-
tünk Istenhez fordulásáért, 
megtéréséért engesztelünk, 
hogy országunk újra Panno-
nia Sacra, Szent Magyaror-
szág legyen.
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Idén nyáron Ferenc pápa minden 
fiatalt meghívott a Krakkóban 
megrendezésre kerülő Ifjúsági 
Világtalálkozóra, amire az egyház-
megye is szervez zarándoklatot. 
Július 18-án indulnak Łódź váro-
sába, ahol előtalálkozón vesznek 
részt. Ezt követően Częstochowába 
utaznak, ahol megnézik a Jasna 
Góra-i pálos kolostort és a Fekete 
Madonna-kegyképet. Majd ezután 
indulnak Krakkóba, és július 31-ig 
részt vesznek a Ferenc pápa által 
meghirdetett találkozón.

Székesfehérváron őrsvezető. Ahogy a 
cserkészév és a Kaszap István-emlékév 
meghirdetésekor megfogalmaztuk, az 
ő életútja az, amelynek mentén élnünk 
kell. A cserkészeinket is a Teleki Pál ál-
tal megfogalmazott gondolatok jegyében 
neveljük. Az emberebb ember, a magya-
rabb magyar elvet tartva haladunk, a 
példa számunkra Kaszap István.”
Pálos István jezsuita szerzetes, 
Kaszap István egykori novícius 
társa így emlékezik halálának 
megdöbbentő, megtisztulást jelentő 
eseményeire: „Fiatal életének szépsé-
gére, szelíd lelkületének értékére érzett 

rá az a sok száz és ezer ember, aki 
életének megismert példája nyomán 
nem akarja őt felejteni, sőt hathatós 
közbenjárót lát és sokszor tapasztal is 
benne. Ezért kellett nem sokkal halála 
után a székesfehérvári köztemetőből 
a Prohászka-emléktemplom közvetlen 
közelébe vitetni földi maradványait, 
hogy könnyebben megtalálhassák 
azok, akik e nagyszerű fiatalembert 
tisztelik és emlékét őrzik magukban. 
Elköltözése, mennyei születésnapja óta 
több mint fél évszázad telt el. Bárki 
meggyőződhet arról, hogy a virág ezen 
a síron sose hervad el.”
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Vissza a dobogóra!

Mosoly az arcokon

A Videoton játékosai a legutóbbi három meccsükön mindössze kétszer mutathattak be gólörö-
möt. A Honvéd idegenbeli legyőzéséhez szükség lesz a találatokra!

néMeth zoLtán

Kupagyőzelemmel ért véget a hokiszezon

SoMoS zoLtán

kaiSer taMáS

E céllal várja az OTP Bank Liga 28. fordulóját 
a Videoton FC. A tabellán negyedik helyen 
álló Vidi a nyolcadik Honvéd vendége lesz. A 
fehérváriak számára kulcsfontosságú lesz ez a 
kilencven perc, hiszen a bajnokság hajrájához 
közeledve egyre élesebb a versenyfutás az 
érmes helyekért és a nemzetközi kupaszereplés 
kiharcolásáért.

A Ferencváros sétagaloppban halad a 
bajnoki cím felé, amit már a hétvégén, 
a Debrecen elleni összecsapáson 
meg is szerezhet a zöld-fehér klub. 
Az aranyérem tehát izgalommente-
sen kerülhet az FTC játékosainak 
nyakába, a dobogóért azonban éles a 
harc. A második MTK és a nyolcadik 
Honvéd között mindössze kilenc pont 
a különbség, a végső helyezések sorsa 
így akár az utolsó fordulóig nyitott 
maradhat. 
A Videoton FC a hétvégén fontos lé-
pést tehet az érmes pozíciók felé veze-
tő úton: a Honvéd legyőzésével egyik 
közvetlen vetélytársát rázhatja le 
Horváth Ferenc alakulata. A váloga-
tott mérkőzései miatti szünet mindkét 
fél számára lehetőséget adott a sorok 
rendezésére. Nagy kérdés, melyik 
alakulatnál töltötték hasznosabban a 
felszabaduló napokat. A Honvéd leg-
utóbbi két meccsét megnyerte, a Vidi 
viszont három forduló óta nyeretlen, 
így a találkozó esélyesének inkább a 
hazaiak számítanak.

A Magyar Kupa elhódításával zárta a 
klubszezont a Fehérvár AV 19. A buda-
pesti Tüskecsarnokban rendezett négyes 
döntőben a Volán előbb a MAC-ot győzte 
le, majd a fináléban a DVTK Jegesmed-
véket verte 4-1-re. Ez volt a fehérváriak 
tizedik Magyar Kupa-elsősége.

Hannu Järvenpää a Magyar 
Kupa négyes döntője előtt azt 
mondta, szeretné széles mo-
sollyal az arcán zárni az idei 
klubszezont. A Fehérvár AV 
19 vezetőedzője óvatosan be-
szélt az előzetes esélyekről, de 
bízott benne, hogy a csapat a 
kupa elhódításával kárpótolni 
tudja a fehérvári drukkereket 
a csalódást keltő EBEL-szezon 
után. 
A Volán az elődöntőben a 
házigazda MAC-cal mérkőzött 
meg. Kovács Csabáéknak nem 
okoztak különösebb problé-
mát a budapestiek, és 3-1-gyel 
jutottak a döntőbe. Ott pedig 
a Debrecent elintéző, a MOL 
Ligát megnyerő DVTK várt a 
Fehérvári Ördögökre. Egy esz-
tendővel ezelőtt, még Miskolc 
néven a Jegesmedvék nyerték 
a Magyar Kupát, éppen Szé-
kesfehérváron, így volt miért 
visszavágni. Ez pedig össze is 
jött! A mérkőzésen megmu-
tatkozott a két csapat közti 
különbség, és az, hogy míg a 
Volán az EBEL-ben Salzburg 

Középszer

Miután a magyar válogatott időtlen 
idők óta először végre kijutott egy 
világversenyre, fociban most már 
mindent ez határoz meg. Van mibe 
kapaszkodni a hétköznapi sivárság 
és reménytelenség közepette. A 
Fradi (szintén hosszú idő után) 
bajnok lesz, de fele szurkolótábora 
nem megy be a stadionba, még 
ünnepelni sem. A többi stadiont 
hagyjuk is, ha így megy tovább, pár 
év múlva amilyen új, olyan üres 
lesz mindegyik. Senkit nem érdekel, 
ki lesz a második vagy a harmadik, 
a nyarat most nem a kupák, hanem 
a válogatott miatt várjuk. És ez 
a „se íze, se bűze” állapot olyan 
tökéletesen megjelenik kedvenc 
Videotonunk szezonjában is! Igen 
nehéz felfedezni a motivációt, nem-
csak a pályán, az igazolásokban is. 
Az évekig zászlóra tűzött „koncep-
ció” kifejezés eltűnt a szótárból. 
Valahogy majd lesz, kilométerekre 
Fehérvártól. A helyi kötődés már 
a meccsek helyszínében sincs meg, 
ami persze az örvendetes építkezés 
miatt van. De építeni nemcsak aré-
nát kell – legalábbis ha azt akarják 
az illetékesek, hogy valaki üljön 
majd jövő ősztől a tizennégyezer 
vadonatúj széken. 
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A két csapat a szezonban harma-
dik alkalommal csap össze, eddig 
mindkét gárda megnyerte hazai 
meccsét. A nyitókörben a Honvéd 
1-0-ra nyert otthon Youla góljával, 
míg a Vidi a 12. fordulóban Fecze-
sin, Gyurcsó és Juhász találataival 

3-0-ra győzte le a fővárosiakat. 
A sorminta megszakítása fontos 
feladat lenne a fehérváriak számá-
ra, akik az április 2-án 18.30-kor 
kezdődő mérkőzés esetleges meg-
nyerésével nagy lépést tehetnek az 
éremszerzés felé.

és Klagenfurt szintű csapatok-
kal játszott hétről hétre, addig 
a DVTK-nak az ugyan egyre 
erősebb, de az osztrák ligától 
még mindig elmaradó MOL 
Ligában kellett helytállnia. 
Ezzel együtt remek mérkőzést 
hozott a Magyar Kupa döntője: 
az első harmad után 1-1-et 
mutatott az eredményjelző. 
A középsőben kettőt ütött 
a Volán, és a záró harmadra 
is maradt egy gól, így végül 
4-1-re nyert Hannu Järvenpää 
legénysége. Ezzel pedig tized-
szer lett Magyar Kupa-győztes 
a Fehérvár AV 19. 
„A címet a csapatnak, a klubnak, 
a szurkolóinknak (ők a legjob-
bak!) és Székesfehérvár városá-
nak ajánlom. És hogy mit jelent 
nekem ez a cím? Amikor majd 
nyáron otthon, Finnországban 
sétálok az utcán, biztosan sokan 
megbámulnak, hiszenóriási mo-
soly lesz az arcomon.” – mondta 
a finn mester a klub honlap-
jának. 
A klubszezon tehát véget ért, 
de a válogatott játékosokra 
még komoly feladatok vár-
nak. Májusban rendezik az A 
csoportos világbajnokságot. 
A magyar válogatott utazó 
keretébe pedig nem lesz 
könnyű bekerülni, hiszen az 
április 5-én kezdődő össze-
tartásra Rich Chernomaz szö-
vetségi kapitány 78 játékost 
hívott be.
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Nemcsak a csapatokon múlt

Kis-nagy ember: Chery (a labdával) volt mindkét középszakasz-meccsen a legeredményesebb 
fehérvári

Bandelier az Érd és a Békéscsaba ellen is nagyot küzdött

SoMoS zoLtán

Nincs lehetetlen!

A Békéscsaba ellen az öt gólig jutó Tanabe 
Yuki volt a fehérváriak egyik legjobbja

kaiSer taMáS

Remekül kezdte a bajnokság középszakaszát 
a TLI-Alba Fehérvár, hiszen 94-66-ra verte az 
alapszakaszban előtte végző Zalaegerszeget. 
Szerdán aztán Szolnokon volt jelenése a 
Dzunics-csapatnak.

A ZTE magabiztos legyőzése után 
nekiveselkedett az Alba, hogy a 
szezonban először a címvédő ellen 
is nyerjen. Korábban ez háromból 
egyszer sem jött össze. Kenny 
Chery két kosárral, Pearson két 
faulttal kezdte a szolnoki rang-
adót, persze előbbinek örültek 
jobban a fehérváriak. A palánk 
alá vitt labdákkal jól bontotta meg 
az Alba védekezését a Szolnok, 
miközben a vendégeket egyáltalán 
nem engedte közel a gyűrűhöz. 
Egyedül Chery remek dobóformá-
jának örülhettünk, szinte képtelen 
volt hibázni, tizenöt pontot dobott 
az első negyedben.
Megbénította a hazaiak védeke-
zése a kék-fehérek játékát, és a 
lepattanókat is jobban szedték 
Wittmannék, pedig ez koráb-
ban alig sikerült az ellenfélnek. 
Mégis sikerült felzárkózni egy 
Supola-hármassal, mert az Olaj 
is kihagyta a dobásait a második 
negyed elején. Három perc alatt 
sem talált be senki hazai oldalon, 

Az Érd elleni vereség, a Békéscsaba elleni győzelem 
valamint a Vác és a Debrecen megszerzett két bajnoki 
pontja azt jelenti, hogy a Fehérvár KC-nak az alapsza-
kasz utolsó meccsén, hazai pályán le kell győznie a 
Ferencvárost ahhoz, hogy megszerezze a hatodik helyet 
a bajnokság alapszakaszában, ezzel pedig elkerülje a 
negyeddöntőben a Fradit és a Győrt.

Pedig – bár végül kilenc góllal kikapott 
– a Fehérvár nem állt messze attól, hogy 
bravúrt érjen el Érden, és már a szerdai, 
Békéscsaba elleni győztes meccs után 
biztos legyen a hatodik hely. Érden 
azonban mindkét félidő végét elrontotta 
a csapat – a meccs utolsó tizenkét percét 

Sportműsor
Lapunk megjelenésének napján, 
azaz csütörtökön a Fehérvár 
Televízió mozgóképes illusztrá-
cióval szolgál azokhoz a tudó-
sításokhoz, melyeket a szom-
szédos hasábokon olvashatnak. 
A Szolnok-Alba kosármeccs és 
a fehérvári kézilabdás hölgyek 
Békéscsaba elleni találkozóját is 
láthatják a képernyőn csütörtö-
kön. A Fehérvár KC nem ezzel 
a találkozóval zárja az alapsza-
kaszt, a sokáig halasztgatott 
Fradi-meccs jövő kedden lesz 
– szerdán pedig természetesen 
megnézhetik a tévében. Akár-
csak a valami furcsa ötlettől 
vezérelve szintén keddre tett 
Videoton-DVSC focirangadót.
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nagyon. Pedig a 48. percben még teljesen 
nyílt volt a találkozó, csak eggyel vezetett 
a Szabó Edina vezette gárda. A 32-23-as 
vereség után azonban tudni lehetett, 
hogy pontra vagy pontokra lesz szükség 
a Fradi ellen ahhoz, hogy a negyeddön-
tőben ne a két gigász valamelyikével 
kelljen majd összecsapni. 
A két ellenlábas közül a Vác már kedden 
lejátszotta utolsó meccsét az alapszakasz-
ban, és ha nem is könnyen, de nyertek 
az MTK otthonában Golovin Vlagyimir 
tanítványai, így húsz ponttal felléptek 
a hatodik helyre. A Debrecen szerdán 
verte végül nagyon simán a Mosonma-
gyaróvárt, így a Loki is húszpontos lett, 
és visszaelőzte a Vácot. A Fehérvár pedig 

a Békéscsabát fogadta a Köfémben, és 
a matematikai esély életben tartásához 
kellett a két bajnoki pont. 
A viharsarkiak elleni meccs nagyjából húsz 
percig volt izgalmas. Az első félidő derekán, 
9-8 után egy 7-0-s rohammal nagyon meg-
léptek Tápaiék, és erre még rátettek egy 
lapáttal a szünetig. A félidőben tíz gól volt a 
különbség, így tulajdonképpen formalitássá 
vált a második harminc perc. Deli Rita 
vezetőedző így játéklehetőséget adhatott a 
fiataloknak is: pályára léphetett az egyaránt 
tizenötéves Hudra Enikő és Utasi Linda is, 
előbbi ráadásul megszerezte első felnőtt 
bajnoki gólját. A Fehérvár 34-24-re győzött, 
és tizenkilenc pontjával megteremtette 
magának a lehetőséget, hogy megelőzze a 
Vác-Debrecen duót, és az alapszakaszt a ha-

todik helyen zárja. Igaz, ehhez a második 
Ferencvárost kell legyőzni az oly sokszor 
elhalasztott, végül is április 5-re, keddre 
beiktatott meccsen, hazai pályán. 
„Nagyon nehéz út vezet a hatodik helyhez, 
de nekünk a két pontot meg kell szereznünk 
a célunk eléréséért!” – mondta Deli Rita a 
Békéscsaba elleni mérkőzés után. – „A 
sportban nincs lehetetlen! Nyilván a Ferenc-
város a mérkőzés esélyese, de nekünk nincs 
veszíteni valónk a Fradi ellen. Egy jól kitalált 
taktikával pedig lehet is esélyünk. A tervem 
már megvan, hogy mivel lehet őket meglepni. 
Egy biztos, mi mindent megteszünk, hogy 
nyerjünk jövő kedden!”

fordított is a 9-0-t repesztő Alba. 
Tizenöt hazai büntető után jött az 
első két fehérvári, amiket ugyan-
úgy Pearson értékesített, mint 
ekkor a jó lerohanásokat. Simon 
Balázs szép ziccere zárta a félidőt. 
A második negyedben csak tíz 
pontot kapott az Alba Fehérvár, és 
vezetett Szolnokon.
A büntetőkkel hadilábon álló Kel-
ler kosarára Pearson felelt, majd 
Lóránt triplával növelte az előnyt. 
Nem tartott sokáig: Csorvási 
kiejtett labdája miatt bosszankod-
tunk, a hazaiak pedig úgy fordítot-
tak, ahogy az Alba szokott: gyors 
kosarakkal. Időkérés időkérést 
követett, mert miután Dzunics 
összerántotta övéit, hét pontot 
dobtak válasz nélkül, úgyhogy 
Ivkovicsnak is élnie kellett a 
lehetőséggel. Nagyon idegesen 
játszott a címvédő, de nem tudott 
jobban elhúzni a szintén sokat 
rontó Alba.
Jones óriási zsákolása indította 
a negyedik játékrészt, ráadásul 
a láthatóan frusztrált Spurlock 
eladott labdával és sportszerűtlen 
hibával is nehezítette saját csapata 
dolgát. Chery ötödik triplája ismét 
vendégvezetést eredményezett, 
Myles és Lóránt is jól célzott, 
de az elképesztően fordulatos 
negyedik negyedben lehetetlen 

volt megjósolni, végül ki lesz felül 
a hullámvasúton. Ám kívülről 
jött a döntés: technikait ítéltek 
a reklamáló Dzunics Braniszlav 
ellen, amiből négy pontot szerzett 
a Szolnok. Sőt kiosztottak újabb 

technikaikat is a játékvezetők, és 
ezzel el is döntötték a meccset, 
mert a hússzal több büntetőt dobó 
hazaiak megőriztek két pontot az 
így felhalmozott előnyükből, és 
nyertek 88-86-ra.
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00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:25 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Költségvetés 2016 – 

jövőkép kerületenként 
– ismétlés

 Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Östör Annamária

11:20 Költségvetés 2016 – 
jövőkép kerületenként 
– ismétlés

 Műsorvezető: Leffelholcz 
Marietta. Vendég: 
Horváth Miklós Csaba

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Lantay Attila

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 A Fehérvár TV 

archívumából 
14:05 Napi színes – ismétlés
14:10 Kincsesláda – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: F. 
Szegő Krisztina

15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Krinolin, turnűr, halcsont 

– a babák és a divat
17:40 Bringafieszta
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Horváth Benedek, 
Varga-Márfy Milán

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:20 Épí-tech – magazinműsor  
19:50 Miami Vice – am. 

bűnügyi sorozat (12) 
20:40 Láttál könnycseppet 

esőnek?
22:15 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 4. 3. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:20 Képes hírek – benne 
minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! – ism. 

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Költségvetés 2016 – 

jövőkép kerületenként 
– ismétlés

 Műsorvezető: Látrányi 
Viktória. Vendég: 
Östör Annamária

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Költségvetés 2016 – 

jövőkép kerületenként 
– ismétlés

 Műsorvezető: Leffelholcz 
Marietta. Vendég: 
Horváth Miklós Csaba

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Látrányi 

Viktória. Vendég: 
Horváth Benedek, 
Varga-Márfy Milán 

12:40 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV 

archívumából 
13:50 Honvéd – Videoton FC 

labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről

15:30 Gorsium 
16:25 Napi színes
16:30 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Lantay Attila

17:00 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Németh 
Zoltán. Vendég: 
Babos Rita 

17:30 A Fehérvár Televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Szikora János

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 A hét hírei 
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Miami Vice – am. 

bűnügyi sorozat (12) 
20:50 Mezőföldi Néptáncgála 

– Seregélyes I.-II.
22:10 A hét hírei 
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 4. 4. Hétfő

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

10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Épí-tech – ismétlés
10:50 A Fehérvár Tv 

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Szikora János 

17:30 A Fehérvár Tv 
archívumából

17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Kallós Zoltán 

18:30 Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó 
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20 Bogányi Gergely és az 

ő csodazongorája
20:45 Skandináv est – Bogányi 

Gergely és az Alba Regia 
Szimfonikus Zenekar

22:15 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés 

23:00 Képes hírek

2016. 4. 5. Kedd

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Kallós Zoltán 

17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Várhelyi Tamás

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális 

magazin 

20:15 Hírek
20:20 Mezőföldi Néptáncgála 

– Seregélyes
21:30 Mese habbal
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 4. 6. SZerdA 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

14:50 Videoton FC – DVSC TEVA 
labdarúgó-mérkőzés 
közvetítése felvételről

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Vakler 
Lajos. Vendég: 
Várhelyi Tamás 

17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: 

Leffelholcz Marietta. 
Vendég: Csik Máté 

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa – 

sportmagazin 
20:15 Hírek
20:20 Fehérvár KC – 

Ferencváros kézilabda-
mérkőzés közvetítése 
felvételről

21:40 Alba Regia Feszt 2015
22:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:10 Képes hírek

2016. 4. 7. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15 A Fehérvár TV 
archívumából

11:40 Képes hírek – benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: 
Leffelholcz Marietta. 
Vendég: Csik Máté 

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Szabó 

Petra. Vendég: 
Németh Ádám 

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek
20:20 TLI-Alba Fehérvár 

– Atomerőmű SE 
kosárlabda-mérkőzés 
közvetítése felvételről

21:40 III. Fehérvári 
Kolbásztöltő Fesztivál

22:05 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

22:50 Képes hírek – benne egész 
órakor a Híradó ismétlése

2016. 4. 8. pénTeK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

07:45 Képes hírek – benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10.00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV 

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Híradó 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

 Műsorvezető: Szabó 
Petra. Vendég: 
Németh Ádám 

17:00 Együtt – ismétlés 
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
 Műsorvezető: Vakler 

Lajos. Vendég: 
Illényi Katica 

18:30 A Fehérvár TV 
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi 

magazin
20:15 Hírek
20:20 VII. Fehérvári 

Versünnep elődöntő
23:00 Jó estét, Fehérvár! 

– ismétlés
23:45 Köztér – ismétlés 
00:15 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: április 6. 14:50 Videoton FC – DVSC TEVA labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

A Vörösmarty Rádió műsora 2016. április 2-től április 8-ig
FM 99,2  •  www.vorosmartyradio.hu

2016. 4. 2. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A műsorvezető: 
Horváth-Winter Diána

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp 

09:10 Bemutatkozik a  Németh 
László Általános Iskola 
és a Táncsics Mihály 
Általános Iskola. 
Vendég: Ollé Ferencné 
és Csimáné Kiss Ilona 

10:10 Tavaszi megújulás – 
Öltetek, tanácsok 

11:10 Konyhaműsor receptekkel 
– Húsvéti készülődés. 
Vendég: Kurucz Tünde

12:10 Műsorvezető: Palkó 
Zsuzsa. Műsorajánló, 
délutáni témaindító

12:40 Gazdálkodj okosan! 
Vendég: Galántai Gergely 
vállalkozásfejlesztési és 
cégvezetési tanácsadó

13:10 Kinezológia – Bántalmazás 
az iskolában. Vendég: 
Koller Krisztián

14:10 Gyógynövények, 
természetes megoldások. 
Vendég: Lencsés Piroska

15:10 El camino – 
Élménybeszámoló. 
Vendég: Fersch Renáta

16:10 Önbecsülés, önbizalom. 
Vendég: Garai Orsi coach

17:00 Egészségóra 
szakorvosokkal

18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival

2016. 4. 3. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A Velence Korzón a 
Panorama Stúdió. 
Egész napos közvetítés 
a Drone Racing 
Hungary eseményeiről. 
Műsorvezető: Sasvári Csilla

 Műsorajánló, hosszú 
távú időjárás, 
orvosmeteorológia, 
horoszkóp, kalendárium, 
névnapok, lottószámok, 
programajánló

09:10 Természetesen 
egészségesen. Vendég: 
Supliczné Tóth Mária 
egészségtantanár, 
táplálkozástudományi 
szakember

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Krepsz Gyöngyi Herosz 
Fehérvári Állatotthon

11:10 Katolikus gondolatok. 
Vendég: Tóth Tamás 
esperes, plébános

12:10 Székesfehérvár, India, 
Nepál és Dubai  Vendég: 
Tölgyesi Zsuzsi jóga oktató

13:10 Csajos vasárnap délután. 

Vendég: Gelegonya 
Erika, Hegedűs Dorina 

14:10  A szexualitás kultúrája. 
Vendég: Séllei Györgyi 
szexológus tanácsadó

14:40 Kirándulás. Vendég: 
Kulcsárné Németh 
Mariann idegenvezető

15:40 A Fehérvár TV műsorajánlója. 
Vendég: Látrányi 
Viktória hírigazgató 

16:10 Vörösmarty kocka – 
Informatika. Műsorvezető: 
Barabás Ferenc, 
Németh Gábor. 

 Vendég: Gombaszögi  
Attila informatikus

17:10 Filmajánló Horváth-
Winter Diával

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

21:00 Mindentudás Egyeteme 

2016. 4. 4. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Ötletláda

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 

és szabályai – dzsúdó 
Vendég: Szolnoki István

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
  Jóban-rockban. 

Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Bory-hét. Vendég: Sándorfi 

Gergely igazgató
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 4. 5. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss hírek, 

időjárás és  közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

09:10 Beszélgetés programokról, 
moziról, aktualitásokról. 
Vendég: Tornyai 
Gábor plébános

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Egészségmegőrző. 
Vendég: Mészáros Zalán

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

12:10 Energiaforrások. 
Vendég: Szauter Ákos 
vezérigazgató (Széphő Zrt.)

13:00 Diákkedd

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
Érdekességek, napi téma

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Helyi zenészek órája.  
19:00 Esti beszélgetések  

Kozma Ágival
21:0 0 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű – Pál Ferenc 

atya előadása

2016. 4. 6. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss  hírek, 

időjárás és közlekedési 
információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
fontos, aktuális témák

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése. 

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Ötletláda

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Színházi beszélgetések
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Kézművesség. Vendég: 

Gelencsér Julianna csuhé- 
és népijáték-készítő

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival. 

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Filmajánló Horváth-

Winter Diával

2016. 4. 7. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. Benne: 
horoszkóp, kalendárium, 
kék hírek, sport és 
fontos, aktuális témák

09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr. 
Lorászkó Gábor állatorvos

10:10 Műsorvezető: Németh 
Gábor. Lézertechnika a 
fogászatban. Vendég: Dr. 
Hátsági-Horváth Miklós

11:10 Receptek, konyhai 
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

12:10 Fehérvár magazin – 
lapszemle. Vendég: László-
Takács Krisztina szerkesztő

13:10 Hivatali óra. Vendég: 
Dr. Solymos Krisztina 
Egészségügyi, Oktatási és 
Szociális Intézményi Iroda

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt 
 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor. 

Vendég: Dr. Bráth Endre

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival. 

21:0 0 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 4. 8. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv 
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 
közlekedési információ

06:10 Ébredjen a Vörösmarty 
Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán. 

 Benne: horoszkóp, 
kalendárium, kék 
hírek, sport és fontos, 
aktuális témák

08:40 Bűnesetek, felhívások a 
rendőrségtől. Vendég: 
Kiss Z. Edward őrnagy

09:10 Munkaügyi témák. Vendég: 
Pajtók-Vizsolyi Júlia coach

11:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

11:40 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

13:10 Hogyan készülnek 
alapvető élelmiszereink 
– húskészítmények. 

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi óra. 

Vendég: Mihályi Gyula
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Az irodalomról. Vendég: Dr. 

Bakonyi István József Attila-
díjas irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.  

21:0 0 Hangoskönyv 
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű – Pál Ferenc 

atya előadása

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


