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Megújult a Szivárvány Óvoda udvara
A HETILAP

Buzás Gábor
A Szivárvány Óvodában véget ért a tavaly indult
udvarfelújítási program.

Most még fontosabb az ajándék!
L. Takács Krisztina
Kamaszoknak szóló könyvfelajánlás érkezett
a városhoz: a fiúknak és a lányoknak szóló
könyvekből Fehérvár minden általános iskolája részesül. Valamennyi intézménybe közel
százezer forint értékben kerül a Kétbalkezes
kamaszlányok kézikönyve és a Kamaszkassza
zsebpénzügyi kézikönvy példányaiból.

Bár még az online térben zajlik
az oktatás, az iskoláknak szánt
ajándékkönyveket egy ózonos
biztonsági fertőtlenítést követően
már elkezdték kiszállítani. Az első
példányokat a Hétvezér Általános
Iskolában adták át.
„Nagy örömmel fogadtuk a felajánlást,
hiszen nagyon sok hétvezéres olvasó

látogatja a könyvtárunkat, nagyon
szeretnek a tanítványaink olvasni,
ezért minden alkalmat kihasználunk
arra, hogy a könyvtárunk bővítésre kerüljön.” – mondta Nagyné Mészáros
Beáta, a Hétvezér Általános Iskola
igazgatója.
A könyvtári példányok mellett az
iskolák jutalomkönyvként is fel
tudják használni a könyvcsomagot.
A kiszállítást Deák Lajosné szervezte meg. A városrész önkormányzati
képviselője szerint a mostani helyzetben még inkább felértékelődik
egy-egy ilyen gesztus.
A könyveket a Mentaház Magánorvosi Központ ajánlotta fel, a
város pedig a napokban juttatja el
azokat az iskolákhoz.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Molnár Artúr

Biztonságos eszközökkel és tereprendezéssel szépültek meg az udvarok a
Napsugár, az Árpád úti, a Liget sori,
a Szivárvány és a Tolnai utcai óvodában. Összesen kilencszáz kisgyermek
mindennapjait teszik komfortosabbá
a fejlesztések, melyek értéke összesen
több mint száznegyvenmillió forint.
„A Szivárvány Óvodában is rendezték a
környezetet, megújították a növényzetet,
a játszóészközöket, valamint újakat is
elhelyeztek. A burkolat is biztonságossá

vált. Minden fejlesztés, minden beruházás
fontos a város életében, de azért van olyan,
ami az ember szívéhez-lelkéhez különösen
közel áll: minden olyan, ami a gyermekeket érinti!” – mondta el lapunknak
Cser-Palkovics András polgármester.
A városrész önkormányzati képviselője, Dienesné Fluck Györgyi számára
kettős az öröm, mert tavaly készült el
a Zombori út felújítása, ami jelentősen
megkönnyíti a környékbeli lakosok
életét: „A két beruházás kiegészíti egymást,
hiszen amíg nem volt kész az út, addig a
csapadékvizet sem tudtuk innen elvezetni.
Én magam is láttam, amikor a szülők nagy
dobozok tetején lépkedtek, és a gyerekeket
úgy vitték kézben az óvodába.”

2021.04.15.

A város óvodáinak fejlesztése összesen kilencszáz kisgyermek mindennapjait tette komfortosabbá és biztonságosabbá

A katyńi áldozatokra emlékeztek
Április tizenharmadika a katyńi vérengzés
áldozatainak emléknapja. A tömeggyilkosságot 1940 tavaszán hajtották végre
a Szovjetunió területén álló hadifogolytáborokban raboskodó lengyel tisztek és
főtisztek ellen. A vérengzésnek mintegy
huszonháromezer áldozata volt. Fehérváron ezen a napon minden évben néma
koszorúzással emlékeznek meg a tragikus
eseményről. Kedden, a lengyel-magyar
barátság napja alkalmából koszorút helyezett el a Katyń-emlékkeresztnél Molnár
Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke
és Róth Péter alpolgármester. Ezt követően
a Jávor Ottó téren fejet hajtottak a helyi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat és a
Klub Polonia tagjai is.
L. T. K.

Az első könyvcsomagot Lehrner Zsolt alpolgármester és Deák Lajosné képviselő közösen adta át a Hétvezér Általános Iskola igazgatójának, Nagyné Mészáros Beátának és Lórodi Kata igazgatóhelyettesnek az iskola kapujában

Csütörtökig tart a fűtési idény

Fotó: Simon Erika

Van lehetőség a hosszabbításra!

Lezárások lesznek a Szilvamagnál
Az útburkolat végleges helyreállítását végzik a
Szilvamag utcában április 19. és 22. között, azaz jövő
hétfőtől csütörtökig. A munkavégzés idejére lezárják
a Tordai és a Nagyváradi utcák közötti szakaszt. A
korlátozások érintik a Szilvamagról nyíló utcák és
ingatlanok megközelítését, illetve a 40-es és a
41-es buszok útvonalát és megállóhelyeit.

Tavaly ősszel a szennyvízcsatornán
végeztek hibaelhárítást a Szilvamag
utcában. Az útburkolatot akkor ideiglenesen állították helyre, most azonban
a végleges burkolat is elkészül. A munkálatok április 19-től 22-ig tartanak.
A burkolatjavítás idejére lezárják az
átmenő forgalom elől a Szilvamag utca
Tordai és Nagyváradi utcák közötti

szakaszát. A Szilvamag utcáról nyíló
utcákat és ingatlanokat a Balatoni
út–Szilvamag utca irányából, a zárás
helyének figyelembevételével lehet
majd megközelíteni.
A forgalomkorlátozás érinti a 40-es és a
41-es járatok útvonalát. Az érinett autóbuszok hétfő reggel nyolctól csütörtök
délután ötig a Csapó utca irányából
a Hargitai utca (volt Rádió utca) –
Balatoni út – Szilvamag-körforgalom –
Balatoni út – Brassói utca – Nagybányai
utca – Torockó utca – Székely utca –
Nagybányai utca – Brassói utca – Hargitai utca (volt Rádió utca) útvonalon
közlekednek, a belváros irányában
pedig ugyanerre, csak visszafelé.

Április tizenötödikéig, csütörtökig tart a
fűtési idény Székesfehérváron, ekkor állítja
le a SZÉPHŐ Zrt. a fűtési rendszereket.
További egy hónapig, az úgynevezett rendelkezésre állási időszakra lehet még kérni a
szolgáltatás meghosszabbítását. A közös
képviselők, a lakásszövetkezetek, illetve
a fűtési megbízottak a SZÉPHŐ megújult
online ügyfélszolgálatán nyújthatják be a
hosszabbítási igényeket – olvasható a cég
honlapján.

A fűtési rendszerek felújítását május
tizenötödike után lehet elvégezni, szintén a szolgáltató előzetes
jóváhagyásával. A SZÉPHŐ Zrt.
szakemberei véleményezik a ter-

vezett átalakítást, szükség esetén
javaslatokat tesznek. A szerelésekhez jellemzően szükség van a
rendszer leürítésére, majd pedig a
visszatöltésre, amit a távhőszolgáltató végez.
A SZÉPHŐ Zrt. a saját rendszerét
minden évben karbantartja. Ebben
az évben – többek között – a Gáz
utcában egy 500 mm átmérőjű vezetékpár részleges cseréjét végzik
el, de emellett fontosnak tartják,
hogy a házon belüli rendszerek
is megfelelő állapotban legyenek,
mert csak abban az esetben garantált a fűtési rendszer megfelelő
működése.

Kutatók, művészek pályázatát várják
A Lánczos Kornél–Szekfű Gyula Ösztöndíj
Közalapítvány kuratóriuma idén is pályázatot
hirdet a városban élő, dolgozó vagy a várossal
szellemi kapcsolatban álló alkotók, kutatók,
művészek számára, amellyel alkotótevékenységüket kívánja segíteni. A pályázatok benyújtásának határideje április harmincadika.

Az ösztöndíjra alkotók és alkotóközösségek is jelentkezhetnek
bármilyen tudományághoz tartozó,
még nem publikált művekkel,

tervekkel vagy művészeti alkotásokkal. A kuratórium az
ösztöndíjjal elsősorban magát
az alkotótevékenységet szeretné
segíteni. Az ösztöndíjjal kapcsolatos információt Percze Ilonától,
a kuratórium titkárától a 70 6699
041-es telefonszámon vagy a
percze.ilona@pmhiv.szekesfehervar.hu e-mail-címen kaphatnak az
érdeklődők. Az adatlap letölthető
a város honlapjáról.
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Ön kérdez, a polgármester válaszol!
A HETILAP

Ring Júlia
Székesfehérvár polgármestere a Fehérvár Televízió
Köztér című műsorának vendégeként válaszolta meg
a fehérváriakat foglalkoztató, aktuális kérdéseket.
Több, a kisebb lakóközösségeket érintő felvetés mellett felmerült a város működését nehezítő tényezők
megoldásának lehetősége is.

Fotó: Simon Erika

A városi fásítás kapcsán felmerült a kérdés,
hogy a korábban ültetett, mára kiszáradt növények helyébe miként kerülhet új csemete.
Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

MŰSZAKI
VIZSGÁZTATÁS

Az új buszhálózatot és -menetrendet várhatóan – ingyenes vagy kedvezményes próbaidőszakkal egybekötve – nyáron vezetik be

és eredetiség vizsgálat
MEGVÁRHATÓ!

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI
LEHETŐSÉG!

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

Ilyen esetben az eljárás menete, hogy pontos címmel és adatokkal ellátva történjen
meg a bejelentés az önkormányzat felé,
ezt követően tudjuk orvosolni a helyzetet.
A növények kiszáradását elkerülendő, ma
már korosabb, úgynevezett öntözőzsákos
fákat ültetünk városszerte, ami folyamatos
odafigyelés mellett a csapadékmentes
időszakokban is biztosítja a növény nedvesség-utánpótlását.
A Fórum áruház melletti, egykori focipályából
parkoló kialakítását tervezték. Megvalósul a
beruházás?

Tisztelt Munkatársaink, Tisztelt Székesfehérváriak!
A
VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY 1998. decemberben létesült azzal a céllal, hogy elsősorban a VIDEOTON dolgozóinak és nyugdíjasainak, másodsorban
bármely természetes vagy jogi személyiségnek nyújtson támogatást oktatási, jóléti, sport,
kulturális, szociális és családsegítő tevékenységében.
Az Alapítvány évről-évre bővíti támogatásainak körét, akcióit.
Rendszeres programok, támogatások a VIDEOTON dolgozói
és nyugdíjasai számára:
- szociális támogatások rászorultság alapján,
- nőgyógyászati, reumatológiai, szemészeti szakrendelés a székesfehérvári orvosi
rendelőben,
- betegségmegelőző, egészségmegőrző szűrőprogramok a Videotonban működő Alba
Szűrőközpontban,
- egészségmegőrző tornák és kondicionáló terem támogatása a VOK-ban,
- gyermektáborok, gyermeküdültetés támogatása,
- felnőtt üdültetés támogatása,
- iskolakezdési támogatás,
- felnőtt képzések támogatása,
- színházbérletek biztosítása,
- kétévente nyugdíjas találkozók szervezése Székesfehérváron, támogatása Kaposváron,
- sportrendezvények szervezése, támogatása,
- Mikulás napi program kisgyermekesek részére,
- székesfehérvári kulturális- és egészségügyi intézmények, egyéb szervezetek és
programok támogatása,
- katasztrófa áldozatainak segítése.

Valóban porondon van a kérdés, azonban
az adott városrészben élők bevonása nélkül
az önkormányzat nem szeretne dönteni.
Egy ilyen jellegű beruházás megosztó
lehet, döntsenek az ott élők! Éppen ezért
a járványt követően egy lakossági fórum
összehívását tervezem.
Lesz-e szökőkút a Zichy ligetben, és mi lesz a
sorsa az egykori Fekete Sas Szálló épületének?
A városi programok alkalmával rendezvényhelyszínné alakítható, szökőkúttal
díszített Zichy liget átalakítása körülbelül
háromszázmillió forintba kerülne. A tervek

készen állnak, azonban a járványhelyzetben csökkenő városi bevételek miatt most
nem tudunk erre fókuszálni, de amint
forrást találunk a megvalósításra, egy
kivilágított, környezetvédelmi szempontból
fenntartható, impozáns látvány fogadja
majd a Fő utca végéhez érkezőket. Hasonlóképpen várat magára az egykori Fekete Sas
Szálló épületének újragondolása is. Az évek
során felmerült annak honvédelmi, oktatási
vagy kulturális célú hasznosítása. Ezzel
párhuzamosan azonban elindultak olyan,
mára előrehaladottabb projektek, melyek
megvalósítása érdekében a szálló felújítására szánt 3,8 milliárd forintot átcsoportosítanánk. Ennek köszönhetően például több
pénz jutna a fehérvári iskolák felújítására.
Az átcsoportosításról szóló döntés után, társadalmi vita során mérlegelnénk a Fekete
Sas Szálló leendő funkcióját.
Az önkormányzat nyilvánosságra hozta az új
közösségi közlekedésre vonatkozó terveit. Mi a
változtatással a városvezetés célja?
A cél az, hogy a mostaninál jobb hálózatot
és menetrendet készítsünk, ezért kérem a
fehérváriakat, hogy a város online felületein
megtalálható tervek megtekintését követően, április végéig visszajelzésükkel segítsék
a szakemberek munkáját!
Az új autóbusz-hálózat és -menetrend
részleteiről lapunk 10-11. oldalán is
olvashatnak!

Rekortán futópálya épül Maroshegyen
Újabb rekortánborítású futópálya épül városunkban.
Az Országos Futópálya-építési Program keretében
elnyert támogatással és saját forrás felhasználásával
az Aradi, a Tordai és a Nagyszebeni utca közötti
szabad területen valósul meg a fejlesztés.

A korábbi évekhez hasonlóan 2021ben is meghirdette az Országos Futópálya-építési Programot az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
a Szabadidősportesemény-szervezők
Országos Szövetsége bevonásával.
Székesfehérvár egyszer már sikerrel indult az országos pályázaton: a
Haleszban tavaly készült el az ezer
méteres, rekortánborítású pálya. Egy
újabb, ehhez hasonló futókör létesítésére nyújtott be pályázatot február végén Székesfehérvár önkormányzata.
A fejlesztés megvalósításánál Maroshegyre esett a választás, hiszen ebben
a városrészben a labdarúgást kiszol-

gáló Mezővári József Sportpályán túl
még nincs a szabadidősport számára
kialakított terület. A városrészben
sok család él, és jelenleg is épülnek
családi házak, társasházak.
A város polgármestere elmondta: a
futópálya becsült költsége közel hatvanmillió forint, melynek felét az állam, felét az önkormányzat biztosítja.
Cser-Palkovics András kiemelte, hogy
a szakemberek a nyomvonal tervezésekor külön figyeltek arra is, hogy
egyetlen fát sem érintve, természetkárosítás nélkül készüljön el a futópálya – a tervek szerint az év végére.
Brájer Éva, Maroshegy önkormányzati képviselője a terület bejárásakor
elmondta, hogy az önkormányzat hos�szú távú célja a Maroshegyi Sport- és
Szabadidőpark létrehozása, a városrész
sportolásra, kikapcsolódásra alkalmas
közösségi terének kialakítása.

Alapítványunk várja más cégek támogatását is, hogy adományozóink dolgozóit is bevonhassuk a Videoton dolgozók és nyugdíjasok számára biztosított programokba.

Kérjük, támogassa céljainkat és személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával segítse az
Alapítvány munkáját és kövesse figyelemmel céljaink megvalósítását.

ADÓSZÁMUNK: 18489286-1-07
VIDEOTON DOLGOZÓKÉRT ALAPÍTVÁNY
Kuratóriuma

Fotó: Simon Erika

Kérjük, keressék meg az Alapítványt, legyenek segítségünkre közérdekű ötleteikkel, javaslataikkal (email címünk: vda@vda.videoton.hu ).
Ha Önnek nincsen internet hozzáférési lehetősége, hívja Alapítványunkat (tel:22/533-450).

A futópályát az Aradi, a Tordai és a Nagyszebeni utcák által körülhatárolt területen alakítják ki
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Kaland, közösség, kihívás
Elindult a Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programja

tán főigazgató a Mathias Corvinus
Collegium képzésének jellegzetességeit.
Az általános iskolásoknak,
közülük is a tíz és tizennégy
év közöttieknek szól a Fiatal
Tehetség Program. A tizenöt és
tizennyolc év közöttiek számára
pedig a Középiskolás Program
kínál számos érdekességet, mint
például a társadalmi tanulmányok, a nemzetközi kapcsolatok, a
pszichológia vagy az íráskészséget
fejlesztő kurzus.
„Elsősorban társadalomtudományokról van szó, de olyan készségeket is
el tudnak sajátítani, melyek az élet
bármelyik területén hasznosíthatók.
Gondolok a vitakultúrára, az érveléstechnikára, amiket az iskolában nem
tanulnak, de nagyon hasznos, akár már
az egyetemi évek alatt, vagy mindenkinek a későbbi pályafutásában.”
– tudtuk meg Östör Annamária
képviseletvezetőtől.
A Mathias Corvinus Collegium tehát Fehérváron is várja az energiával teli, tudásra szomjazó diákokat.
A tanulás mellett a közösségépítést
is elősegíti az államilag támogatott
program, mely a résztvevők számára teljesen ingyenes.

Buzás Gábor

Megérkezett Székesfehérvárra a
Mathias Corvinus Collegium, azaz
röviden az MCC. A Király sori
Inkubátorházban helyet kapó oktatási intézmény azokat a diákokat
várja, akik az általános iskolai és a
középiskolai tudás mellett további
ismeretek megszerzésére vágynak.
„Szívesen karolunk fel minden olyan
közösséget, tehetségkutató, fiatalokat
segítő programot, ami a fehérvári fiatalokat megszólítja és számukra a jövőjük
szempontjából is fontos tudást, valamint a közösséghez tartozás élményét
adja meg. Az MCC ilyen, ugyanúgy,
mint korábban az Alba Innovár vagy
éppen a Titkok Háza. Ezen közösség
nagyon széles spektrumot ad a természettudományoktól a társadalomtudományokig.” – hangsúlyozta Cser-Palkovics András polgármester.
Az ötödikes általános iskolások
számára már elindultak a kurzu-

Fotó: Simon Erika

Nemzetközi kapcsolatok, pszichológia, érveléstechnika és íráskészség – többek között ezekkel
a kurzusokkal szolgál a Mathias Corvinus Collegium, mely immár Székesfehérváron is várja
azokat a diákokat, akik nem elégszenek meg az
állami oktatás által nyújtott ismeretekkel.

Egy deci víz, két deci olaj, pár csepp tinta és egy pezsgőtabletta – ezek voltak az első kísérletek
kellékei. A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának ötödik osztályos diákjai
ismerkedtek a kémia és a fizika világával. A gyerekek februárban kezdték meg tanulmányaikat a székesfehérvári központban. A járvány miatt márciustól online találkoznak egymással
kéthetente, szombaton.

sok: tizennégy iskola összesen
huszonöt diákja bővíti az iskolában
megszerzett ismereteit szombatonként. Április tizenötödikén indul
a jelentkezés a szeptemberben
kezdődő képzésekre.
„Az a célunk, hogy azokat a diákokat
vonzzuk be, akik úgy érzik, hogy
bennük nagyobb az ambíció, több az

Tüzet felügyelet nélkül ne hagyjunk!
Ring Júlia
Az első negyedévben összesen 2250 lakástűz volt Magyarországon, ami azt jelenti, hogy átlagosan negyvenegy percenként
kigyulladt egy otthon. Az esetek közül több tragikus kimenetelű
volt. Fejér megyében idén kilencvenhárom lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat.

„Nem is a tűz, illetve a tűz keltette hőhatás a legveszélyesebb. Már az egy négyzetméteren pusztító tűz
okozta füst is nagyon veszélyes lehet, és tulajdonképpen ez az, ami ellen a legjobban védekeznünk
kell! Ezt pedig csak úgy lehet megoldani, ha minden
lakásban elhelyezünk egy pár ezer forintért megvásárolható füstérzékelő készüléket.” – hívja fel a
figyelmet Szabó-Bisztricz Anett, a Fejér Megyei

Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.
A sok lakástűz oka, hogy az év első három
hónapjában a hűvös idő és a járvány miatt a
lakosság több időt töltött otthon. De nemcsak
bent, kint is elővigyázatosnak kell lenni, hiszen
a tavasz beköszöntével elkezdődtek a kerti és
mezőgazdasági munkák is. Az év első három
hónapjában összesen százharminc szabadtéri
tűzhöz riasztották a tűzoltókat a megyében.
A katasztrófavédelem szóvivője hangsúlyozta,
hogy csak azokon a településeken lehet belterületen és a külterületi zártkerti ingatlanokban kerti
égetést végezni, ahol ezt az önkormányzat szabályozta, és rendeletében engedélyezi. Erre is csak
a kihirdetett veszélyhelyzet végéig van lehetőség.
Székesfehérváron tiltott a kerti hulladék égetése.

Közéleti klub Ráczné Földi Judittal
Ring Júlia
Ráczné Földi Judit, a Demokratikus Koalíció önkormányzati
képviselője volt a Tarsoly Egyesület Élethelyzetek Székesfehérváron
a pandémia idején című, online térbe szervezett beszélgetésének
vendége.

A fehérvári ellenzéki összefogás önkormányzati
képviselőjét, korábbi frakcióvezetőjét politikai
indíttatásáról, a járvány alatti, székesfehérvári élethelyzetekről és jövőbeni terveiről kérdezték a résztvevők. A több országos és helyi politikát is érintő
kérdés megválaszolása mellett Ráczné Földi Judit
kiemelte, hogy a válsághelyzet kialakulása óta az
önkormányzattal és a polgármesterrel való együttműködése mindig zökkenőmentes volt: „Nem tudok
olyat mondani, hogy valamilyen javaslatomat mondjuk
lesöpörték volna, mert az hazugság lenne. Nagyon sok
javaslatom beépítésre került, és sok volt olyan is, ami kis

módosítással, de szintén beépítésre került. Korrekt volt az
együttműködés, azonnal tájékoztatást kaptam és azonnali
reakciót bármilyen javaslatomra és ötletemre.”
A DK politikusa azt is hozzátette, egy év után belefáradt frakcióvezetői státuszába. Bár – kivéve a szociális területeken érintő kérdéseket – a mai napig
minden javaslatot közösen tesznek a polgármester
elé, kapóra jött számára a koalíciós szerződésében
foglalt megállapodás, miszerint egymást váltva
látják el a feladatot: „Egy évig voltam frakcióvezető,
és egészen őszintén: elfáradtam. Nem egyszerű feladat
összetartani még egy négyfős frakciót sem, három erős
karakterű fiúval. Szóval voltak helyzetek, amikor úgy
éreztem, feladom.”
Bár pár hónapja nem frakcióvezetőként, csak képviselőként, de továbbra is a szívügyének tartott szociális terület fejlesztéséért dolgozik. Többek között
ilyen az esetlegesen uniós pályázatból megvalósítható, helyi szintű óvodapedagógus-képzés is.

energia, nagyobb tudást szeretnének
szerezni, mint amire az általános
iskolában, a gimnáziumban lehetőségük adódik. Ezenkívül nagyon fontos,
hogy egy olyan közösségnek a tagjai
is szeretnének lenni, amely inspirálja
őket, amellyel fejlődni tudnak, amely a
karrierjükben új ötleteket, új lendületet
tud nekik adni.” – sorolta Szalai Zol-

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

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

Alapterület

(m2)
22 m2
73 m2
55 m2

Szobaszám

Komfortfokozat

Induló bérleti díj
(Ft/hó)

1
2
1+2

komfortos
komfortos
összkomfortos

24.200,67.600,55.000,-

Érvényesen az alábbi – együttes – feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben
az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb
esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat
az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az
igazolt havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Városüzemeltetési Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a
bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a
tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett
lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25.000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett
12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
– átutalni,
– bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00 óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a
többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül, kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára,
illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is.
Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át vagy letölthető a honlapról.
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár, 2021. 03. 29.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Oltásban jól állunk, de kell az óvatosság!
A HETILAP

Somos Zoltán

A miniszterelnök elmondta: a
kormány az újraindítás következő
lépcsőfokát három és fél millió
beoltott emberben határozta
meg. Ha ezt elérjük - és reményei
szerint a következő hét közepén,
szerdán-csütörtökön ez meglehet
– akkor kinyithatnak a teraszok,
visszakapjuk a régi életünk egy
darabját. A vendéglátósokat terhelő
teraszdíjat eltörlik.
Mindezzel együtt az egyéni felelősségvállalásra és a maszkviselési, távolságtartási szabályok betartására
továbbra is fokozottan figyelni kell!

Iskolák: nyitnak, de hányan
mennek?
A legfontosabbnak mégis sokan
azt tekintették, hogy az iskolák
újranyitásáról is határozat született.

Fotó: Simon Erika

A lapzártánk előtti, szerdai hivatalos adatok
szerint valamivel több mint tízezer beteg van
kórházban koronavírus-fertőzés miatt, közülük
több mint ezerkétszázan lélegeztetőgépen. A
beoltottak száma kedden elérte a hárommillió főt. Szerda délután, a kormányülés után
közösségi oldalán jelentette be a legfrissebb
döntéseket Orbán Viktor.

Már több mint hárommillió koronavírus elleni oltást adtak be Magyarországon

Április kilencedikén a miniszterelnök bejelentette, hogy egyelőre
csak az általános iskolákba engedik
vissza a tanulókat, a középiskolák
május elejéig még maradnak a

Fotó: Keller János saját archívuma

Önkéntes mentősnek állt Keller János

Öt hónapja önkénteskedik a mentőszolgálatnál Keller János, a fehérvári Vörösmarty Színház művésze. A színész novemberben koronavírusos volt, akkor döntötte el, hogy hálát ad
a gyógyulásáért, ezért is csatlakozott az Országos Mentőszolgálat veszprémi csapatához.
Önkéntes munkára egyébként több helyen is van lehetőség, a fehérvári önkéntesekről jövő
heti lapszámunkban olvashatnak bővebben.

digitális oktatásnál. Szerdán pedig
tovább szűkítették a kört: egyelőre
az iskolák alsó tagozatosai térhetnek vissza a jelenléti oktatásba, a
felsősök majd májusban. A pedagógusok oltása zajlik, bár a nyitásig
még nem fogja mindenki megkapni
a második adagot. Az iskolák nyitásával kapcsolatban nagyon vegyes
az érintettek véleménye, legyen szó
tanárokról, szülőkről vagy akár a
diákokról.
Egy kedden ismertetett felmérés
szerint a tanárok nagy része fél a
tantermi oktatástól: a megkérdezett csaknem tízezer tanár háromnegyede nem érezné biztonságban
magát. Ugyanakkor sztrájkolni
nem fognak a pedagógusok. A
szülők viszont nagy dilemmában
vannak, vigyék-e április tizenkilencedikétől iskolába a gyerekeket, és
milyen következményei lehetnek
a döntésnek. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár egy interjúban
ezzel kapcsolatban így fogalmazott: „Amikor a kormány augusztusban kiadta a tanévre vonatkozó protokollját, azt teljesen világossá tettük,
hogy ha egy szülő úgy dönt, hogy a
járványügyi helyzetre hivatkozva a
gyerekét nem viszi be az iskolába, az
igazolt hiányzásnak tekinthető. Tehát
egyetlen gyereket sem ért hátrány, ha
a szülő nem engedte iskolába.”
A hatályos köznevelési törvény
szerint egy diák tanévenként
legfeljebb kétszázötven órát

hiányozhat úgy, hogy nem kell
osztályozóvizsgát tennie – feltéve,
ha az oktatásban töltött idő alatt
elegendő jegyet szerez ahhoz, hogy
a tanév végén értékelhető legyen a
teljesítménye. Hogy az „elegendő
jegy” mennyit jelent pontosan, azt
az iskolák a pedagógiai programjaikban határozzák meg. Érdekesség,
hogy azok a gyerekek, akiknek
eddig nem volt sok hiányzásuk,
akár a tanévből hátralévő teljes
időt otthon tölthetik, április tizenkilencedikétől ugyanis már csak
harminckilenc tanítási nap van
hátra a tanévből, ez pedig napi hat
tanórával számolva csak 234 órányi
hiányzást jelent. De még egyszer:
számít az is, eddig mennyi jegyet
szerzett a gyermek!

Merkely: minden vakcinát el kell
fogadni!
A járványhelyzet másik, szinte
a teljes felnőtt lakosságot érintő
kérdése, hogy milyen és men�nyi vakcina áll rendelkezésre. Az
AstraZeneca elfogadottsága – főleg
a korábbi vérrögképződéses esetek
miatt – alacsonyabb, és most az
egydózisú Jensen-vakcina kapcsán
is ilyen dilemma merült fel. Igaz,
ebből egyelőre csak kevesebb mint
harmincezer embernek elegendő
adag érkezett Magyarországra.
Miközben majdnem mindegyik oltóanyaggal kapcsolatban
naponta merülnek fel kérdések,
Merkely Béla, a Semmelweis
Egyetem rektora azt hangsúlyozta:
bármelyik vakcinát is kínálják fel,
az embereknek el kell fogadniuk.
Kiemelte, hogy az első oltásnak
van a nagyobb szerepe a megbetegedéssel szemben, az után ugyanis
nagyjából két héttel alakul ki az
immunitás, és lesz közel száz
százalékos a biztonság a súlyos
megbetegedéssel szemben. A második oltás ezt követően egyfajta
sokszorosító hatással rendelkezik,
ami megnöveli a szervezetben az
ellenanyagok számát. Merkely
Béla szerint ahhoz, hogy a járvány
tartósan alacsony számokat mutasson Magyarországon, nagyjából
ötmillió állampolgárt kell beoltani.
Fontos, hogy a harmadik hullámot okozó brit variáns nemcsak
hatékonyabban fertőz, hanem
súlyosabb eseteket is okoz, és nem
kíméli a fiatalokat sem: jelentős
számú harminc és hatvan év közötti fertőzött kerül miatta intenzív
osztályra.

Beoltották a polgármestert
Cser-Palkovics András közösségi oldalán jelentette be múlt szombaton, hogy beoltották az AstraZeneca vakcinájával. Kedden pedig ezt írta a hatásokról: „Tapasztaltam
pár mellékhatást az elmúlt napokban (hőemelkedés, hidegrázás, enyhe fejfájás és
köhögés), de az ígéretnek megfelelően ezek folyamatosan el is múltak, helyükben
pedig marad egy jó érzés, hogy a szervezetemben kezd kialakulni a védettség a
vírussal szemben. Az oltás és annak mellékhatásai után is arra biztatok és kérek
mindenkit, aki még nem tette, hogy mielőbb regisztráljon!”
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„Nekem meleg volt az aszfalt, a faluban mezítláb jártunk!”
A HETILAP

Vakler Lajos

Ahhoz, hogy eljussunk majd Sopronba,
illetve a Székesfehérvári Építőkhöz,
meg kell ismernünk azt a családot,
melynek számtalan tagja játszott
fontos szerepet városunk életében. A
nagyapádnál kell, hogy kezdjük, hiszen
a selmecbányai örökség elkísért egész
életedben.
Mindkét nagyapám onnan indult.
Balsay nagyapa, aki akkor még a
Blasek Aladár nevet viselte, Selmecbányán, a bányamérnöki karon
végzett, anyai nagyapám, Szabó
István pedig erdőmérnök volt: a
kalocsai érseki uradalomnál, a
későbbi gemenci erdőgazdaságnál
volt főerdész. Blasek nagyapám pedig, aki a világháborúban halt meg,
a pécsi szénbányák vezérigazgatója
volt. Sokra vitték, amihez kellett
a tehetség, az akarat, a szorgalom
és a hozzáállás is. Az én édesapám
már Sopronban végzett, hiszen az
egyetem akkor már átkerült oda
Selmecbányáról. Erdőmérnök lett
és nagyszerű sportoló, aki teniszezett, futballozott és atletizált
is. Részben családi örökségként,
részben az általa történt beavatás
okán – amivel megszerettette velem
az erdőt, a természetet – kerültem
én is a soproni egyetemre.
Szekszárdon születtél, de a gimnáziumot már városunkban kezdted el.
Édesapám több helyen is szolgált.
Életem egyik legszebb tíz évében
Devecserben volt főmérnök, mert
Sárszentágotáról a háború után
oda menekült a családdal, így

Fotók: Balsay Miklós archívuma

Balsay Miklós, Fejér megye díszpolgára, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével
kitüntetett erdőmérnök, a Pro Silva Hungaria
díj birtokosa, a VADEX volt vezérigazgatója az
idén, nemzeti ünnepünkön megkapta a Magyar
Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata
elismerést is.

„Nem tudok felelős beosztásban dolgozó embert elképzelni, aki csapatsportokban nem vett részt.”

gyermekkori éveimet ott töltöttem.
Amikor eljött az idő, és a szüleim
úgy ítélték meg, hogy gimnáziumba
kell járnom – hiszen természetes
volt, hogy majd tovább szeretnék
tanulni – Székesfehérvárra költöztünk, hiszen a nagyapámék akkor
már itt voltak. Tizenéves koromban
kerültem ide, hogy szokjam egy
kicsit a városi létet. Nem nagyon
sikerült, mert egy héten belül

A közösség ereje a Székesfehérvári Építők játékosaként is segítette

megszöktem. Nekem meleg volt az
aszfalt, a faluban mezítláb jártunk!
Nem tetszett a zaj, nem kaptam
levegőt, így visszamentem Somlóvásárhelyre, és azt mondtam, hogy
soha többet nem jövök Fehérvárra!
Aztán természetesen mégiscsak
idekerültünk. A Petőfi Általános
Iskolában kezdtem, majd a József
Attila Gimnáziumban lettem középiskolás.

A József híres volt arról, hogy nagyszerű testnevelő tanárok dolgoztak ott.
Kinek köszönheted, hogy megismerkedtél a kosárlabdával?
Nagyon érdekes volt, hiszen én is
csak fociztam, mielőtt bekerültem
a középiskolába. A kosárlabdához
kötődő első élményem az volt,
hogy Szabó István nagyapám és
Bogár Pál édesapja, aki szintén
erdőmérnök volt, és barátok is
voltak, megkérték Bogár Pált, aki
az akkori Európa-bajnok válogatott csapatkapitánya volt, hogy a
csapat párizsi túrájáról írjon már
a gyereknek – aki én voltam – egy
lapot. Az Aranycsapat valamen�nyi tagja, Bogár, Czinkán, Simon,
Greminger és a többiek is aláírták
a képeslapot, ami természetesen
ma is megvan. Így kerültem közel a
kosárlabdához. Elég későn, hiszen
már másodikos gimnazista voltam.
Negyedikes koromban viszont
már az NB I-es csapat tagjaként
játszottam.
Egy korábbi interjúban úgy fogalmaztál: „Nem tudok felelős beosztásban
dolgozó embert elképzelni, aki csapatsportokban nem vett részt.”
Ezt most is vallom és hirdetem.
Végigszolgáltam ötven évet, és
megerősítem, hogy aki csapatban
játszott, és az ottani élményeket
megélte, az bizonyosan elsajátította
a felelősséget is.
Nem vetődött fel, hogy más pályát
válassz, mint az erdőmérnöki?
Érdekelt az építőmérnöki pálya
is, de aztán édesapám pályájából
kiindulva döntöttünk az erdőmérnöki kar mellett. Mellette szólt az
is, hogy Sopronban volt egy remek
kosárlabdacsapat.
Tizenöt évet ölelt fel a sportpályafutásod. Melyek voltak azok a pillanatok,
amelyek ma is emlékezetesek?
Más volt a világ. Függetlenül attól,
hogy magas szinten játszottunk,
éltük az egyetemisták hétköznapi életét. Mindenben elsők akartunk lenni,
ha tarokkoztunk, abban is, ha kukoricát kellett törnünk, abban is. 1964től 1973-ig a fehérvári Építőkben
játszottam. Nem volt kiemelkedően
jó helyezésünk, de fontos számomra,
hogy még játszhattam együtt Bogár
Palival, aki akkoriban játékos-edző
volt. Csapattársaim voltak a Hegedűs
fivérek, és az NB I középmezőnyébe
tartoztunk.
A tradíciók tovább élnek a Balsay
családban.
A három lány, Zsolt fiam lányai,
nemcsak gyönyörűek, hanem
NB I-es szinten játszanak mind a
hárman. De ők már sokkal inkább
az egyetemnek élnek, és a jövőt
a pályán túl látják – tanárként,
közgazdászként. Ádám unokám az
utóbbi tíz év egyik legnagyobb tehetsége, benne van potenciál, amit
nyilván az edzői segítségével majd
ki tud bontakoztatni. Ő még csak
tizennyolc éves, előtte a világ, szerencsére minden adottsága megvan
ahhoz, hogy jó játékos legyen!
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A HETILAP

Vakler Lajos

Németh László az öt népi író egyike,
aki Erdélyi Józseffel, Illyés Gyulával, Kodolányi Jánossal és Szabó
Lőrinccel sokat tett azért, hogy az
olvasók és a társadalom is elfogadja
azt a fajta írói megközelítési módot,
amely sok vitát és vihart váltott ki az
irodalmi kánonban.
Hadd kezdjem a választ egy
Pilinszky János-verssel, amit
Németh Lászlóhoz írt, Ama kései
címmel: „Ama kései, tékozló
remény / az utolsó, már nem a
földet lakja / mint viharokra emelt
nyárderű / felköltözik a halálos
magasba.” Ez a vers is mutatja,
hogy milyen szellemi kapcsolat
volt íróink és költőink között a
huszadik században, akkor is, ha

Fotó: Bakonyi István archívuma

Németh László – a Jóság apostola, ahogy
kortársai nevezték – az ízig-vérig humanista író és esszéista életműve a múlt század
legnagyobbjai közt biztosítja helyét. Bakonyi
István irodalomtörténész tanulmányaiban
sokat tett és tesz azért, hogy ezt a jelenkorban is elismerjék.

Németh László az egyetemes magyar és
európai irodalom professzora

egyébként másként látták a világot. Pilinszky lírája és a Németh
László-i dráma, esszé és epika
összekapcsolódik: mindketten

Szelektívhulladék-gyűjtők cseréje
Székesfehérvár családi házainál
2021.02.23-tól a gyűjtési napokon a kék szelektív gyűjtőedényét
helyezze ki reggel 6 órára akkor is, ha nincs benne hulladék.
A kék edényt az ürítést követően elszállítjuk, és ezzel
egyidőben az ÚJ SZÜRKE színű sárga-kék fogantyúval ellátott
gyűjtőedényt ugyanarra a pontra kihelyezzük!
• Kérjük, ezen a napon a régi kék kukát mindenképpen
hagyja kint a közterületen, hogy a cserét végre tudjuk hajtani. Ha a gyűjtési napon nem történik meg
a szelektív edény cseréje az ürítést követően fél
órával, nyugodtan húzza be az edényt, majd helyezze ki ismét a következő szelektív gyűjtési napon.
Az edénycserét követően a szürke, sárga-kék fogantyúval ellátott új gyűjtőedényt vigye csak be ingatlanára.
• Amennyiben 2021.04.30-ig nem áll módjában az
edényt kihelyezni a szelektív gyűjtés napján, úgy a cserét ügyfélfogadási időben ügyfélszolgálati irodánkban
(Székesfehérvár, Sörház tér 3.) tudja lebonyolítani az
eredeti kék edény beszállításával!
• Az új gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladék továbbra is a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon kerül elszállításra.
• Kérjük, hogy az edénybe csak a társaságunk által kiadott tájékoztatókban és a kukára ragasztott matricán
felsorolt, hasznosítható hulladékokat helyezzék el!

Köszönjük együttműködését!
Bővebb tájékoztatást találhat
honlapunkon: www.deponia.hu
Depónia Nonprofit Kft.

meglátták a másikban a nagyságot. Németh László a múlt század
utolsó polihisztora volt, aki orvosként a természettudományoktól
érkezett az irodalomba.
Németh Lászlót leginkább a regényeiről ismerjük, hiszen az Emberi színjáték – mely először 1929-ben jelent
meg – mellett a Gyász, az Iszony, az
Égető Eszter és a Bűn olyan regények,
melyekben senki másra nem jellemző,
különleges gondolatsorokat fogalmaz
meg.
Németh László főhősei nők, és ez
nem véletlen. A második világháború után született Bűn című
regénye az, ami egy kicsit kilóg
ebből a sorból, hiszen egy másfajta
világot ábrázol benne. Főként a
Gyászban és az Iszonyban azt a
fajta elidegenedést ábrázolja, ami
a huszadik század irodalmában is
központi kérdés. Ugyanakkor az a
sajátossága, hogy ő ezt nem nagyvárosi viszonylatokban helyezi el,
hanem a mezőföldi világban, ami
számára az eszmélés helyszíne
volt, hiszen Mezőszilason élt. Hozzáteszem, hogy amikor 1925-ben

megnyerte a Nyugat novellapályázatát a Horváthné meghal című
novellájával, a főhős, Horváthné
az első olyan női figura, aki a
dolgokat intézi, kézben tartja, még
a halálos ágyán is.
Mi az, ami irodalomtörténészként
vonzott Németh László munkásságában?
A tanulmányaim végén jöttem rá,
hogy számunkra ez az irodalmi
életmű rendkívül fontos. Németh
László az egyetemes magyar és európai irodalom kiemelkedő írója.
Ennek ellenére úgy tűnik, hogy manapság nem becsülik kellőképpen írói
kvalitásait, holott regényeiben olyan
emberi, történelmi horizontokat
mutat be, ami példátlan.
Így van, és ráadásul ő volt az, aki
a nagyregényt, mint műfajt ismét
az őt megillető helyre állította
az Égető Eszterrel. Ez a műve fél
évszázad története: megismerhetjük a kis Esztert, akitől nagymamaként búcsúzunk el, és közben a
huszadik századi magyar társadalom, a magyar vidék viszonyainak
történetét is megismerhetjük.

Meghosszabbították a határidőt, felemelték a korhatárt
A színház a Fame-hez keresi a fő- és mellékszereplőket

A világhírű musical, a Fame 14 és 28 év közötti főés mellékszereplőit keresi a színház: a jelentkezés
határidejét április tizenötödikéig meghosszabbították. A premiert szeptemberre tervezik.

A Vörösmarty Színház szeptemberben tervezi bemutatni a Fame című
világhírű musicalt, amihez válogatót
hirdettek: meghosszabbított jelentkezési határidővel április 15-ig lehet
nevezni, a korhatárt pedig 28 évre
emelték.
A rendhagyó meghallgatásra elsősorban Székesfehérváron és környékén
élők vagy tanulók jelentkezését várják:
egy videófelvételt kell készíteni dallal,

tánccal, verssel, az elején rövid bemutatkozással, maximum tíz percben, a
Youtube-ra feltöltve.
A zsűri tagjai a teátrum művészei:
Kiss Diána Magdolna, Bagó Bertalan,
Horváth Csaba, Kéménczy Antal és
Hargitai Iván – utóbbi a darab rendezője és a zsűri elnöke. A továbbjutók
többlépcsős válogatón vesznek részt,
amit a Fehérvár TV is közvetít. A
próbák online kezdődnek, majd a járványhelyzettől függően nyártól élőben
folytatódnak.
További információ a jelentkezés részleteiről, illetve a regisztrációs felület a Vörösmarty Színház honlapján érhető el.

Újra kinyitottak a könyvtár ablakai
Megnyíltak a Vörösmarty Mihály Könyvtár és
tagkönyvtárai ablakai: a védelmi intézkedések
betartása mellett (szájmaszk, távolságtartás)
várják az olvasókat az átadási pontokon. Újra lehet tehát kölcsönözni a városban, hét helyszínen.

A lépcsőzetes nyitásról szóló rendelkezések alapján ismét megnyíltak a
Vörösmarty Mihály Könyvtár és tagkönyvtárai ablakai. A védelmi intézkedések betartása mellett várják az
olvasókat a már megismert átadási
pontokon, hét helyszínen a városban. A fiókközi kéréseket a tagkönyvtárak állományából teljesítik,
míg a központi könyvtár állományából hetente egy napon, csütörtökön
házhoz szállítják a kért dokumentu-

mokat. Lehetőséget biztosítanak a
könyvek visszavételére is.
A könyvtár tájékoztatása szerint a
zárás ideje alatt a tagságot meghosszabbítják, új szolgáltatásként
pedig lehetőséget kínálnak az online
beiratkozásra. Az újranyitásig felszólításokat nem küldenek, a november
tizenhatodika előtti kölcsönzésekre
késedelmi díjat nem számítanak
fel, illetve a késedelmi díjak nem
növekednek.
Arra biztatják az olvasókat, hogy
használják a könyvtár online katalógusát előjegyzésre, foglalásra – az
átvehető könyvekről, egyéb könyvtári dokumentumokról pedig értesítést
küldenek.

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/A. vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • E-mail: ujsag@fmc.hu
• Főszerkesztő: Wéhli Regős Dóra • Telefon: 22 516 100 • Az e heti lapszám szerkesztője: L. Takács Krisztina • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fmc.hu • Terjesztési problémák bejelentése: terjesztes@fmc.hu vagy 22 502 663 • Tördelés,
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Újra előtérbe került az otthoni munkavégzés és a távmunka
A HETILAP

Németh Zoltán
A tavaly tavaszi kiugró adatok, majd a nyári-őszi
visszaesés után a járvány harmadik hullámában
ismét megnőtt a munkájukat otthonról végzők
száma. Jelenleg minden tizedik munkavállaló
részben vagy teljesen otthonról dolgozik.

A koronavírus-járvány beköszöntével, tavaly tavasszal rekordot döntött
a részben vagy teljesen otthonról
dolgozók száma. Egy esztendeje,
a járvány első hullámakor május
hozta meg a rekordot, ekkor a munkavállalók 6,9%-a teljesen, 10,3%-uk
pedig alkalmanként otthonról
végezte munkáját.
Ez az arány a nyár beköszöntével fokozatosan csökkent, augusztusban például már csak a munkavállalók 1,5%-a
dolgozott otthonról rendszeresen, míg
4%-a alkalmanként. Az ősz folyamán
aztán ismét emelkedni kezdett a mutató, mely az idei évben februárban érte
el az eddig csúcsot: ekkor 4,3% volt a
rendszeresen, 6,6% az alkalmanként
otthonról dolgozók aránya.
Természetesen az otthoni munka
csak bizonyos munkakörökben
működhet, ennek megfelelően az
otthonról dolgozók aránya is csak
bizonyos munkakörökben mérhető.
A legmagasabb az információs és
kommunikációs munkakörökben
volt az arány, ezeken a területeken
2019-ben még csak 17,7% volt az
otthoni munka aránya, de 2020-ban
ez már 39,1%-ra nőtt. Szintén jelentősen nőtt az otthoni munkavégzés
aránya a tudományos és műszaki
tevékenységet végzők, illetve a pénz-

ügyi szolgáltatásokat nyújtók és az
oktatásban dolgozók körében.
Területileg Budapesten volt a legmagasabb az arány: a fővárosban
2019-ben még csak a munkavállalók
5,4%-a dolgozott otthonából, 2020-ra
ez a mutató 21,3%-ra emelkedett.
Ami a Közép-Dunántúlt illeti: felénk
a 2019-es 0,6% a tavalyi esztendőre
4,2%-ra emelkedett, vagyis nagyjából minden huszonnegyedik ember
dolgozik az otthonából.

„Dolgozóink értékelik a cég
rugalmasságát!”
Megkérdeztük az egyik legtöbb embert foglalkoztató fehérvári céget,
milyen tapasztalataik vannak az
otthoni munkavégzésről: „Vannak
olyan osztályaink, ahol száz százalékban átálltunk otthoni munkavégzésre,
de van olyan terület, például a termelés, ahol nem volt lehetőségünk erre.
Nemcsak a fertőzésveszély
miatt, hanem az óvodás- és iskoláskorú gyerekek miatt is, akik szintén
otthonról tanulnak. Ezzel is szerettünk
volna segíteni nekik a mindennapokban.” – mondta Katus István.

A Howmet-Köfém Kft. ügyvezetője szerint alapvető probléma a
személyes kommunikáció hiánya,
ami az emberi kapcsolatok rovására mehet, a munka szempontjából
azonban nem érezni nagyon nagy
hatékonyságvesztést. – „Az informatikai rendszerünk nagyon fejlett, így az
első hullám idején szinte egyik napról
a másikra meg tudtuk oldani, hogy
otthonról dolgozzanak a kollégáink.”
A Howmet-Köfém Kft. szolgáltatóközpontjában majdnem száz
százalékban otthonról dolgoznak
a munkatársak, ami összesen
száznyolcvan embert jelent: „2020.
március 13-án már úgy ment mindenki
haza, hogy vitte a laptopját, hiszen
esélyes volt, hogy hétfőtől átáll az

ország az online oktatásra. Még aznap
be is jelentették ezt, így a hétvégét követően nálunk már mindenki otthonról
dolgozott. A járvány első hulláma után,
szeptemberben néhány hétre visszajöttünk, de azt is szigorú szabályok mellett,
a második hullám erősödésekor pedig
újra visszaálltunk az otthoni munkavégzésre.” – részletezte Vízkeleti Ágota.
A szolgáltatóközpont vezetője
megjegyezte, hogy a kollégák ugyan
kedvelik ezt a foglalkoztatási formát, hiszen ez korábban egyáltalán
nem volt jellemző, most azonban
már megjelenik az az igény is, hogy
legalább részben térjenek vissza a
személyes, irodai hétköznapokra.
A több száz embert foglalkoztató
cégnél van olyan osztály, ahol vá-

Kiadványok terjesztésére, rendszeres
elfoglaltságot jelentő munkára,

Székesfehérvárra

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

Utolsó csoportok OKJ rendszerben!
Áprilisi tanfolyamok:

További kínálatunk utoljára megszerezhető OKJ szakképesítésekre: www.dekra.hu

Bővebb felvilágosítás: DEKRA Akademie Kft.
Székesfehérvár, Berényi út 72-100. • Tel.: 22/333-508; 06/30-699-5921
szekesfehervar.hu@dekra.com

Horoszkóp
2021. ápr. 15. – ápr. 21.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Ezen a héten az új kapcsolata sokkal mélyebb értelmet
nyer! A megszokott flörtölés egy egész komoly dologgá alakulhat át, anélkül, hogy észrevenné! Ön nagyon
szenvedélyesnek érzi magát ennek a különleges személynek a társaságában, aki teljesen felvillanyozza.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Ez a hét egyike a legaktívabb heteinek, ugyanis
visszatér a téli álmából, és készen áll minden Öntől
telhetőt megtenni az álmai eléréséért! Meglátja,
az anyagi helyzete is jelentősen javul a befektetett
energiának köszönhetően!

E-000683/2014

• Villamos alállomás kezelő (A023)
• Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló (A032)
• Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő (A039)
• Villanyszerelő (A044)
• Hegesztő (A034; A036)
• Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető (A011)
• Munkavédelmi technikus (A040)
• Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző (A067)
• Raktáros (A071)

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ezen a héten nagyon izgalmas lesz az élete a szerelem
terén, hiszen megismerkedhet egy különleges személlyel.
Azt veszi észre, hogy folyamatosan rá gondol, és hiába
próbálná elterelni a gondolatait, azok mindig visszakalandoznak! Ne aggódjon, vele biztosan hosszú távra tervezhet!

Ezen a héten lehet, hogy egy régi barátságból szerelem
szövődik! Egy barát, akivel már időtlen idők óta nem
találkozott, nagy eséllyel ismét feltűnik az életében, és
feleleveníti Önben a régi emlékeket. Rengeteg közös,
boldogan eltöltött percben lesz részük!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy új munka van kilátásban a héten. Ez az új
munka lehetővé teszi, hogy kibontakoztassa a
kreativitását és az új ötleteit! Sok rák jegyű kezd új
vállalkozásba a napokban, vagy egy új tanfolyamba,
tanulmányba. Tanuljon a tapasztalatai által is!

Ezen a héten nagy figyelemmel kell meghoznia a
szakmai életével kapcsolatos döntéseit! Nem szabad
semmit elkapkodni! A héten egy kiváló állásajánlatot
kaphat. Gondolja át azonban alaposan ezt az ajánlatot, mielőtt feladná jelenlegi állását!

FEHÉRVÁR
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laszthattak a dolgozók, hogy otthonról vagy az irodából dolgoznak, és
van, aki nem élt az otthoni munkavégzés lehetőségével, vagy felváltva
jár be: néhány napot otthon, néhány
napot az irodában dolgozik. Egy termelősori gyártómérnöknél azonban
ezt nem tudják megoldani, hiszen
az ő munkájuk a gyárhoz kötődik,
ugyanígy például egy minőségbiztosítási mérnök sem tudja otthonról
elvégezni a feladatait.
„A kereskedőinknél látjuk, hogy
mennyire megnehezíti a személyes
találkozás hiánya a munkájukat. Ők
sokat utaztak az ügyfeleikhez, amit
most nem lehet, hiszen az ügyfelek
sem szívesen fogadnak látogatókat. Itt
komoly hatékonyságvesztés van. Hiszen nem mindegy, hogy személyesen
megyünk el a vevőhöz, és úgy győzzük
meg, hogy milyen előnyei vannak a
termékünknek, vagy mindezt telefonon, videóbeszélgetésben próbáljuk
meg.” – magyarázta Katus István.

Az otthonról dolgozók esetében
rugalmasabban kezelik a munkaidőt, kivéve a határidős vagy az
egymásra utalt munkavégzést: „Az
emberek értékelik a cég rugalmasságát,
vagyis azt, hogy sokkal inkább maguk
oszthatják be az idejüket.” – mondta
Vízkeleti Ágota. A nyolctól fél ötig
tartó munkaidő tehát ebben az
esetben nincs kőbe vésve, az elvégzett feladaton van a hangsúly. – „Az
persze nem mindegy, hogy mikor vagyunk elérhetőek az általunk kiszolgált
ügyfeleink részére. Ehhez időben is
alkalmazkodniuk kell a kollégáknak!”
Hogy az otthoni munkavégzés
tapasztalataiból a Howmetnél
mit visznek tovább, mit építenek
majd be a normál munkavégzés
folyamatába, még nem eldöntött:
„Azt el tudom képzelni, hogy aki eddig
minden nap bejárt az irodába, annak
– ha visszaáll a normál rend – akkor
is legyen lehetősége néhány napot
otthonról dolgozni. De ez nagyban

függ a munkakörtől!” – árulta el a cég
ügyvezetője.

A fiatalabbak nem akartak
otthon maradni
Az otthoni munkavégzés lehetőségének biztosítása sok esetben komolyabb anyagi ráfordítással is jár, még
egy olyan középvállalatnak is, amely
folyamatosan fejleszt, így átlag feletti
az informatikai rendszere: „Technikai
szempontból az átállás az otthoni munkára nem okozott problémát. Tavaly márciusban, a járvány első fázisában a hatvanegy irodai dolgozó közül ötvennégynek
lett egy héten belül lehetősége távolról
dolgozni VPN- és távoliasztal-kapcsolat
révén. Közben folyamatosan fejlesztettük
informatikai infrastruktúránkat, ami nem
kis költséggel járt. Több tízmillió forintba
került az eszközállomány megújítása,
hatékonyabbá és gyorsabbá tétele. Hozzá
kell tenni azt is, hogy az eszközök ára
többszörösére emelkedett a kereslet és a

távol-keleti szállítások csúszása miatt.” –
mondta Takács Lajos. A Planning &
Trading Kft. ügyvezetője azt tapasztalta, hogy a gyermekeseknél, legyen
szó férfiról vagy nőről, szinte elvárás
volt, hogy minimum egyikőjük otthon
lehessen. A fiatal, húsz és negyven
év közötti generációt azonban úgy
kellett „otthon tartani”, mert az irodai
munkát érezték csak hatékonynak. –
„Úgy látom, felértékelődött a munkahelyi
közösség szerepe az elmúlt egy év alatt.”
– állapította meg a cégvezető, majd
hozzátette: „Ott látjuk csak értelmét az
otthoni munkavégzésnek, ahol egy-egy
feladat megoldása csendet, nyugalmat
igényel. Ilyen például egy adott terület
időszakos beszámolójának elkészítése,
nagy értékű, bonyolult összefüggéseket
figyelembe vevő rendelés összeállítása
vagy egy fejlesztési koncepcióterv kialakítása. Ilyen és hasonló munkáknál, egyéni
kezdeményezésre szeretnénk kiterjeszteni
és rendszeressé tenni az otthoni munkavégzést.”

Otthonteremtés? Felújítás?

- Hő- és vízszigetelés
- Vakolatok
- Festékek széles választékban.
Chemikál Építőanyag- és Festékáruház
Szfvár, Szárcsa u. 42.
Tel: 30 633 5355

Ajánlatkérés: arajanlat@chemikal.hu e-mail címen.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A héten pénzügyi támogatást kaphat egy személytől, aki
elősegíti, hogy a tervei hamar meg tudjanak valósulni. A
folyamatos energiabefektetése és a munkához való alázatos
hozzáállása hamarosan meg fog térülni. Legyen óvatos,
ugyanis az érzelmei kisebb problémákat okozhatnak!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ön mindig nagy hatást tesz másokra! A Skorpió a
misztikus vonzás szinonimája, ezért az emberek többnyire
képtelenek ellenállni neki, mágnesként vonzza őket
magához. Ez a héten a munkája során is megnyilvánul, és
teljesen ámulatba ejt mindenkit a teljesítményével!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Ezen a héten semmire sem vágyik jobban, mint arra, hogy
azokkal az emberekkel töltse az idejét, akik fontosak Önnek,
hiszen ezek a valódi értékek az életben. Lehet, hogy bizonyos
emberek előkerülnek a múltjából, vagy új barátságokat köt
majd, amik a világot egy sokkal szebb hellyé teszik.

Pozitív változást fog tapasztalni mind a magánéletében, mind a munkájában! A dolgok úgy
alakulnak, ahogy azt eltervezte. Élvezze ki ezt az
időszakot, és igyekezzen addig ütni a vasat, amíg
meleg!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A héten még komolyabban veszi a kötelességeit, és
nagyon elégedett lesz azzal, hogy képes mindennel
végezni, amit Öntől elvárnak. Nincs itt az ideje a
lázadásnak, vagy a lazításnak, Ön a legjobb formáját
hozza!

Ezen a héten a nyugalom kerül előtérbe az életében,
ami miatt nagyon harmonikus napok elé néz! Minden a legjobb úton halad az életében, és élvezni fogja,
ahogy sodródik az élet minden területén! Valami
nagyon kellemes és békés dolog veszi most kezdetét.

FEHÉRVÁR
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Nyártól megújul az autóbusz-menetrend
A HETILAP

Írja meg ön is a véleményét!

Bácskai Gergely
Megújul az autóbusz-menetrend Székesfehérváron. A terv szerint július elejétől életbe lépő
változások az utasok jobb kiszolgálását célozzák, egy a mai valós igényekhez jobban igazodó
hálózat és menetrend kialakításával. A szakemberek által készített anyaggal kapcsolatban
az önkormányzat április harmincadikáig online
vagy írásban várja a lakossági véleményeket,
javaslatokat!

Miért van szükség a
változásokra?
A város autóbusz-hálózata a hetvenes évek végén alakult ki, azóta
rendszerszintű változtatások nem
történtek. Az évek során néhány
viszonylat megszűnt, a megmaradók követési ideje is növekedett.
Azonban a város élete, és általában a városi élet is alapvetően
megváltozott az elmúlt negyven
évben, a szolgáltatásnak pedig
követnie kell a változó igényeket!

Mi változik?
Hosszú, a várost átszelő járatokat
hoznak létre a ma is meglévő
viszonylatok összekötésével. A
jól bejáratott, ismert irányok,
viszonylatok alapvetően megmaradnak, de az egymás folytatásaként is értelmezhető vonalakat
összekötve átszállásmentes
utazást lehetővé tevő járatokat
alakítanak ki.
Ütemes, megjegyezhető és összehangolt menetrendeket alkalmaznak: az egyes vonalakon rendszerint tizenöt vagy húsz perces
követést biztosítanak, a párhuzamos vonalak közös szakaszán pedig az összehangolás segítségével
öt-tíz percenkénti követést lehet
elérni. Az egységes követési idők
lehetővé teszik a járatok egész
nap biztosított csatlakozásait.
Átszállópontot létesítenek a
vasútállomás előtt, az Áron Nagy
Lajos téren – azaz a korábbi Technika Háza, a mai Civilközpont
mellett – az autóbuszállomásnál,
és biztosítják azt is, hogy ezeken
a pontokon legfeljebb tizenöt, de
inkább maximum tízperces várakozási időn belül mindig tovább
lehessen utazni a kívánt irányba.
A napszaknak megfelelő menetidőt alkalmaznak a késések és
a korai közlekedés elkerülésére.
Bővül az üzemidő, és 4.30 illetve
23.50 között a vonatokhoz is
csatlakozást biztosít a tervezett
menetrend a vasútállomáson. A
rövid, ritka, naponta csak néhányszor közlekedő járatokat beolvasztják a gerincvonalakba, így
javítják ezekben az irányokban a
szolgáltatást. A belső városrész
területén, a Szent Flórán körút

A tényleges lakossági igényeknek való megfelelés, valamint a jobb elérések és a jobban tervezhető utazások révén a komfortosabb, és így talán
még többek által igénybe vehető közösségi közlekedés az újítás legfontosabb célja

és Tompa Mihály utca térsége, továbbá a Palotai út–Mártírok útja
által határolt területen egy sűrű,
sok célpontot érintő körjárati
rendszert hoznak létre.

Mi nem változik?
Nem változnak a viteldíjak, de
dolgoznak a tarifarendszer, az
utastájékoztatás és a forgalomirányítás korszerűsítésén, és
az ősszel forgalomba állított
huszonhárom új buszon felül
további új, környezetkímélő
és csendes buszok munkába
állításán.

figyelik majd a forgalom alakulását. Az autóbusz-vezetők számára
az átszállópontokon külön előírják
az indulási időpontot és a bevárandó járatokat. A tervezés során
a biztonság kedvéért a menetidőket felülkalkulálták, így a megszokott forgalom esetén késésre
nem kell számítani. Ugyanakkor
megkezdték a valós idejű járatkövető rendszer létrehozását is.

Mikor lesz éjszakai közlekedés?

A hálózatfejlesztést a helyi autóbusz-közlekedés fenntartója,
az önkormányzat tervezteti és
felügyeli. A forgalmi feladatok
végrehajtója továbbra is a Volánbusz Zrt. lesz, mely felkészülten
áll a feladathoz.

A tervezet éjszakai közlekedéssel egyelőre nem számol, de
az üzemidő bővítésével igen:
az utolsó „csatlakozási pont” a
vasútállomásnál 23.50 körül lesz.
A belvárosi megállókból a külső
városrészek felé tehát éjfél előtt
pár perccel fognak indulni az
utolsó járatok, illetve a belvárosból a 24-es Öreghegy felé, melyre
az Áron Nagy Lajos téren lehet
majd a vasútállomás felől érkező
járatról átszállni.

A tervek meg is valósulnak?

A fejlesztés még nem teljes körű

Az előkészítés során számos
felmérést végeztek (menetidő,
utasszám, átszállóforgalom vizsgálata), melyek alapján a valósághoz
igazított menetidőket alkalmaznak, amiket a járművek nagy valószínűséggel tartani is tudnak. A
bevezetést követően folyamatosan

A város és a szolgáltatást végző
Volánbusz Zrt. között fennálló közszolgáltatási szerződés,
valamint a közösségi közlekedés
támogatására fordítható összeg jelenleg nem tesz lehetővé nagyobb
arányú kínálatbővítést, de az új
menetrend a rövid és középtávon

Ki a változtatás felelőse?

szükséges fejlesztéseket figyelembe véve készült, így azok könnyen
beilleszthetők lesznek a már
működő járatok közé.

Kit érdekel a véleményem?
A Közlekedési Iroda munkatársai
várják olvasóink véleményét az
utazástervezőn keresztül vagy a
buszmenetrend@szekesfehervar.hu
címen! A javaslatokat, visszajelzéseket a szakemberek az új
rendszer véglegesítését megelőzően megvizsgálják, és ha lehet,
beépítik azokat.

Hogyan változik a járatom?

A QR-kódot telefonnal beolvasva megtervezheti utazását az új menetrend alapján,
és elküldheti javaslatát, véleményét!

Véleményét levélben is elküldheti a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Közlekedési Iroda, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2. címre!
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Történelem

A tündérmesék mögött

Séllei Erzsébet
Alcsút csodás arborétumában sétálva a királynékká váló gyermekek után emlékezzünk meg a
feleségekről is, akik gyermekekkel népesítették
be a főhercegi birtokot. Három egymást követő
generáció asszonyai következnek.

Az első, aki túlélte a szüléseket, és
saját gyermekei mellett a korábbi
házasságból származó árva ikreket
is felnevelte, Mária Dorottya, József
nádor harmadik hitvese. A bécsi
udvar és a pápa kikötötte, hogy a
már negyvenharmadik évében járó
katolikus József nádor csak akkor
veheti feleségül huszonkét éves,
evangélikus vallású menyasszonyát, ha születendő gyermekeiket
szigorúan katolikus szellemben
nevelik. Dorottya ugyanis buzgó
evangélikus volt. Talán túlságosan
is buzgó, amiért szálka lett az udvar
szemében. Amikor Budán tartózkodott, a pesti Deák téri evangélikus
templomba járt át istentiszteletre.
A Dunán gyakran bizonytalan volt
az átkelés, így közelebbi megoldást
kellett keresnie: a budavári Dísz
téren szorgalmazta egy evangélikus templom felépítését. Tízezer
forintos alapítványi támogatásával
végre elkészülhetett az egy lelkészt
foglalkoztató budai templom és
parókia. Időközben Palesztinából
skót misszionáriusok érkeztek, akik
a Lánchíd építésében részt vevő, és
egyházuk megbízásából misszionáriusi tevékenységet folytató skót
munkásokkal együtt gyarapították
a magyar evangélikus közösséget
Dorottya főhercegné támogatásával.
Amikor 1847 januárjában József
nádor elhunyt, a bécsi udvar már
ugrásra készen állt, hogy özvegyét
eltávolítsa. Először megtiltották
Dorottyának, hogy a budai várban
maradjon. Ez még érthető lépés
lett volna. Metternich kancellár
utasítására azonban Magyarországot
is el kellett hagynia. Így az általa
alapított budavári evangélikus templom felavatásán sem vehetett részt.
Az evangélikus közösség e templom
előtt búcsúzott el kiutasított jótevőjétől. Részére a bécsi Augarten
negyedben jelöltek ki kényszerlakhelyet. Az akkor még kiskorú,
tizenkettő, tizennégy és tizenhat
éves gyermekeit – Erzsébet Franciskát, József Károlyt, Mária Henriettát
– elszakították tőle. Dorottyára így
köszöntöttek rá az 1848-as események, és így értek véget a boldog
alcsúti évek. A császári hatóságok
messzire mentek a megalázásában.
Elkobozták az özvegy bibliáját, vendégeinek fogadása alkalmával egy
katolikus pap felügyelete alá helyezték. Sem udvarhölgyet, sem fogatot
nem biztosítottak részére. Aztán
az egyik skót misszionárius kitálalt
erről a nagyvilágnak. Talán ennek
hatására a gyermekeit különböző
megalázó feltételekkel visszakaphatta. Száműzetése hét évig tartott,
amely alatt csak egy alkalommal

térhetett vissza engedéllyel Magyarországra, amikor Erzsébet Franciska
leánya gyermeket várt. Itt tartózkodásának minden lépését követte a
császári rendőrség, majd különös
módon, három hónap leforgása alatt
gyorsan meg is halt: 1855 januárjá-

rendeletben II. József megtiltotta,
hogy bárkit a hite miatt üldözzenek.
A rendelet biztosította, hogy a protestáns anyától származó leányok
édesanyjuk vallását gyakorolhassák,
más utódjaikat pedig a katolikus
hitre kereszteljék. Ezt a rendeletet

Fotó: hu.wikipedia.org
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Strelisky Sándor fotográfiája Augusztáról, Sisi és Ferenc József unokájáról, 1920 körül

ban érkezett leányához, és március
végére már halott volt. Halála
körül sok kérdés maradt nyitva.
A hivatalos anyakönyvi bejegyzés
szerint az ötvenhét éves, korábban
ereje teljében lévő özvegy halálának
oka „agylágyulás” volt, mert csak
leépült aggyal tudta magyarázni a
bécsi udvar az evangélikus vallás
gyakorlását. Ez a bánásmód, mely
1847-ben kezdődött, nem származhatott a kissé bugyuta, befolyásolható, de a légynek sem ártó Ferdinánd
császártól, aki mögött a gazember
Metternich állt. Metternich bizonyára nem hallott II. József türelmi
rendeletéről, mely 1781-ben a felvilágosult abszolutizmus elvei szerint
rendezte a vallásügyeket. A rendelet
szabadabb vallásgyakorlást biztosított a protestáns és görögkeleti
alattvalóknak. Az evangélikus vallás
a szabad vallásgyakorlás engedélyezésének körébe tartozott. A türelmi

II. József a halálos ágyán sem vonta
vissza. Metternichnek semmi sem
volt szent. Könnyű préda volt velejéig romlott, férfiasságot megcsúfoló
természetének egy védtelen evangélikus özvegy nő!
József nádor halálával és Mária
Dorottya száműzetésével lezárult az
alcsúti birtok első virágkora. Apja
halála után fia, István nádor még
megpróbált kakaskodni Jellasiccsal
a Balaton vizén ringatózó hajóról, de
hamar száműzték a meggondolatlant. Ikertestvére, a púpos Hermina
már évekkel korábban elhunyt. Utánuk tizenhét évig az alcsúti parkot
felverte a gaz.
A nádor és Mária Dorottya fia,
József Károly főherceg időközben
okos, tanult, felnőtt férfivá vált, és
megnősült. Lajos Fülöp francia király unokájának, Klotild főhercegasszonynak oldalán megtalálta hű
társát. 1864. május 12-én kötöttek
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házasságot, és Alcsúton rendezkedtek be az elárvult gyermekkori
fészekben. A lelkes botanikus
hatalmas elánnal állt neki a kertészkedésnek. Mire a kiegyezés
beköszöntött, a birtok szebb lett,
mint valaha. Ez volt Alcsút második virágzása. A monarchia boldog
békeéveit élték meg itt együtt.
József Károly főherceg jeleskedett
a katonai szolgálatban, cigány
katonái nyelvét elsajátítva szótárat
szerkesztett, népmeséket gyűjtött,
a Margit-sziget fejlesztésén szorgoskodott, belevetette magát a magyar
királyi honvédség szervezésébe, de
legalábbis a Ludovika Akadémia
létrehozásába, komolyan vette és
élvezettel látta el az első magyar
tűzoltóegylet létrehozása körüli
feladatokat. Szívből tudott mulatni
is, mígnem hetvenkét évesen, 1905ben, fiumei villájában elragadta a
halál. Özvegye huszonkét évvel élte
túl. De milyen huszonkét év volt ez,
amelyet támasza nélkül, egyedül
kellett megélnie! Ebben a huszonkét évben gyökerestől felfordult a
világ.
Az első világháború kellős közepén
elhunyt Ferenc József császár, a család oszlopa. Háborús veresége okán
a monarchia széthullott, megtörtént
a Habsburgok trónfosztásának
törvénybe iktatása. 1919. április
3-án a család tagjaitól megvonták az
uralkodói címeket, kitiltották őket
Ausztria területéről, visszatérésük
lehetőségét súlyos feltételekhez
kötötték. A törvény kimondta a
nemesi címek és előjogok megszüntetését is. A Habsburg–Lotaringiaiház vagyonát az állam javára elkobozták, azzal az indokkal, hogy az
első világháborúért ők a felelősek,
az elkobzott vagyon csak jelképes
kártérítés a háború által okozott
károkért. A magánszemélyek megtarthatták saját különvagyonukat.
És elkezdődött a vagyonok minősítése körüli, végeláthatatlan vita. A
Habsburg főhercegek birtokolták
példának okáért a kistapolcsányi,
vagyont érő kastélyt. A szemérmes
tudósítások 1919-ből már csak arról
szólnak, hogy a kastély miniszterelnöki rezidenciává vált. A Tanácsköztársaság megpróbáltatásai ehhez
képest eltörpültek.
Klotild főhercegné és családja maradhatott az alcsúti birtokán. Hátralévő életét itt élte le. Mégis jelentős
anyagi veszteségek érték. Az ínséges
háborús évek alatt el kellett adnia
nagyszabású befektetését, a mai
Erzsébet-híd pesti hídfőjén álló két
hatalmas, tornyos luxuspalotáját, a
Klotild-palotákat. Kényszerűen meg
kellett válnia a fiumei tengerparti
villától, melynek kertje a főherceg
keze alatt Európa egyik csodakertjének számított, és amelyben József
Károly főherceg örökre lehunyta a
szemét.
Klotild főhercegné nyolcvanegy éves
korában, 1927-ben bekövetkező
haláláig Alcsúton élt fiával, József
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idéznünk. Sisi szépsége nem azonnal volt nyilvánvaló, csak házasságának első éveiben teljesedett ki. A
gyermekszülések után megasszonyosodott, és ez jól állt az egyébként
fiús alkatú nőnek. Férjhez menésekor még növésben volt, később érte
el a 172 centis magasságot. Távol az
udvartól, a nem éppen jóindulatú
udvari arisztokrata hölgyek csípős
nyelvétől kezdett kialakulni egészséges önbizalma. Madeirán, Korfun
megmérettetett a környezetében élő,
válogatottan csinos férfiak, többek
között a híresen vonzó Hunyady

Fotó: szepmagyarorszag.hu

Ágosttal és annak családjával, továbbá a két, nyakán maradt leányával, az ősi fészekbe a házasságból
visszamenekülő, és a végső nyugalmát itt megtaláló címzetes francia
királynéval, Mária Dorottyával és az
elvált, magasra nőtt, gyermektelen
Erzsébettel.
Fiára, József Ágost főhercegre és hitvesére nehezedett végül a legsúlyosabb évek terhe. Augusztáról szeretnék szólni, József nádor harmadik
generációja fejének asszonyáról.
Hogy megértsük őt, elöljáróban
nagyszülőjét, Sisi császárnét kell fel-

Korabeli ábrázolás az alcsúti kastélyról és a pálmaházról

gróf társaságában, és elégedett volt
a hatással. Az emberek összecsődültek a látványára. Sisi azonban a
saját szépsége rabjává vált. Koplalt,
tornázott, órákig gyalogolt, próbára
téve udvarhölgyei erőnlétét. Aztán
átesett a ló túlsó oldalára. Csak a
hasonlóan szép nőkkel kívánt kedves lenni. Erzsébet szépségideálja az
egészséges test, a karcsú és méltóságteljes alak, a makulátlan bőr
és pompás haj. Társadalmi rangtól
függetlenül válogatta be társaságába
a szépségeket. Szinte mágikus kapcsolat alakult ki közte és Hunyady
Lili grófnő között, amit a többi
udvarhölgy féltékenyen és gyanakvással figyelt. 1862-ben, velencei
tartózkodása alatt albumba rendezte
a begyűjtött szépségekről készült
több száz festményt, majd fényképet, amelyek egy részét nagybátyja,
I. Lajos bajor király albumából vett
át. Az osztrák diplomaták utasítást kaptak arra, hogy küldjenek a
külügyminiszternek szép nőkről készült képeket a császárné számára.
A londoni, berlini és szentpétervári
nagykövet buzgón teljesítette is a
kérést. A szép török háremhölgyek
képeinek begyűjtése azonban akadályba ütközött. A konstantinápolyi nagykövet jelezte, hogy
férjeik sem tudják rábírni a török
hölgyeket arra, hogy fényképezőgépek elé álljanak. Miért is mondtam
el mindezt? Gizella, Sisi leánya
kislányt szült, aki a keresztségben
az Auguszta Mária nevet kapta.

Sisi nagymama borzadva fordult el
a csecsemő látványától. Rudolfnak
levélben megírt rideg ítélete szerint
„Gizella gyermeke ritka csúf”. Nos,
ez a nagyszülői vélemény nyilvánosságra került, és megpecsételte
Auguszta életét. Ebből a skatulyából
soha többé nem tudott kitörni.
Az alcsúti József Ágost főherceg –
József Károly és Klotild fia – 1893ban Münchenben lépett házasságra
Auguszta főhercegnővel, a császár
unokájával. A rossz nyelvek szerint
ezért kapta az éppen aktuális magas
kitüntetését. Az esküvőn díszvendégként jelen volt egy indonéz fejedelem, a jahorei Abu Bekr szultán
fia is, aki – mily meglepő – fényűző,
egzotikus külsejével emelte az ünnepély fényét.
Hat gyermekük közül kettő – Gizella és Mátyás – kisgyermekként
elhunyt. László nevű fiuk súlyos
mentális gondokkal küzdve egész
életében némaságba burkolózott az
alcsúti kastély termeiben elbújva.
Gyermekeik fele tehát halott vagy
élőhalott volt. Auguszta főhercegnő
pedig egyre csak hízott, hízott, evett
és evett. Elhitte magáról, hogy csúf,
és depressziójában így is viselkedett. A kényes-fényes úri osztály
céltáblájává vált, amely csak a
tökéleteset fogadta el. Hogy mi vitte
arra rá, hogy Szálasiért rajongva a
nyilasok mellé álljon, talán megértjük legközelebb, az alcsúti József
Ágost főherceg jellemrajzának
felvázolásakor!

A Fehérvár Televízió műsora április 17-től 23-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
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2021. 04. 17. SZOMBAT

2021. 04. 18. VASárnAp

2021. 04. 19. Hétfő

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Köztér extra – ismétlés
Vendég: Molnár Tamás
önkormányzati képviselő
07:55 Városrészek titkai – ismétlés
09:00 Úton – ismétlés
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 Együtt magazin – ismétlés
10:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Kozák László edző
10:40 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora –
ismétlés
11:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Kovács Krisztián, a
Magyar Orvosi Kamara Fejér
Megyei Szervezetének elnöke
11:40 Paletta magazin – ismétlés
12:10 Úton – ismétlés
12:40 Híradó – ismétlés
13:00 Köztér extra – ismétlés
Vendég: Mészáros Attila
önkormányzati képviselő
13:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
14:15 Honvéd7 – ismétlés
14:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
15:05 Agrárinfó – ismétlés
15:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Hírek
17:05 Egy nap a világ:
Azerbajdzsán, Korea
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Gábor főorvos
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Hírek – ismétlés
19:05 Forgószínpad –
színházi magazin
19:40 Szeretni kell! – Makk
Károly emlékezete
20:15 A teremtés – oratórium
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne egész
órakor a Hírek ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
08:00 Snooker magazin – ismétlés
08:10 Kezdőkör – ismétlés
09:00 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Gábor főorvos
09:30 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
09:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Simon Gábor főorvos
10:35 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda Zoltán.
Vendég: Kozák László edző
11:35 Bajnokok városa – ismétlés
12:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Kovács Krisztián, a Magyar
Orvosi Kamara Fejér Megyei
Szervezetének elnöke
12:40 Hírek – ismétlés
12:45 Köztér – ismétlés
13:20 Családőrzők – ismétlés
13:50 Agrárinfó – ismétlés
14:20 Köztér extra – ismétlés
Vendég: Deák Lajosné
önkormányzati képviselő
14:50 Városrészek titkai – ismétlés
15:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 A hét hírei
17:20 Hitünk és életünk
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katalin író
18:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei – ismétlés
19:20 Hitünk és életünk – ismétlés
19:50 Arató Antal – az
örök könyvtáros
20:20 DEAC–Alba Fehérvárkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételrőll
21:40 A hét hírei – ismétlés
22:00 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor A
hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Forgószínpad – ismétlés
07:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:20 Hitünk és életünk – ismétlés
08:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katalin író
09:25 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Forgószínpad – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Eszterhai Katalin író
12:00 Hitünk és életünk – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
14:55 Kortárs Nyugdíjas Ki Mit
Tud? – gála, 1. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Együtt magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Egyed
Attila színművész
18:25 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Együtt magazin – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Egyed
Attila színművész
20:20 Honvéd–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Híradó – ismétlés
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 04. 20. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Együtt magazin – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Egyed
Attila színművész
08:20 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
08:50 A Fehérvár Televízió
archívumából
09:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Együtt magazin – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Egyed
Attila színművész
12:00 Hangvilla – a Fehérvár
Televízió könnyűzenei
magazinműsora – ismétlés
12:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Bogányi-portré
16:10 Lélek született – Egy erdélyi
magyar alapítvány története
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Paletta – kulturális magazin
17:50 Hírek
17:55 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István, Mits Márton
18:30 Paletta – ismétlés
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Kezdőkör – magazinműsor
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 A varázspatkó – rajzfilm
20:25 Honvéd7
20:50 Aqvital FC Csákvár–
Szentlőrinclabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:30 Híradó – ismétlés
22:50 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 04. 21. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Paletta – ismétlés
07:50 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István, Mits Márton
08:20 Honvéd7 – ismétlés
08:50 Kezdőkör – ismétlés
09:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Paletta – ismétlés
11:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Sasvári
Csilla. Vendégek: Király
István, Mits Márton
12:00 Honvéd7 – ismétlés
12:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 RönkFeszt 2017
16:00 Székesfehérvári virtuózok
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Családőrzők –
családi magazin
17:50 Hírek
17:55 A Fehérvár Televízió
archívumából
18:30 Szécsi Pál-emlékest
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Családőrzők – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Snooker magazin
20:05 Pálosfalvi Brúnó – Élni
a bátrak életét
20:35 Alba Fehérvár–DEACkosárlabdamérkőzés
közvetítése felvételről
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 04. 22. CSüTörTöK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Családőrzők – ismétlés
07:50 Snooker magazin – ismétlés
08:00 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:35 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Családőrzők – ismétlés
11:30 Snooker magazin – ismétlés
11:40 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
15:40 Fa Nándor köszöntése
a Városházán 1. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Bajnokok városa
17:50 Hírek
17:55 Köztér – hírmagazin
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Bajnokok városa – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Köztér – ismétlés
20:25 Mezőkövesd–MOL Fehérvárlabdarúgómérkőzés
közvetítése felvételről
22:05 Híradó – ismétlés
22:25 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

2021. 04. 23. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Híradó – ismétlés
07:20 Bajnokok városa – ismétlés
07:50 Köztér – ismétlés
08:25 A Fehérvár Televízió
archívumából
08:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:50 Egészségempórium
nyugdíjasoknak
11:00 Bajnokok városa – ismétlés
11:30 Köztér – ismétlés
12:05 A Fehérvár Televízió
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:45 Kortárs Nyugdíjas Ki Mit
Tud? – gála, 2. rész
16:35 Egészségempórium
családoknak
17:00 Híradó
17:20 Agrárinfó
17:50 Hírek
17:55 Nálatok mizu? –
magazinműsor
19:00 Híradó – ismétlés
19:20 Agrárinfó – ismétlés
19:50 Hírek – ismétlés
19:55 Nálatok mizu? – ismétlés
21:00 Tejút – rajzfilm
21:10 Schirilla György, az
ifjabb pesti rozmár
21:55 Híradó – ismétlés
22:15 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: április 19. 20:20 Honvéd–MOL Fehérvár-labdarúgómérkőzés közvetítése felvételről
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Önkéntes szemétszedők Fecskeparton

Új fákkal gazdagodott Víziváros

A Fecskepart egyik legkedveltebb szegletébe, az elkerülőút mögötti kiserdőbe indultak el szombat
délelőtt a környéken lakók. Ezúttal nem kirándulni, hanem azért, hogy több mint tíz köbméternyi
hulladékot szedjenek össze önkéntes munkával.

Vízivárosban, az iskola udvara melletti murvás területen ültettek csütörtökön nagy, előnevelt fákat
a Városgondnokság kertészei. Egy páfrányfenyő, két mezei juhar, egy-egy Elsrijk és Pacific sunset
fajtájú juhar, illetve két oszlopos szil került a területre.

A HETILAP

Fotó: Molnár Artúr

A helyiek kezdeményezésére elindult
megmozdulást Földi
Zoltán önkormányzati képviselő
támogatta, így az
évek alatt összegyűlt, sokszor mes�szebbről odavitt és
szétszórt szeméttől
még a növényzet
burjánzása előtt
megszabadították a
fás területet.

A VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zrt.
is csatlakozott a Tavaszi nagytakarítás elnevezésű
kampányhoz, melynek célja, hogy minél többen
ragadjanak kesztyűt, illetve szemeteszsákot,
és túrájuk során annyi szemetet juttassanak el
rendeltetési helyükre, amennyit csak tudnak.
A közösségi oldalakon eddig megjelent képes
beszámolók szerint már sokan tettek azért, hogy
megtisztítsák az erdőket.

Az ébredő természetről hazánk szebbnél szebb tájairól, valamint az erdőben
eldobott, de a turisták által zsákokban
összegyűjtött szemétről osztanak meg
fotókat a Tavaszi nagytakarításhoz

csatlakozó önkéntesek. A koronavírus
miatti korlátozások kedvező hatása,
hogy megnövekedett a kirándulók, túrázók száma az országban. Sajnos ezzel együtt nőtt a környezet terhelése is,
így az Aktív Magyarország és az Aktívés Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
tavaszi kampánya a természetbe szólít
mindenkit, hogy a mozgás mellett
tegyünk együtt környezetünkért.
A kezdeményezéshez számos nemzeti
park, erdőgazdaság, önkormányzat és
természetvédő egyesület mellett csatlakozott a VADEX Mezőföldi Erdő- és
Vadgazdálkodási Zrt. is.

Fotó: Simon Erika

Takarítsuk ki az erdőket is!

A Víziváros az egyik legsűrűbben lakott városrész Székesfehérváron, ezért a Városgondnokság
arra törekszik, hogy minél több zöldfelület jöjjön létre – azontúl, hogy a parkolóhelyek számát
is jelentősen növelték a környéken. A kis park mellett elkészült már egy modern, rekortánborítású kosárpálya, és most nyolc nagy méretű fát is ültettek a mellette lévő területre.
A faültetés nemcsak a földben futó közművek miatt nehéz a sűrűn lakott városrészekben,
hanem a talaj minősége miatt is. Vízivárosban markoló ásta ki a murvás, helyenként betontörmelékes talajt, és teljes földcserét végeztek a fák ültetésénél. Ezekhez a növényekhez is
telepítenek öntözőzsákot, hogy folyamatos legyen a fa körüli föld vízutánpótlása a szárazabb
időszakokban is.

Fecskefészkeket helyeztek ki a Mura utcába

Fotó :Kiss László

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

Újabb húsz műfecskefészekkel gazdagodott a még 2019-ben elindított Fecskebarát Fehérvár
Program keretében kihelyezett madárotthonok száma. A Mura utcába került kerámia fecskefészkekkel így már több mint százötven odú segíti városszerte a hasznos kis madarak fészkelését.

Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• energetikai tanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300
• www.szepho.hu

Szeretne újítani?

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?

Több tucat ajtómodell
közöl választhat,
változatos színekben!

GIPSZ PARTNER KFT.
SZFVÁR., FECSKEPARTI U.

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

TEL.: +36-22-502-420, +36-30-631-5975
E-MAIL: gipszpartnerkft@gmail.com

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

Közéleti hetilap

Kezdődik a rájátszás!

Somos Zoltán
2018 után szerepelhet ismét a kosárlabda-bajnokság
rájátszásában az Alba Fehérvár. Komoly tradíciói
vannak a csapatnak a kieséses szakaszban, de most
nem számít esélyesnek a Debrecennel szemben.

FEHÉRVÁR

15

Sportalap – nemcsak alapsportra
A HETILAP

Idén elmaradt a középszakasz, és mint
sok évvel ezelőtt, ismét az alapszakasz-helyezések alapján alakult ki a
rájátszás párosítása. A legjobb nyolc
között az ötödik Alba így a negyedik
Debrecennel találkozik, pályahátrányban, vagyis az idegenbeli győzelem
kényszerével. Az alapszakaszban éppenséggel tudott Debrecenben nyerni
a Fehérvár, viszont itthon kikapott a
DEAC-tól.
A hajdúságiak múlt hétvégén, a kupában ezüstöt szerezve bizonyították
erejüket, és azt, hogy a szombaton,
Debrecenben induló párharcnak ők az
esélyesei. A negyeddöntő első fehérvári
meccse jövő kedden lesz, hogy lesz-e
másik is, az az eredmények függvénye.

Somos Zoltán
Huszonhárom egyesület összesen közel húszmillió
forintos támogatást kap a Városi Sportalapból.
A fennmaradó hétmillió forintos keretösszegre
pályázatot ír ki az önkormányzat a támogatást nem
igényelt szervezetek számára.

Az önkormányzat a Sportalappal a
székesfehérvári székhelyű, telephelyű
utánpótlás-nevelő sportszervezetek,
szövetségek tevékenységét támogatja.
A TAO támogatási rendszerében résztvevők nem indulhattak a pályázaton.
A sportprogramok, a szabadidősport
támogatására beküldött pályázatok alapján 2021-ben huszonhárom egyesület

kap segítséget az alapból. Többek között
az Alba Bianca Teniszklub, a Delfin
Sportegyesület, a Fehérvár Küzdősport-egyesület, a Fehérvár Rugby Club,
a Honvéd Szondi György Sportegyesület, a KID Rock and Roll Sportegyesület,
a MÁV Előre Sport Club, a Székesfehérvári Curlingegylet, a Varkocs György
Box Club és a Vitál Club Sportegyesület
is a támogatottak között van. Az egyesületek összesen 19,5 millió forint értékű
támogatásban részesülnek.
A fennmaradó hétmillió forintos keretösszegre pályázatot ír ki az önkormányzat, ezen az idei évben támogatást
még nem igénylő szervezetek indulhatnak.

A nagy és a kicsi, avagy a debreceni Tóth Ádám ismét találkozhat a fehérvári Gillonnal

Fotó: Kiss László archív

Fotó: Simon Erika archív

2018. június 12-én az Alba Fehérvár
idegenben győzte le 95-83-ra a Körmendet, ezzel megszerezte a bajnokságban
a bronzérmet. Ez volt az utolsó meccs,
amit bajnoki rájátszásban vívott a fehérvári kosárcsapat. Az ötszörös bajnok
Alba tradícióihoz méltatlan, hogy két éve
és tíz hónapja volt a legutóbbi play-offmeccse, bár a hosszabb időszak részben
a tavalyi, járványhelyzet miatt félbeszakadt bajnokság következménye is.

sport

A fehérvári rögbisek is részesültek az alap idei támogatásából

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

fmc.hu
fehérvár médiacentrum

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

Étterem/szolgáltató

Rendelés

Viniczai Étterem

20 420 5025

Saveur Kávézó és Cukrászda

20 466 5363

Rebitur Zöldség-gyümölcs

70 881 9313

Pátria Kávézó és Étterem

22 397 089

Chameleona Ételbar

70 947 4554

Anemone Fleur –

70 396 5181

házhoz szállítás

Virág házhoz szállítás

22 814 408
22 380 898

70 627 0534
22 789 300

Forrás: www.fmc.hu

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

www.fmc.hu/hazhozszallitas

A Vörösmarty Rádió műsora április 17-től 23-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2021. 04. 17. szOMBat

2021. 04. 18. Vasárnap

2021. 04. 19. Hétfő

2021. 04. 20. Kedd

2021. 04. 21. szerda

2021. 04. 22. CsütörtöK

2021. 04. 23. pénteK

08.00 Friss hírek, időjárás és
közlekedési információk
Fehérvári hétvége:
életmód, kulturális
programajánlatok,
kikapcsolódási
lehetőségek
Székesfehérvár és Fejér
megye egész területéről.
Műsorvezető: Kiss
György Hírszerkesztő:
Bóna Éva
09.10 Kedvencek percei
Vendég: dr. Paál Csaba
10.10 Mesterségem címere
11.10 Dojo önvédelmi és távolkeleti művészeti magazin
Vendég: Rétlaki Gábor
12.10 Virágos hangulatban
Vendég: Winkler Kriszti
13.10 Ügyvédi tanácsok
Vendég: dr.
Berzeviczy Gábor
14.10 Fehérvári délután: napi
aktualitások szórakoztató
formában, helyi
szakértők, szakemberek
részvételével
Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
14.30 Az vagy, amit megeszel!
Vendég: SzollárKaczur Beatrix
15:10 Hűha! – Technológia
és tudomány érthetően
Vendég: Theisz György
16.10 Informatikai retró
Vendég: Simon Nándor
17.10 A filmkocka Vendég:
Kalmár Ádám, Pál Loránd
18.10 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Galántai Zsuzsi
19.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő: Sasvári Csilla
20.00 Fehérvári beszélgetések
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos

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

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

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

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

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

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

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

