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Tökéletes nyitány

FT-TÓL

15. oldal

Felsőváros
Földi Zoltán
Április 6-án, csütörtökön
fogadóórát tart Felsőváros
önkormányzati képviselője.
Földi Zoltán 17 órától 19 óráig a
Királykút emlékházban várja a
körzetben lakókat.

Hétfőtől lehet égetni
Székesfehérvár közigazgatási területén – a helyi jelentőségű védett
természeti terület kivételével – az
avar és növényi hulladék nyílt téri
égetése április 3-tól április 10-ig
8 és 20 óra között engedélyezett,
vasárnap azonban tilos az égetés!
Továbbra is tilos tüzet gyújtani az
erdőkben, az erdők és fásítások
határától számított kétszáz méteren
belül, valamint a kijelölt tűzrakó
helyeken és a közút és vasút menti
fásításokban.

Újra a buszgyártás
fellegvára?
Több mint egymilliárdos
beruházást indít az Ikarus

Novák Rita
Négyszázmillió forint állami támogatást kap
az Ikarus Járműgyártó Kft. – nyilatkozta lapunknak Marczinkó Zoltán. A Nemzetgazdasági
Minisztérium vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára elmondta, a kormányzati
forrással együtt több mint egymilliárd forintot
fordít a cég az ingatlanok felújítására és gépek
vásárlására. A helyettes államtitkár a fejlesztés
menetét egyeztette Székesfehérváron az Ipari
Parkban.

Az Ikarus Járműgyártó két buszt a
BKV számára fejlesztett ki, ezeken
kívül pedig a honvédség számára
is készült egy prototípus. A cég
jelenleg többnyire felújítással és
átalakítással foglalkozik, mint azt
a Nemzetgazdasági Minisztérium
vállalati kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára elmondta.
A több mint egymilliárd forintos
fejlesztés után a tervek szerint a
gyártásra fókuszálnak majd. A
vállalat célja, hogy az alakulóban
lévő Nemzeti buszgyártási stratégia
része legyen – tette hozzá Marczinkó Zoltán.
A helyettes államtitkár tájékoztatása szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium és a járműgyártó télen
írta alá a szerződést, a cég négyszázmillió forint vissza nem térítendő támogatást kap, a beruházás
egészének harmincöt százalékát.

Tömegközlekedés, déli összekötő, színház
A közgyűlésen Róth Péter alpolgármester bejelentette, hogy Opole
közgyűlése kitüntetést adott át
a lengyel-magyar barátság napja
alkalmából Straszewski Andrzej, a
Székesfehérvári Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke részére
a testvérvárosi kapcsolat erősítése
érdekében végzett munkájának
elismeréseként.

Wéhli Regős Dóra

Újabb parkolóhelyek létesítéséről, a városi
buszjáratok bővítéséről, a Vörösmarty Színház
igazgatójának kinevezéséről és alsóvárosi
fejlesztésekről is döntött március 24-i ülésén
Székesfehérvár közgyűlése.

A tervek szerint a következő három
évben mintegy ezer felszíni parkoló
létesül a városban, a helyi autóbuszjáratok bővítése pedig mintegy
323 ezer kilométernyi pluszteljesítményt jelent majd, amire a
180 millió forintos többletforrást
Székesfehérvár önkormányzata
biztosítja. A menetrend bővítése a
már meglévő hálózatra alapul, de
minden városrész bekapcsolódik
idővel a helyi közösségi közlekedésbe. „Azt a célt tűztük ki, hogy minden
városrészből közvetlenül elérhető
legyen a vasútállomás, a kórház illetve
a belváros valamelyik pontja.” – fogalmazott Cser-Palkovics András
polgármester. Fontos újdonság,
hogy Székesfehérvár is csatlakozott
a Google Transit szolgáltatáshoz,
azaz online segítséget kaphatnak
telefonon és asztali gépen is a
közösségi közlekedést használók a
Google-térkép segítségével.
A képviselőtestület döntött arról is,
hogy három év alatt ezer új felszíni
parkoló létesül Fehérváron. Első
körben a Tolnai, a Jancsár utcában
és a Lövölde úton, de mások mellett

Fotó: Simon Erika
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A közösségi közlekedés változásairól a
képviselők részletesen is tájékoztatják a
választókerületükben élőket

a Jávor Ottó téren is bővítik a parkolási lehetőségeket.
Önkormányzati beruházásokról is
tárgyaltak a képviselők. A Túrózsáki út mellett szabadidőpark és
sétány épül foci- valamint kosárlabdapályával, és kiépítik a közvilágítást is. A Feketehegy-Szárazréti
Közösségi Központban pedig egy
színpadi rendezvények kiszolgálására alkalmas épületet alakítanak ki.
Egyöntetű döntés született arról,
hogy továbbra is Szikora János
töltheti be az igazgatói munkakört a
Vörösmarty Színházban. Megbízása
2022. július 31-ig szól.

A közgyűlés döntött egy olyan úthálózat kiépítéséről is, amely a belváros
terheltségét csökkentheti. A déli összekötő
utak megépítése három szakaszban valósul
majd meg. A Széchenyi és a Seregélyesi
utat összekötő szakasz mellett a börgöndi
sport- és üzleti repülőtér valamint az ahhoz
kapcsolódó ipari park fejlesztésének részeként a 62-es és a 63-as számú utakat még
a város közigazgatási határában összekötő
szakasz megépítését is kezdeményezik, ami
elvezetné a beérkező forgalom egy részét,
így a megye déli része felől közlekedők
többsége várhatóan át sem lépi Székesfehérvár határát ezen a vonalon. A harmadik
szakasz pedig – a Vasútállomásnál már
tervezés alatt álló – intermodális közlekedési központhoz kapcsolódóan kiépülő
átkötés az Új Váralja sor és a Mártírok
útja között. Elhangzott az is, hogy amíg
ezek az útkapcsolatok nem jönnek létre,
addig kezdeményezik, hogy függesszék
fel az M7-es fehérvári szakaszának fizetős
jellegét. A polgármester ezzel kapcsolatos
kérését már elküldte a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériumhoz.

Százegy éve született Kaszap István
A fiatalon elhunyt Kaszap István jezsuita novíciusra emlékeztek születésének százegyedik
évfordulóján.

„Kaszap István, aki Krisztus szenvedéseihez kapcsolódva, hitét mélyen
megélve átélte a betegségéből fakadó
szenvedéseket, sokak számára hozott
gyógyulást, változást nehéz helyzetekből. Ha valaki akkor meggyógyította volna, most jezsuita szerzetesként
tisztelnénk. Imái azonban nem hulltak a semmibe, megélte a szenvedést,
amit vállalt, élete így nem vált hiába-

valóvá, ma is segíti azokat, akik hozzá
fordulnak.” – hangsúlyozta ünnepi
köszöntőjében Tóth Tamás, a Prohászka-templom plébánosa.
Spányi Antal püspök beszédében
emlékeztetett rá, hogy a százegy
évvel ezelőtt született Kaszap
István éppen Gyümölcsoltó
Boldogasszony napján látta meg a
világot. Mária Istennek kimondott
igenjének az ünnepén látnunk
kell, hogy Kaszap István élete
is egyre inkább igen lett az Úr
számára.

TÁRSASHÁZI
KÖNYVELÉSI
PROGRAM
GYORSAN
EGYSZERŰEN

Fotó: Lakata Pál
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Az ünnepi szentmise főcelebránsa Spányi Antal megyés püspök volt, homíliát mondott P. Sajgó
Szabolcs jezsuita szerzetes. A koncelebrált szentmisén részt vett P. Vízi Elemér jezsuita tartományfőnök és a székesfehérvári egyházmegye megjelent papsága. Számos zarándok érkezett
az ünnepre az egyházmegye határain túlról is.

+3630 606 3565
invert@invert.hu
www.invert.hu
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Égi Tamás: Nem épülhet meg a társasház!
Látrányi Viktória

előírásoknak is meg kell felelnie. Megértem a lakók aggodalmát, mert a közel
negyven lakás a mai fehérvári autóellátottság mellett ötvenöt autót jelent. Ezt a
gyakorlatilag két házhelynyi területet nem
lehet így terhelni. A mellette lévő nyomvonalon a Széphő legnagyobb távvezetéke
halad. A ráépítést nyilvánvalóan nem
támogatjuk, így még egy korlát van, ami a
lakókat megnyugtathatja. Egy jó hírt tehát
szeretnék mondani: ebből az épületből
nem lesz semmi!”
Megkerestük az építtető cég ügyvezető igazgatóját is. Sipos Tamás
későbbre ígért tájékoztatást az üggyel
kapcsolatban.

Most különösen
kedvező kondíciókkal
támogatjuk céljainak
megvalósítását.

Lakossági jelzáloghitelek forintban
lakáscélra és szabad felhasználásra.

A tavaly ősszel elvégzett munkákkal együtt több mint tizenegy millió
forintba kerülő zöldterület fejlesztése a mostani növényültetésen túl
közterületi padok kihelyezését is
tartalmazza – mondta Földi Zoltán,
Felsőváros önkormányzati képvi-

selője. Kiemelte, hogy a téren – a
városban is egyedülálló módon
– kézzel öntött, egyedi térbútorok lesznek, melyek a napokban
készülnek el egy fehérvári öntödében. A padok mellett a húszállásos
biciklitároló és a táblák is egyedi
öntöttvas remekek lesznek.
A parkban virágágyások is
készülnek egynyári és kétnyári
beültetéssel több helyen, összesen
mintegy kétszáz négyzetméteren.
Cserjeágyások öt helyen lesznek a
parkban egyenként ötven négyzetméteren, a tizenhét fa pedig
Korai juhar és Krími hárs lesz.
Füvesítést összesen kétezer-hatszáz négyzetméteren végeznek a
szakemberek.

Fotó: Bácskai Gergely

Fotó: Kiss László

A Szent Sebestyén téren még ősszel elkészült a két méter széles térköves járda, mely
körbeveszi a templom névadójának szobrát is.
A napokban a Városgondnokság kertészei pedig
elkezdték a növényültetés előtti földmunkát.
A teljes parkban felújítják a füves részeket,
rengeteg cserjét ültetnek, és még tavasszal
további tizenhét fát is telepítenek a Felsőváros
egyik legszebb ligetébe.

A Kégl György utcában erre a telekre tervezték a társasházat
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Új liget a városban
Bácskai Gergely

„Nem épülhet meg a Kégl György utcába tervezett
közel negyvenlakásos társasház.” – ezt nyilatkozta
szerkesztőségünknek Égi Tamás alpolgármester,
a belváros önkormányzati képviselője. A lakók
több hete tiltakoznak a tervezett ingatlan építése
miatt. A kivitelező cég ügyvezetője későbbre ígért
tájékoztatást.

A Kégl György utcában található az
a nagyjából nyolcszáz négyzetméteres telek, ahol a tervek szerint egy
többlakásos társasházat építenének. A
környéken élők néhány hete keresték meg szerkesztőségünket, mivel
aláírásgyűjtésbe kezdtek az ingatlan
építése miatt. A belváros képviselőjét,
Égi Tamást is a lakók keresték meg,
s aggodalmuknak adtak hangot. A
beruházást bemutató oldalon már fent
vannak a közel negyvenlakásos ház
tervei. A terület képviselője azt mondja, ennek nincs realitása: „Egészen
rémületes, mert egy 820 négyzetméteres
telken közel negyven lakást hirdetnek,
ami egyszerűen abszurdum. Szeretnénk
ragaszkodni ahhoz, hogy a telken belül
meg kell oldani a parkolás kérdését, hiszen a belvárosban van egy ilyen szabály.
Ez azt jelenti, hogy lakásonként másfél
autóra kell biztosítani parkolóhelyet. Erre
a telekre még mélygarázzsal sem lehet
16-17-nél több autót elhelyezni. Nagyon
örülünk annak, ha beépítik azt a régi
foghíjat a Kégl György utcában, de illeszkednie kell magasságban a környezethez,
a parkolási feltételeknek és a törvényi
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Hamarosan a Szent Sebestyén-templom előtt is zöldbe borul a tér

Rendszerváltó évek
Vakler Lajos
Hermann Róbert történész, a Hadtörténeti
Intézet tudományos helyettese a Városi Levéltárban megtartott előadásával folytatódott a
Kodolányi Szabadegyetem.

Hermann professzor előadásának
témája az 1848 utáni rendszerváltás volt. A történész részletesen
ismertette kutatásai eredményét.
Kifejtette, hogy Magyarországon
ehhez hasonló társadalmi és
gazdasági változás utoljára Szent
István államszervezése idején
történt. Különlegessége, hogy a
társadalom valamennyi rétege
részese és kedvezményezettje volt

az átalakulásnak. A jobbágyfelszabadítás mellett létrejött egy polgári
jellegű állam felelős kormánnyal,
törvény előtti egyenlőséggel,
sajtószabadsággal, gyülekezési
szabadsággal, közteherviseléssel,
a politikai jogok széles körű kiterjesztésével. 1848-ban megtörtént
ugyan az áttörés, de harmincegy
törvény kimondja az ideiglenességet, s a szövegben tesz utalást a
későbbi végleges változat megteremtésére, így az 1850-es években
paradox módon a forradalom
legyőzőire várt a feladat, hogy a
fajsúlyos törvényeket meghozzák,
és bevezessék azok alkalmazását a
hatósági, bírósági joggyakorlatba.

A tökéletes otthon
nálunk kezdődik.

Tapasztalt hitelezési szakértőink várják Önt.
Teljes Hiteldíj Mutató (THM): 3,16%–5,53%*

Az igénybevételnek feltételei vannak: érdeklődjön személyesen vagy telefonon bankfiókjainkban.

Kép: Tar Károly

*A feltüntetett THM a Bank 2017. 02. 15-én hatályos, jelzáloghitelekre vonatkozó Kondíciós Listája alapján az
aktuális feltételek és a hatályos jogszabályok figyelembevételével került meghatározásra, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A THM értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát és nem tartalmazza a
fedezeti ingatlanra kötendő vagyonbiztosítás díját.

Székesfehérvári fiók:
8000 Székesfehérvár, Rákóczi út 1.
Tel.: 22/518-100 • www.oberbank.hu
Hermann Róbert az 1848-49-es forradalom és szabadságharc kutatójaként a gazdasági és
politikai változásokat is feldolgozta

FehérVár

4

2017. március 30.

Közélet

Székesfehérvár a lüktető Magyarországhoz tartozik
Bialkó László Gergő

A „lüktető Magyarországhoz” tartozó
települések a foglalkoztatás központjai.
Az jellemző rájuk, hogy innen kevesen
mennek máshova dolgozni, sokan pedig
máshonnan ide járnak munkába. A foglalkoztatási központok közelében fekvő
települések viszont az „ingázó Magyarországnak” nevezett településkategóriát
alkotják. Itt az eljárók aránya a helyben
lakó foglalkoztatottak körében meghaladja az átlagot, miközben alacsony ingázási többletről beszélhetünk. Ez alapján
az ország legjelentősebb munkaerő-kibocsátó területének a főváros vonzáskörzete számít. A harmadik kategóriába azok
a települések sorolhatók, amelyek csak
kismértékben járulnak hozzá az ingázás
hazai jelenségéhez. Ez az úgynevezett
„kimaradó Magyarország”.
A fentieket figyelembe véve Székesfehérvár nemcsak, hogy a „lüktető
Magyarországhoz” tartozik, de vidéken
az egyik legerősebb ilyen központ. Ha
megnézzük az ábrát, nagyságrendben
csak Győr és Miskolc veszi fel a versenyt
Fejér megye székhelyével. Ez azt jelenti,
hogy Székesfehérvárról kevesen mennek
máshova dolgozni, ide viszont sokan jön-

Illusztráció: osszkep.hu

Az ingázást figyelembe véve három csoportra oszthatók
Magyarország települései. Van egy lüktető, egy ingázó
és egy kimaradó Magyarország. Székesfehérvár a
lüktető csoportba tartozik.

nek a környező településekről. Ha pedig
túllépünk a város határain, és egész Fejér
megyét vizsgáljuk, akkor azt láthatjuk,
hogy Dunaújváros mellett Mór számít még
lüktető városnak a térségben. Ezen kívül
azt is megfigyelhetjük, hogy a megyében
nincsenek olyan települések, amelyek a
„kimaradó Magyarországhoz” tartoznának.
Az ingázás Magyarországon az osztrák-magyar kiegyezést követő moder-

nizáció és polgárosodás időszakában
jelent meg először, de csak a XX. század
második felében, a szocialista iparosítás hatására vált tömeges jelenséggé
– írja az osszkep.hu. A foglalkoztatás
központjai a mezőgazdasági termelőszövetkezetek és a városokba telepített
ipari üzemek voltak, melyek a helyieken
kívül a környező települések lakosságának is nagy számban kínáltak állást. A

rendszerváltást követően a szocialista
ipar egykori zászlóshajóinak elsül�lyedése és a mezőgazdasági tulajdonviszonyok átalakítása átmenetileg
visszavetették az ingázás jelentőségét. A
kilencvenes évek derekától létrejött új
álláshelyek, az utazási költségek relatív
csökkenése valamint a gépjárműállomány bővülése ismét a városok felé
terelték a munkaerőt.

A FehérVár mindenkinek jár!

A fenti mondatot szó szerint gondolja lapunk szerkesztősége, hiszen a legfontosabb számunkra, hogy aktuális információval lássuk
el a városban élőket. E cél érdekében minden héten 47 000 FehérVár magazin kerül ki a nyomdából, hogy terjesztőink segítségével
péntekre minden postaládában, gyűjtőedényben ott legyen. Aki csak
szombaton vagy vasárnap jut hozzá a laphoz, nem csupán a híreket
kapja meg késve, de lemaradhat a hétvégi programokról is, amiket
hétről hétre Önöknek ajánlunk. Fontos számunkra, hogy a FehérVár
magazin minden háztartásba eljusson, ezért ha környezetükben azt
tapasztalják, hogy késve vagy egyáltalán nem kapják meg az újságot,
jelezzék azt szerkesztőségünknek!

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

Üzlethelyiség, raktár:
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;

Ügyfélszolgálat

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!

8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1.
Levelezési cím:
8002 Székesfehérvár,
Pf. 120.
Telefon: (22) 541-300
Fax: (22) 314-252
Honlap: www.szepho.hu
E-mail: info@szepho.hu

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

Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.
Telefon:
e-mail:

Ha nem, vagy késve kézbesítik az újságot, jelentse be!

06-22-502-663
terjesztes@fmc.hu

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

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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közéleti hetilap

A Vezúv árnyékában Gorsiumban

Látrányi Viktória

Falfestmények, választási felirat,
fürdőélet, bordélyházak kétezer
évvel ezelőtti formái. A pompeji kiállítás Krisztus után 79-be kalauzol.
Ekkor volt ugyanis a Vezúv katasztrófája. A vulkáni hamu ezerötszáz
évre temette el Pompeji városát,
csak a XVI. században fedezték fel
maradványait. A hamu konzerválta
a várost, s megőrizte a katasztrófa
előtti utolsó pillanatokat. A száznál
több eredeti, a Vezúv kitörését
megélt tárgyat most a magyar közönség is láthatja.
A műtárgyak a romváros feltárásának anyagát őrző Nápolyi Régészeti
Múzeumból érkeztek Magyarországra, ezúttal a táci Gorsium
Régészeti Parkba. A kiállítást
Székesfehérvár polgármestere,
Cser-Palkovics András nyitotta meg
Kulcsár Mihály múzeumigazgatóval, Nádorfi Gabriella régésszel
közösen, majd Pozsony főpolgár-

Fotó: Bácskai Gergely

A táci Gorsium Régészeti Park látogatóközpontjában szombat óta látogatható a Pompeji – Élet
és halál a Vezúv árnyékában című kiállítás. A
grandiózus tárlaton százkét tárgy tekinthető
meg. Az antik világ mindennapjait idéző
pompeji anyag segítségével megismerhetik a
szemlélődők a közélet és a magánélet fontos
momentumait.

A Pompeji – Élet és halál a Vezúv árnyékában című kiállítás augusztus huszadikáig tekinthető
meg Gorsiumban

mester-helyettese, Iveta Plšeková
mondott pohárköszöntőt.
Cser-Palkovics András a megnyitón beszélt annak jelentőségéről
is, hogy a megyei múzeumok a
megyei jogú városok fenntartásába
kerültek. Hangsúlyozta, hogy egy
nagyvárosi léthez hozzátartozik

egy ekkora múzeum és gyűjtemény,
és az is, hogy ez ne csak a város
közigazgatási határain belülre korlátozódjon. Mint mondta, nagyon
fontos visszahozni a köztudatba
Gorsiumot. Sokat tettek már ezért
tavaly is, most a Pompeji kiállítás
megnyitásával megint visszateszik
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arra a helyre, amit ez a régészeti
park megérdemel nemcsak országos, hanem akár európai kitekintésben.
A használati tárgyak mellett
falfestmények, márványszobrok
és egy animációs film vezeti a
látogatókat, akik Pompeji mellett
mostantól egy állandó kiállítás
keretében a II. század második
feléig Gorsium történetét is megismerhetik. Hiszen míg Pompeji
elpusztult, addig Pannóniában
Gorsium éppen akkor indult igazi
fejlődésnek. De nemcsak Tácon
elevenedik meg az ókor: székesfehérvári tárlaton is bemutatják a
Vezúv katasztrófájának hatásait.
Elkészült egy új kiállítótér a Szent
István Király Múzeum Fő utcai
épületében, ahol a napokban
nyílik meg a Vezúv által eltemetett
négy város – Pompeji, Herculaneum, Stabiae, Oplontis – történetét bemutató tárlat.

Tovább látható
A DÖNTÉS kiállítás
A nagy érdeklődésre tekintettel
meghosszabbítják A DÖNTÉS című
kiállítás nyitvatartási idejét, amely
a Kortárs Művészeti Fesztivál végéig,
azaz május 20-ig lesz megtekinthető
a Csók István Képtárban.

Újraválasztották a színházigazgatót
Molnár Ferenc Nemzetközi Színházi Fesztivál,
művészeti egyetemek országos találkozója
és a Koronázási szertartásjáték folytatása is
szerepel a Vörösmarty Színház újraválasztott
igazgatója tervei között. Székesfehérvár közgyűlése újabb öt év bizalmat szavazott Szikora
Jánosnak. Erről és a tervekről is szó esett hétfői
beszélgetésünk során.

A következő öt esztendőben is a
műfaji sokszínűség, az irodalmi
értékre való koncentrálás és a nívós
szórakoztatás hármas egysége
mentén dolgoznak a Vörösmarty
Színházban. Amikor öt éve elkezdték, azt a szlogent választották,
hogy a közösség színháza lesznek
– emlékeztetett Szikora János. Ezen
az úton haladnak tovább.
Az újraválasztott igazgató tervei között szerepel egy nemzetközi színházi fesztivál is. Erről már egyeztetett Molnár Ferenc örökösével, és
közös gondolatuk volt a nemcsak
hazánkban, hanem Európában is
kuriózumnak számító rendezvény
létrejötte. „A világban szinte minden
évben születik valami izgalmas Molnár
Ferenc-produkció. Ezekből válogatva egy különleges merítést hoznánk
létre, s hoznánk el Székesfehérvárra.
Itt részben egy bemutató, részben
egy nemzetközi workshop keretében
Molnár Ferenc színházi örökségének
hagyományát indítanánk el városunkban.” – mondta el Szikora János a
Fehérvár magazinnak.

A tervei közé tartozik az évtizedekkel ezelőtt megszűnt művészeti
főiskolák találkozójának felelevení-

találkozó keretében filmes, táncos,
zenész- és színészpalánták töltenének néhány napot a városban, és

Fotó: Simon Erika

Látrányi Viktória

Az újraválasztott igazgató megbízatása 2022. júliusáig tart

tése, aminek Székesfehérvár adhatna otthont nyaranta. Az egyetemi

nemcsak egymással találkoznának,
hanem a közönséggel is.

Szikora János arról is beszélt, hogy
a Nemzeti Emlékhelyen 2022-ig, az
Aranybulla nyolcszázadik évfordulójáig terveznek előadásokat. A
liturgikus királydrámák sorában
idén III. Béla, jövőre IV. Béla következik.
Tovább nyit a színház a fiatalok
felé, ami a Pelikán Terem arculatváltásában jelenik majd meg:
a Pelikán a jövőben a fiatalok
színháza lesz. Nemcsak nekik szóló
bemutatókkal, de teret is adnak
fiatal, progresszív együtteseknek,
kezdeményezéseknek.
„Közéleti és egyben szakmai döntés
született, amit alátámasztanak azok a
számok, melyek a színházat jellemezték
az elmúlt öt évben.” – ezt hangsúlyozta Cser-Palkovics András sajtótájékoztatóján. Komoly város nincs
komoly színházi társulat nélkül –
fogalmazott a város polgármestere,
aki szerint olyan társulat jött létre
az elmúlt években, mely a városnak
rangot ad: „A művészeti tartalmi
kérdésekben a színház igazgatójáé a
felelősség, ebbe nem illik, nem szabad
a fenntartónak beleszólni. Legfeljebb
azt az elvárást fogalmazhatjuk meg
– azt gondolom, talán joggal, hiszen
adóforintokból működik az intézmény
– hogy legyen a színház mindenki
színháza, azaz nagyon sokféle dologban vegyen részt, és minél több embert
meg tudjon szólítani. A Vörösmarty
Színház ma ilyen színház, úgy, hogy
közben az ország legerősebb társulatával rendelkezik.”
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Lerövidül a műtéti várakozási idő

Ragyogj kékben!
Gáspár Péter

Szűcs-Molnár Diána

Április másodikán kékbe borul a város: Fehérvár
ismét csatlakozott a Ragyogjon kékben!
nemzetközi összefogáshoz, melynek célja, hogy
felhívják a figyelmet az autizmussal élőkre és
családjaikra.

Egészségügyi
világnap
Látrányi Viktória
Április hetedikén tartják az egészségügyi
világnapot. Az idén a kiemelt téma a
depresszió. Hangulatfelelősök, hangulat
és hangulatzavarok címmel szerveznek
előadást ezen a napon Székesfehérváron.

Kozma-Vízkeleti Dániel családés pszichoterapeuta, klinikai
szakpszichológus előadására
invitálnak mindenkit április hetedikén városunkba. Az önkormányzat és a Humán Szolgáltató
Intézet szervezésében rendezik
meg az előadást. A programnak a
Hotel Magyar Király ad otthont.
A rendezvény 9 órakor kezdődik, és 13 óráig tart. A részvétel
ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni április
ötödikéig lehet az egeszseg.hszi@
gmail.com e-mail-címen.

Tudta-e?
1948. április 7-én az ENSZ szakosított intézményeként megkezdte
működését az Egészségügyi
Világszervezet, azaz a WHO. Erről
az eseményről emlékeznek meg
mindenütt az egészségügyi világnapon. A világszervezet célja a
nemzetközi egészségügyi munka
irányítása és összehangolása. A
szervezet vezetői új programot
tűznek ki maguk elé minden alkalommal, és egész évben annak
megvalósításán fáradoznak.

Tóth Jenő szemészeti osztályvezető főorvos szerint lecsökken a műtéti várakozási idő. Áprilistól a 438-as
szakrendelőbe várják a szürke hályoggal küzdő betegeket minden kedden tíztől délután kettőig.

De honnan tudjuk, hogy szürke
hályogunk van? Mikor kell orvoshoz fordulnunk? Tóth Jenő szerint
akkor van szürke hályogunk, mikor
érezhetően homályosabb a látásunk,
szemlencsénk elszürkül. Eddig ez
a betegség az idős kort érintette,
de a tendencia mára megváltozott:
egyre közeledik a középkorosztály
felé. Ennek különböző okai lehetnek, például a cukorbetegség vagy
a stressz is hozzájárul, de sok más
betegség is ludas lehet. A homályos
látástól romlik a munkaképesség, a
térlátás, sok kellemetlenséget okoz

a mindennapokban, ezért fontos a
mielőbbi műtét.
Tóth Jenő szerint negyven év felett
évente egyszer meg kellene látogatnunk szemorvosunkat, hiszen egy
szemfenékvizsgálattal vagy egy egyszerű szemvizsgálattal rengeteg betegség kideríthető, többek között a
kezdetleges cukorbetegség is időben
kiszűrhető. A szakember hozzátette:
nem kell félni a szürkehályog-műtéttől, akár interneten nyomon
követhető. Vérzés nélkül, átlagosan
nyolc-tíz percbe kerül csak, és egykét nap után kitisztul a látás.

Minden száz gyerekből egy autizmussal
él, így könnyen ki lehet számolni, hogy az
óvodások, iskolások vagy fiatal felnőttek
körében hány gyereknek, fiatalnak van
szüksége specifikus fejlesztésre, és hány
családnak van szüksége támogatásra.
Az idei világnapon nem lesz felvonulás.
Akik csatlakozni szeretnének a programhoz, este nyolc órától a Hotel Magyar Király előtt tehetik meg. A rendezvény ideje
alatt a Vörösmarty Színház és a Hotel
Magyar Király is kék kivilágítást kap, és
a résztvevők megismerkedhetnek a 2016.
decemberében megnyílt fehérvári AOSZ
Info-Pont iroda tevékenységével is.
Mahlerné Köfner Anikó, a Más Fogyatékos Gyermekekért Alapítvány elnöke
lapunknak elmondta, hogy a Móri út
16. szám alatt található iroda komplex
szolgáltatásokat nyújt a családok és szolgáltatók számára a korszerű, autizmussal
kapcsolatos ismeretek megszerzéséhez,
az információk áramoltatásához, kapcsolatépítéshez valamint a helyi együttműködések kialakításához és fenntartásához is.
A fehérvári rendezvény fővédnöke ezúttal is
Spányi Antal megyés püspök lesz, aki a rendezvény kapcsán elmondta: fontos, hogy az
autizmussal élő gyermeket nevelő családok
is érezzék, hogy részei a társadalomnak.

Tegyünk a szép és egészséges fogakért!
Látrányi Viktória

A fogszuvasodás és a fogágybetegség még
mindig népbetegségnek számít hazánkban.
Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint
a már maradandó fogakkal bíró tizenkét éves
magyar gyerekeknek átlagosan több mint
három szuvas foguk van. A preventív, korai
kezelésről és az otthoni fog- és szájápolásról
is kérdeztük Szoboszlai István fogszabályozó
szakorvost.

A fogászati prevenció célja általában az orális egészség megtartása,
fejlesztése, a szájüreg és a fogazat
betegségeinek megelőzése, kifejlődésük megakadályozása. Nem
véletlen, hogy számos városi egészségnapon tartanak bemutatót a
kismamáknak, családoknak a picik
helyes fogápolásáról. Az otthoni
fog- és szájápolás rendkívül fontos,
ám mindezt ki kell egészíteni a
rendszeres orvosi ellenőrzéssel. Ezt
félévente javasolt elvégezni.
Az általános fogászati kezelések
mellett gyakran speciális fogszabályozó kezelések is szükségesek.
Bár általában esztétikai okokra hivatkozva keresik fel a szakorvosokat, ezeknek a kezeléseknek más
területen is pozitív hatásuk van.
Például a fogak torlódása kön�nyebben vezet fogszuvasodáshoz,
hiszen nehezen tisztíthatók.
Szoboszlai István kérdésünkre
elmondta, hogy nincs egy tökéletes út, ami mindenkinek jó lenne,
mivel mindannyian különbözőek
vagyunk: „Alapvetően két filozófia
létezik, az egyik a preventív, a korai

Fotó: Horváth Renáta

Áprilistól a 438-as szakrendelőbe
várják azokat a betegeket, akiknek szürke hályog miatt meg kell
műteni a szemüket. Tóth Jenő, a
szemészeti osztály vezető főorvosa elmondta: a cél az, hogy erre a
rendelésre csak a szürke hályoggal küzdő betegek érkezzenek. A
szakrendelésnek köszönhetően
ezentúl nem kell majd sokat várni
a betegeknek. Eddig megszokott
dolog volt, hogy nagyon sokat kell
várni – több hetet, hónapot – míg
műlencsét kap az ember. Áprilistól,
ha tudjuk, hogy szürke hályogunk
van, elég lesz csak bejelentkezni
a kartonozón keresztül a 438-as
szakrendelésre, onnan küldenek
majd különböző vizsgálatokra. Itt
tervezik majd meg azt is, milyen
műlencsét kell beépíteni.
A műtét során két állomáson is
fogadni tudják majd a betegeket. A
székesfehérvári osztályon a komplikáltabb eseteket műtik, míg az
egyszerűbb betegek, akiknek nincs
a szembetegség mellett más egyéb
problémájuk, Móron, az egynapos
sebészeten kapnak beavatkozást.

Fotó: Gáspár Péter

Speciális szakrendelés indul a Szent György Kórházban április elsejétől a szürke hályoggal küzdő
betegek számára. Cél, hogy a műtétre váró betegek
váróideje lecsökkenjen. A szakellátásra látogatók
nagy része három héten belül műthető lesz.

A fogszabályozás nem kizárólag esztétikai kérdés – állítja Szoboszlai István

kezelés. A másik, amíg megvárják,
hogy a lehető legcsúnyább legyen a
páciens foga, majd csodás kezelésekkel
széppé teszik. Az első az úgynevezett
skandináv iskola, ami a saját természetes növekedés kihasználásáról szól.”
A kezelések ideje, eredményessége nagyban függ az életkortól és
a páciens együttműködésétől. „A
négy-öt évesektől egészen a hatvanas
korosztályig sokan megfordultak a
rendelésemen. Az út nem könnyű,
életmód-változtatással jár. Így például
minden evés utáni fogmosással, a
kemény ételek apró szeletekre vágásával.” – tette hozzá a szakorvos.
A palettán sokfajta fogszabályzó
készülék szerepel: kivehetők,
ragasztottak, belső- vagy akár „láthatatlan” fogszabályzó készülékek

és ideiglenes implantátumokkal
kombinált készülékek is. Az elsődleges a szimmetria és a működés
helyreállítása. Ezek magukkal vonják az esztétikai helyreállítást.
„A korai kezelések azért is nagyon
eredményesek, mert a gyerekek természetes növekedését használja ki, befolyásolja. A szimmetriát és a működést
ilyenkor a legkönnyebb helyreállítani.
Már egészen kis korban is előfordulhat, hogy érdemes elkezdeni a kezelést
- például bulldogharapásnál, keresztés kényszerharapásoknál akár már
óvodáskorban. A gyerekek és a szülők
részéről is nagyfokú együttműködést
igényel ez. A gyerekeket állandóan motiválni illetve ellenőrizni kell, hiszen a
kezdeti lelkesedés csökkenhet.” – véli
Szoboszlai István.

közéleti hetilap

Közélet
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Egykor védett, ma mi védjük magunkat tőle
A Varga-csatorna és egy kis várostörténelem

Nagy Zoltán Péter
A 2017-es évet úgy kezdhette a város, hogy egy
fontos beruházás végére került pont: befejeződött a
Palotavárost és a belvárost összekötő út kivitelezése
és a Varga-csatorna új medrének kialakítása. Utóbbi
nem pusztán esztétikai igényeket szolgál, hanem
történelmi múlttal is bír.

Bár soha nem volt ilyen a város, de erről a nézeti térképről jól kiderül, hogy az 18. század elején Székesfehérvár a vizek és szigetek városa volt

A Varga-csatornának mára csak vízelvezető szerepe maradt, ezért esztétikai megújulása
megnyugtatja az erre járók szemét

Székesfehérvár várát is úgy építették,
hogy azt legkívül a vizes területek,
ingoványok védték, majd a vizekkel
határolt városi szigetek, legbelül pedig
a királyi palotát védő várfal adott
oltalmat. A magyar koronázóváros
ilyen vízgyűjtőhely közepébe épült.
Kő- és fahidakkal elválasztott szárazföldek alkották, ahol a vizek pótlását a
környező három hegység biztosította.
A Rákóczi-szabadságharcot követően a
várak ilyen forma védelmére nem volt
szükség, mert elavult, így már gondot
okozott a sok víz.
A török távozásával elindult az iparosodás, aminek következtében egyre nagyobb száraz területekre volt szükség a
városon belül – hallhattuk a történésztől. Demeter Zsófia jelezte, hogy a mai
életünkben is visszaköszön a vízzel
való küzdelem, hiszen élnek sokan
köztünk, akik még látták a Tóvárosban
történt gigantikus építkezéseket, ahol
hatalmas munkagépek helyeztek el

nek, akár nem, veszélyt jelenthettek
bizonyos mennyiség után, ezért azok
elvezetéséről is gondoskodni kellett.
Ezt biztosította az ősi Sárvíz-csatorna,
ami a Dunába folyt, de bizony a Duna
magas állása sokszor visszaduzzasztotta ezt a csatornát. Az 1710-es évektől a
városi vezetés már foglalkozik a vizek
elvezetésének problémájával, hiszen
növelni kellett a művelhető területeket,
sőt biztosítani a rétek elérhetőségét
is – mondta Demeter Zsófia. 1764-ben
a vizek által immár veszélyeztetett,
beszorított város az országgyűléshez
fordul támogatásért, amit Mária Teréziától bizonyos mértékig meg is kap. A
következő évben Böhm Ferenc sárvízi
mérnök századokra előremutató
vízelvezetési tervet dolgozott ki. Meghaladva a saját korát nem egy város
vízvédelmét, hanem több megye gondjának megoldását készítette elő. Böhm
munkásságát több mérnök (Beszédes
József, Wüsztinger József – utóbbi

felismerte az eredeti tervek hibáit, bár
nem hallgattak rá, és csak két évszázad
után korrigáltak) alapul vette, és így
alakulhatott ki a jelenlegi, száraznak
látszó és mondható Székesfehérvár.
Eredendően az északi vizeket a
nyugaton folyó Sárvízbe vezették (ami
önmagában is megoldandó feladat
volt) és a keleti mocsarakat megkezdték kiszárítani, ahol később lakható
részeket parcellázhattak, és alakult
ki a Víziváros – fogalmazott Demeter
Zsófia. Az első kialakított csatorna a
Malom-csatorna volt, amelyik az északról jövő vizeket vezette el. Medre mellett alakultak ki a malmok, a Kalló-malom, a Purger-malom, a Sörházmalom,
és e csatorna mentén alakult ki az első
szabadtéri fürdő is, a Háromkrajcáros
fürdő, a Rózsás-ligeti fürdő és a mai
strandfürdő. A Malom-csatornát össze
kellett kötni a szélső csatornákkal,
amit több vízfolyással oldottak meg,
és ezzel mentesítették a város nyugati
részét is az ingoványoktól. Így jött létre
a Jancsár-csatorna és a Varga-csatorna.
Utóbbi kialakításakor úgynevezett vizes mesterségek települtek a partjára –
mondta Lukács László néprajzkutató.
A Bakony természetes folyása a Gaja,
ehhez csatlakoztak az épített csatornák, amik mellett kisiparos mesterségek születtek. A bőrkikészítéshez,
kelmefestéshez, vegyszertisztításhoz,
posztókészítéshez vagy más néven a
csapómesterséghez rettentő mennyiségű vízre volt szükség. Ezek a csatornák a Palotaváros területén folytak,
nem véletlen, hogy az odaköltözött
mesterségek neveit viselik az utcák
is. Ilyen a Csapó utca, ahol a csapók
(posztókészítők) dolgoztak, a Tobak
utcában a tóbakok, azaz a finomabb
nyersbőr kikészítői, a Szömörce
utcában a cserzők dolgoztak, akik a
Bakonyban található cserszömörce nö-

vénnyel tették vízhatlanná a bőrt. Az
ősi bőrkikészítő és foltozó mesterség
ugyan már nem költözött a partjára,
de róla kapta a Varga-csatorna a nevét,
helyettük a csizmadiák és suszterek
települtek ide – mesélte Lukács László.
A Varga-csatorna fizikai kialakítása
és nevének eredete a fent leírtak
szerint alakult ki. Az előző századokban a Rózsás-ligettől a Palotaváros
nyugati széléig (ahol a Gajába folyik)
húzódó csatorna mellett kisiparosok
egész sora ténykedett, mára csak egy
vízmentesítő csatorna, ami elsősorban
a Felsőváros vizeitől szabadítja meg
az ott élőket. Felújításának azért volt
nagy jelentősége, mert a hegyekből
időszakonként lefolyó nagy vizekkel
nem bírnak a felsővárosi csatornák, és
ott ma is gondot okoz a magas eső- és
talajvíz.

Juhászné Viniczai Ágnes illusztrációja

kútgyűrűket, hogy az épületalapok
letételekor elvezethessék a rengeteg
vizet. A beérkező vizek akár véde-

Fotó: nzp

Lássuk a történelmét ennek a csatornának! A középkori királyi Székesfehérvár nagyon más képet mutatott a
maihoz képest, és ez nemcsak az épületek homlokzatán látszott, hanem a
város geológiai adottságain is. Európai
léptékű királyi város nem emelkedett
olyan helyen, ahol hiányzott a víz, így
volt ez itt is. A köves, sziklás hegységek stabil fundamentumot kínálnak az
épületeknek, ám a gyéren csörgedező
patakok, források képtelenek egy fél
százezres középkori várost kiszolgálni. Vízgyűjtő helyre volt szüksége a
honfoglaló magyaroknak is, ahol várost
alapíthattak. Géza nagyfejedelem
nem véletlenül választotta a Bakony, a
Vértes és a Velencei-hegység lábainál
elterülő mocsaras, vízben dúskáló
területet. A láp, a víz védelmet nyújtott
a tolakodó népek ellen, miközben
a lakosság kimeríthetetlennek tűnő
vízkészlethez juthatott. A városok
oltalmi rendszerének fejlődésével

A mai várostérképen így helyezkednek el a
négyszáz évvel ezelőtti vizes, ingoványos
területek
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Egy kis mozgás mindenkinek kell!
Kovács V. Orsolya

útvonala különösen bővelkedik kalandokban. Előfordul, hogy falvak tornatermeinek
matracain alszunk, vagy papok osztják meg
velünk a szállásukat.”

Egy szép napsütéses hétvégi napon – ha lenne is
kedvünk nekiindulni kirándulni – sokszor győz a
lustaság, és inkább a tévé előtt töltjük az időt.
Pedig néha csak elindulni nehéz, a motiváció hiányzik. Ebben segíthet a társaság, a szervezettség.

Fotó: Kiss László

Asbóth Katalin, a Gyöngyvirág Egyesület vezetője

mag, akik az adott vezető vérmérsékletéhez,
tempójához igazodnak. Az összeszokott
túrázókból lassan baráti társaságok alakulnak, akik a kirándulásokon túl is összejárnak. A barangolás közben pedig akadnak
bőven váratlan események: az ezeregyszáz
kilométeres észak-magyarországi kék túra

Az egyesületnek évről évre kétszáz körüli
a taglétszáma, a története pedig több
mint ötven évre nyúlik vissza. Már a hatvanas években is működött a Videotonban természetjáró szakosztály, ez alakult
át 1994-ben Gyöngyvirág Természetbarát
Egyesületté. Minden hétvégén indul több
különböző gyalogtúra, emellett buszos
kulturális körutazásokat, külföldi magashegyi túrákat is szerveznek Európa-szerte, sőt még evezős és kerékpáros túrákra
is sort kerítenek. „A hobbijellegű kirándulások mellett komoly teljesítménytúráink is vannak pontgyűjtéssel, kupákkal. – hangsúlyozta Asbóth Katalin. – Itt már adott idő alatt

A Nyuszi túrán a legkisebbek is róják a kilométereket

Folyamatos akciók, érdeklődni a
boltban!

Székesfehérvári telephelyünkre
munkatársat keresünk:

Megbízható márkák:

ALKATRÉSZ KISZÁLLÍTÓ
munkakörbe

NŐI: 33-42-ig, FÉRFI: 39-től!

Josef Siebel, EMIS, ANIS, stb.
Keressen a Facebook-on is!

JELENTKEZZ,
ÉS TARTOZZ A 2016-OS ÉV
MAGYAR VÁLLALATÁHOZ!

Székesfehérvár, Távírda u. 25.

További részletek és jelentkezés:

Bőrcipő Péli

(Falköztől 3 méterre, a Budai út irányába!)

Nyitva: H-P: 9:30-17:30, SZO: 9-13-ig

Horoszkóp
március 30. – április 5.

www.holdfenyek.hu

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• KÖZVILÁGÍTÁSI-MŰSZAKI
ÜGYINTÉZŐ
• VÁROSI KERTÉSZ

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu oldalon talál!

www.unixauto.hu
hr@unixauto.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

Nagyon jól teljesíthet a munkája során, s ez kivívja
az elismerést mindenkitől, komolyabban vehetik, nagyobb horderejű munkával bízhatják meg. Magánéletében jó alkalmak nyílnak arra, hogy megtalálja
az Önhöz illő párt.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő

megadott kilométert kell teljesíteni, amiben
némi szintkülönbség is van. Az itt résztvevők
között is akadnak bőven nyugdíjasok! Az
idősebbekkel azért külön öröm túrázni, mert
hatalmas példát jelent, hogy még hetven felett
is úgy mennek, mint a nyúl!”

• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ

SZERESD
A LÁBAD!
PÉLI BŐR CIPŐBOLT
Megérkeztek a portugál,
puha, hajlékony tavaszi bőrcipők!

Kirándulásaik mellett a Gyöngyvirág Egyesület
munkatársai már hagyományosnak számító
rendezvényeket is szerveznek. Ilyen az idén
április 8-án rendezendő Nyuszi túra, mely
a Velencei-hegységben lesz. A Sukoróról
induló körtúra kifejezetten családbarát
esemény: tavaly közel ezerkétszázan vettek
részt rajta, jórészt kisgyermekes családok. A
tojáskereséssel, játékos feladatokkal tűzdelt
túra hat kilométeres távot tesz ki, de ezen a
napon is lesznek komolyabb, tizenöt-huszonöt
kilométeres túrák is.

Példamutató nyugdíjasok

Fotó: Gyöngyvirág Túraegyesület, Kalló Miklós

A székesfehérvári Gyöngyvirág Természetbarát Egyesület gyakorlott túravezetői, összeszokott csoportjai komoly
hajtóerőt jelentenek egymásnak, a
hozzájuk jelentkezőknek. Évtizedek
óta télen-nyáron indulnak hosszabb-rövidebb kirándulásaik az erdei gyalogtúráktól a buszos városnéző sétákig.
Asbóth Katalin, az egyesület elnöke
elmesélte, van olyan háziorvos Székesfehérváron, aki ha tehetné, receptre írná
fel a túrázást, olyan gyakran ajánlja a
pácienseinek: „Azon túl, hogy a gyaloglás
a természetben nagyon egészséges, valóban
nagyon jó kis közösségeket kovácsol. Részt
lehet venni nálunk úgynevezett kis talpú
és nagy talpú túrákon, előbbiek a tíz-tizenkét kilométeres túrákat takarják, utóbbiak
lényegesen hosszabb távúak. Minden aktív
túravezetőnk körül kialakult már egy kis

Túrázzunk a nyuszival!

Nagy sikerrel oldja meg az Önre bízott feladatokat,
és szívesen is végzi munkáját az elkövetkezendő
napokban. Kiegyensúlyozott hangulata a kapcsolatában is megmutatkozhat, hiszen messze elkerülheti
Önöket most a vita, a veszekedés.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A munkahelyi légkör nem éppen nyugodt mostanában, és ez Önt megviselheti érzelmileg. Mindent
magára vehet, még a jóindulatú kritikát sem tudja
objektíven kezelni, s gyakran inkább elmenekül a
konfliktushelyzetből.

Szenvedélyes hangulat tölti el a napokban, s ez élete
minden területére kiterjedhet. Soha nem látott tűzzel
végzi a munkáját, ami nagyon hitelessé teszi ügyfelei
körében, és növelheti teljesítményét. Magánéletében
is nagy fokon ég kedvese örömére.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Egy kicsit határozottabb fellépésre lenne szüksége,
és máris komolyabban vennék. Párkapcsolatában
is érdemes lenne a határozott oldalát mutatnia,
hiszen szinte teljesen partnere igényei által történik
minden, az Ön igényei alulmaradnak.

A napokban túl sok érzelem árad Önből, beviszi
magával a munkahelyére, és minden a hangulatától függhet. Nincs ez másképp a kapcsolatában
sem, hiszen partnere alig tud kiigazodni Önön
mostanában.

FehérVár
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Harminchárom fellépő a Ki mit tud? gálán
Wéhli Regős Dóra

A több mint két évtizedes múltra
visszatekintő, hagyományos versenysorozat záró eseményének ezúttal is
a Vörösmarty Színház adott otthont.
Cser-Palkovics András polgármester
köszöntőjében úgy fogalmazott, a
rendezvény egyszerre szép, ünnepélyes és tiszteletreméltó: „Ünnepélyes, hiszen itt vagyunk a színházban,
kulturális programok következnek,
nagyon sok szép dolog fog elhangozni.
Tiszteletre méltó pedig azért, mert azok
a szervezetek, klubok, baráti társaságok,
melyek megmutatkoznak, régóta és
sokat készültek erre a napra.”

Fotók: Bácskai Gergely

Több mint harminc produkciót felvonultató látványos gálával ért véget a Kor-Társ Nyugdíjas
Ki mit tud? 2017-es rendezvénye.

Énekszóval a legjobbak között

Huszonnegyedik alkalommal hirdette meg a Fejér Megyei Kor-Társ
Nyugdíjas Ki mit tud?-ot a Szabadművelődés Háza. Jelentkezni vers- és
prózamondással, színjátékkal, tánccal, zenés produkcióval, hangszeres
és énekes műsorszámmal lehetett.
Csaknem két és fél évtized után
sem csökkent a rendezvény iránti
érdeklődés. Idén csaknem száz produkcióval neveztek az idősek főként
Fejér megyéből, de többen érkeztek
a megyehatáron kívülről is.
A szervezők három elődöntőt
rendeztek, melyeket követően a
szereplők emléklapot illetve oklevelet vehettek át. A programsorozatra
a koronát idén is a gála tette fel.
Az okleveles produkciók legjobbjait választották ki a március 26-i
bemutatóra.

TÁRLATVEZETÉS

A DÖNTÉS
című kiállításon

2017. április 4.
kedd 17.00

A nézők között versenyzők is ültek

Székesfehérvár
CSÓK ISTVÁN KÉPTÁR
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM
A rendezvény regisztrációs jegy
váltásával díjmentesen
látogatható.
Jelentkezés a 22/315-583 telefonszámon
vagy
a titkarsag@szikm.hu e-mail címen.

www.adontes.hu | www.szikm.hu | facebook.com/SzentIstvanKiralyMuzeum

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sikeres munkája terén, ami meghatározza az
anyagi helyzete javulását is. A biztos egzisztenciális helyzet kiegyensúlyozottá teheti, ezáltal
kapcsolatában is a jobbik oldalát tudja mutatni
kedvese felé.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Minden szabad perce be lesz táblázva a napokban,
hiszen a megfelelő anyagi háttér megteremtéséhez
többet kell dolgoznia az átlagosnál. Talán éppen
ez hozza meg a szerelem lehetőségét – új munka,
új közeg.

Egy hónapig gyakorolt koreográfia és saját kezűleg varrt fellépőruha

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Remek álláslehetőséggel találhatja meg az élet, mely
sokkal nagyobb anyagi hátteret ígérhet havonta, mint a
régi munkája. Egyre gyakrabban gondoskodhat az élet
spontán bulikról, melyek egyikén megismerkedhet egy
olyan személlyel, aki gyengéd Önnel.

Kapcsolatában kialakulhat időszakosan egy
hullámvölgy, hiszen nem elégíti ki az igényeit,
nem is beszélve arról, hogy rengeteg külső inger
érheti mostanában, melyek az egyedüllét mellett
szólnak.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban munkája állhat az első helyen életében,
hiszen kitűzött magának egy célt, amit nagyon el
akar érni. Nem szeretne nélkülözni a jövőben. Ha
családon gondolkodik, ahhoz is szeretné megteremteni a hátteret.

Morcos hangulatban lehet, nemigen tűr meg senkit
maga körül. Még kedvese sem képez kivételt: ha egy
mód van rá, nem is kíván találkozni vele, inkább
az otthona békéjére vágyik, és arra, hogy egy kicsit
egyedül lehessen.
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A tizenhárom most szerencsés szám!

Szűcs-Molnár Diána, Kovács V. Orsolya

Fotók: Simon Erika

A szombati produkciókat értékelő
zsűri elnöke idén is Kubik Anna
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, a zsűri tagjai között Tornyai
Gábor plébános, Bobory Zoltán, a
Vörösmarty Társaság elnöke, Závodszky Noémi színművész valamint
Vakler Lajos szerkesztő-műsorvezető
hozták meg döntésüket.
Kubik Anna a várakozás izgalmával
érkezett a rendezvényre, hatalmas
kíváncsisággal köszöntve az újonnan
versenyzőket, és örömmel üdvözölve

Fotók: Simon Erika

Megtartották szombaton a VIII. Fehérvári Versünnep válogatóját. Különösen erős mezőny az idei,
ezért a zsűri végül úgy határozott: az eredetileg
tervezett tizenkettő helyett tizenhárom diákot
juttat a döntőbe. A végső megmérettetésre
április 8-án 10 órától a Városháza Dísztermében
kerül sor.

A zsűri rendkívül elégedett volt a mezőnnyel

A felkészüléshez a szépítkezés is hozzátartozik

újra a már nem először színpadra
lépő versmondókat: „A régiekről
nagyon jó híreket hallottam tavaly óta,
arról, hogyan vesznek részt a város

életében, emelik a művészet tekintélyét
versmondás terén is.” A versválasztás
tekintetében egyre szélesedő palettának is őszintén örült: „Jó látni, hogy

Mentorsorsolás a színházban
A VIII. Fehérvári Versünnep mentorprogramja sorsolással indult. Szerdán délután a diákok
részvételével derült ki, hogy kik lesznek azok a művészek, akik segítik a felkészülésüket. A
sorsoláson Mészáros Attila alpolgármester, Matuz János, a színház művészeti intendánsa és
Látrányi Viktória, a Fehérvár Médiacentrum hírigazgatója köszöntötte a diákokat.

Komlódy Márk – Kelemen István
Bakó Fanni – Nagy Péter
Varga Eszter – Keller János
Marth Fruzsina – Juhász Illés
Strasszer Domonkos – Tűzkő Sándor
Kneifel Nóra – Váradi Eszter Sára

Kertész Ádám – Andrássy Máté
Jenei Márton – Kozáry Ferenc
Körmendi Kristóf – Matuz János
Somos Máté – Láposi Réka
Baráth Eszter Adrienn – Lábodi Ádám
Tóth András Bence – Varga Gabriella
Ferenczy-Nagy Boglárka – Varga Lili

kortárs költőt is választottak, felbukkantak klasszikusok és fehérvári költő is a
kínálatban.”
Vakler Lajos kiemelte: az erős mezőny nem jelenti azt, hogy a zsűrinek
szigorúbbnak kellett lennie a döntéshozatal során. A véleményalkotás fő
szempontja számára a vers- választás
átgondoltsága volt: „Alap, hogy valaki
tudja, hogy mit mond és miért mondja.
Nem előadóművészeket keresünk, de
nem is versmondókat. A kettő között
kell, hogy valaki a korának megfelelően
helytálljon. Egy tizenöt éves ne mondjon
Márait, Wass Albertet, a korának
megfelelő versválasztásban segítsék őt a
felkészítő tanárok.” Az erős mezőnyről

szólva hozzátette: „A tizenhárom ebben az esetben nem szerencsétlen szám!
Nyugodtan bejuthatott volna húsz is,
minden eddiginél erősebb volt a mezőny.
Pedig a Versünnepnek eredetileg nem jósoltak nagy jövőt. Mégpedig azért nem,
mert láthatjuk: értékvesztett a világ, egyre kevesebben olvasnak, főleg verset. Az
sms-lovagok világában öröm látni, hogy
mégis egyre többen vannak azok a fiatalok, akik szakmai műhelyekben – hála
a pedagógusoknak – igenis mondanak,
tanulnak és értik is a verseket.”
A Versünnep döntőjére április 8-án
10 órától a Városháza Dísztermében minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

A tizenhárom döntőbe jutott diák

Fotó: Simon Erika

A döntős diákok és mentoraik:

Az eredményhirdetés sokaknak volt örömünnep
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Bakó Fanni, Füle, 17 éves
Baráth Eszter Adrienn, Pátka, 17 éves
Ferenczy-Nagy Boglárka, Székesfehérvár, 17 éves
Jenei Márton, Székesfehérvár, 17 éves
Kertész Ádám, Aba, 19 éves
Kneifel Nóra, Székesfehérvár, 17 éves
Marth Fruzsina, Székesfehérvár, 18 éves
Komlódy Márk, Székesfehérvár, 19 éves
Körmendi Kristóf, Székesfehérvár, 18 éves
Somos Máté, Székesfehérvár, 18 éves
Strasszer Domonkos, Székesfehérvár, 18 éves
Tóth András, Aba, 18 éves
Varga Eszter, Csákvár, 18 éves

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező 7329 hrsz-ú ingatlanon található Székesfehérvár,
Sóstói Kilátó kilátótornyának távközlési célú bérbeadására.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2. irodában, tel: 22/537-264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken
8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2017. április 4. kedd 12 óra.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.) nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező
Székesfehérvár, 4255/6 hrsz-ú, a természetben, 8000 Székesfehérvár,
Sörház tér 1. szám alatti, „kivett kollégium és tanműhely” megnevezésű ingatlan kollégium épületrészére elsősorban munkavállalók elhelyezése céljára bérbe adásra.
A részletes pályázati kiírás térítésmentesen átvehető Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2. irodában, tel: 22/537264) hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 4., kedd 16 óra.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése

Közszolgálati bérlakás pályázat
A Gazdasági Szakbizottság az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 48/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.2. pontjában biztosított, átruházott hatáskörében eljárva
a 323/2017. (III.23.) számú GSzB határozata alapján az alábbi, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő lakások bérbeadására a város területén közfeladatot ellátó
személyek részére nyílt pályázatot ír ki:
Alapterület Szobaszám Komfortfokozat

Cím

Bérleti díj
(Ft/hó)

Erzsébet u. 8. 2/1.

55 m2

2+1

összkomfortos

30.250,-

Erzsébet u. 8. 4/1.

55 m2

2+1

összkomfortos

30.250,-

A pályázati eljárásról telefonon a Polgármesteri Hivatal munkatársai
adnak felvilágosítást munkaidőben, az alábbi telefonszámokon: 22/537-611,
22/537-612, 22/537-149.
A lakások a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen meghatározott időpontokban tekinthetők meg. A lakások megtekintésének időpontjáról Sebestyén Zsolt épületüzemeltetési munkatárs ad felvilágosítást a 22/511328, illetve a 70/6699-335 telefonszámon, vagy a sebestyen.zsolt@proalbaregia.hu
e-mail címen.
A pályázatok benyújtásának módja: A pályázatot kizárólag az erre rendszeresített pályázati adatlapon lehet benyújtani, személyesen, zárt borítékban, a „Közszolgálati bérlakás pályázat” felirat feltüntetésével.
Pályázati adatlap Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (8000 Székesfehérvár, Kossuth utca 1.) vehető át, vagy letölthető
az Önkormányzat honlapjáról: www.szekesfehervar.hu.

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Budai út 48. 5/4.
Köfém ltp. 17. 4/30.

53 m2
62 m2

1+2
1+3

összkomfortos
összkomfortos

35.775,41.850,-

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
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város 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 25000,- 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 az alábbi helyről letölthető: http://
lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

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

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

Deák Ferenc utca 20.
Jancsár utca 9. 3. jelű
Kossuth utca 15. tetőtér I.
Kossuth utca 15. tetőtér II.
Kossuth utca 15. tetőtér III.
Prohászka O. utca 23-25.

Terület
(m2)
18

Megnevezés
GARÁZSOK
garázs

ÜZLETEK/IRODÁK
35
üzlet/iroda
15+13
iroda
27+21
iroda
13+11
iroda
42

RAKTÁRAK
pince

Bérbeadás
időtartama

Bérleti díj
Ft/m2/hó+ÁFA

5 év

360,-

5 év
5 év
5 év
5 év

1.000,1.220,-/500,1.220,-/500,1.220,-/500,-

5 év

300,-

A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 17. § és 18. § alapján a működési
engedélyhez kötött tevékenység végzéséhez célszerű a társasházzal történő előzetes
egyeztetés.
Az Önkormányzat azon pályázókkal, akiknek az Önkormányzattal szemben esedékes tartozása áll fenn, nem köt bérleti szerződést.
A pályázónak a pályázat benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, hogy az
Önkormányzattal szemben esedékes tartozása nem áll fenn.
A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a nyertes pályázó 3 hónapnál nem
régebbi igazolással bizonyítsa, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város Jegyzője –
mint önkormányzati adóhatóság – felé nincs adótartozása.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 18. (kedd) 12:00 óra

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a hiánypótlás lehetőségét nem biztosítja!

A pályázati hirdetmény közzététele: 2017. március 29.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2017. április 12-én 18.00 óra

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

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

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat
Közgyűlésének Gazdasági Szakbizottsága

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Programajánló

közéleti hetilap

Tojásfestő műhely és Halünnep
Programok március 31-től április 9-ig

Szabó Petra

Fanta Boys tavaszi buli
19 óra, Öreghegyi Közösségi Ház

Március 31.

Tojásfestő műhely
16 óra, Kézművesek Háza
A résztvevők a tojásírás technikáját, az írókázást és a
tojásmaratás módszerét tanulhatják meg. A program
április 7-én folytatódik.

Április 3.

Közéleti és kulturális szalon
18 óra, Zsolt utcai Közösségi Ház
Meghívott vendégek a Pro Cultura díjas Szabad
Színház tagjai. Beszélgetőtárs: Szabó Miklós
Bence.

Meditáció
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Az ART műhely kiállítása. Megtekinthető április 30-ig.

Dunai Limes
18 óra, Királykút Emlékház
A folyóirat bemutatkozó estje.

Bicskám és szívem kinyitva
19 óra, Igéző
Versszínházi műsor Nagy László és felesége, Szécsi
Margit művei alapján Tallián Mariann és Lázár Balázs
színművészek előadásában.

Április 4.

Folkest
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenél a Tilinkó zenekar.

Hétvezér est
18 óra, Királykút Emlékház
Ludányi Horváth Attila: Gyorsuló idő – a magyarság feladata című előadása.

Április 1.

Fűre lépni Ihos
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Ihos József humorista önálló estje.

Újra megrendezik a Kedvenc Kupát
A rejtvényfejtés szerelmesei április 1-jén és 2-án
mérhetik össze tudásukat a Szabadművelődés
Házában. Múlt heti lapunkban sajnos rosszul
közöltük a kezdési időpontokat. A verseny
kezdési ideje helyesen: április 1-je, szombat 14
óra – ekkor az egyéni versenyre kerül sor kezdő
és haladó, mesterjelölt és mester kategóriában. Vasárnap délelőtt 10 órakor kezdődik a
csapatverseny haladó, mesterjelölt és mester
kategóriákban. Nevezési díj nincs.

Belhaj Abdessamad migrációkutató előadása
17.30, Szent István Művelődési Ház
Előadásának címe: Az iszlám és a kereszténység –
kihívások és válaszok.

Inkarnációk
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Budai úti
Tagkönyvtára
Paulinyi Tamás előadása.

Április 5.

FÉL10@Székesfehérvár
18 óra, Új Magyar Képtár
Könyvbemutató.

Április 6.

Mariföldről – mari szemmel
18 óra, A Szabadművelődés Háza
Tatjana Efremova, az ELTE Finnugor Tanszékének lektora Mariföldről – mari szemmel címmel
tart előadást, majd mini nyelvlecke, daltanulás,
néptáncbemutató és táncház lesz a program. A
belépés díjtalan.

Április 7.

A tudós válaszol
16 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Táplálkozási tanácsok Duschanek Valériától.
Imádságos tiszta forrás
17 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház Szent Korona Galériája
Szekeres Erzsébet Benedek Elek-díjas textilművész kiállítása. Megtekinthető május 18-ig.
Hangzások
18 óra, Pelikán Galéria
Bauer István festőművész tárlata. Megtekinthető május 5-ig.
John Mighton-Nagy Judit: Fél élet
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.

Április 8.
V. Fehérvári Halünnep
7 óra, palotavárosi tavak
A tavasz egyik nyitórendezvényén szinte
minden halétel megkóstolható, legyen az
főzött vagy sütött, édes avagy sós.
Tojásfestő maraton
10 óra, Kézművesek Háza
A nap folyamán többféle tojásfestő és
tojásdíszítő technikával ismerkedhetnek az
érdeklődők.
Bonbon fesztivál
10 óra, Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház
Kétnapos fesztivál, ahol a bonbonoké, csokiké
és sütiké lesz a főszerep.
John Mighton-Nagy Judit: Fél élet
19.30, Igéző
A Szabad Színház előadása.

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

FehérVár
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Gyereksarok
Bolondos dallamok – rajzfilmzenék a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekarral
Április 1. 17 óra, Koronás Park
Műsoron magyar és amerikai klasszikus
rajzfilmslágerek. Előzenekarként fellép a
Hermann László Zeneiskola kiszenekara.
Bőröndmesék
Április 2. 11 óra, Igéző
A Tatay Színház bábelőadása.
Tavasztündér
Április 8. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekkönyvtára
A gyerkőcök húsvéti díszeket készíthetnek.
Kisvakond világ körüli útja
Április 8. 17 óra, Civil Központ
Interaktív családi mesejáték.
Mi van a ládikóban?
Április 9. 11 óra, Igéző
A Holdfű Színház bábelőadása.

A Barátság mozi műsora
Testről és lélekről
Április 4. 20 óra, április 8. 18 óra
Magyar játékfilm.
Vakondok
Április 3. 18 óra
Magyar dokumentumfilm.
A fehér király
Április 3. 20 óra, április 4. és 7. 18 óra
Magyarul beszélő angol-német-svéd-magyar
dráma.
Kincsem
Április 5. 18 óra, április 8. 16 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Csak még egyszer előre!
Április 6. 18 óra
Magyar háborús film.
A stylist
Április 6. és 7. 20 óra
Feliratos francia filmdráma.
Kaliforniai álom
Április 8. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai romantikus film.
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„Nem egyemberes a csapat!”

Somos Zoltán

és biztos vagyok benne, hogy ebben
az erős mezőnyben nem lesz könnyű
dolga egyik csapatnak sem. Rangadóhegyek jönnek, és ha kiegyensúlyozott
lesz a mezőny, megtarthatjuk az első
helyet!” – mondta Lóránt.
Saját teljesítményélt nem akarta
elemezni az Alba vezére, aki 13.8
pontot és 6.3 lepattanót átlagolva
a mezőny nyolcadik legértékesebb
játékosa volt az ősszel. „Bebizonyítottuk, hogy ha valakinek – akár
nekem – éppen nem megy, mindig van,
aki képes előrelépni. Én vagyok a legrutinosabb játékos, fel kellett vállalni a
vezér szerepet, de ez nem egyemberes
csapat.” – jelentette ki Lóránt, akit
Ivkovics szövetségi kapitány nem
visz ki az Európa-bajnokságra. Ez
az a téma, amit a fehérvári kiválóság végképp nem szeretne kommentálni…

Fotó: Simon Erika

A kosárlabda-bajnokság alapszakaszában a magyar játékosok közül Lóránt Péter nyújtotta a
legjobb teljesítményt, csak hét külföldi kosaras
előzi meg az értékszámok alapján kialakított
rangsorban.

Az Alba Fehérvár csapatkapitánya
igazi vezére volt annak a gárdának,
mely régen látott magabiztossággal szerezte meg az alapszakasz
első helyét, huszonhat fordulóban
mindössze öt vereséget elszenvedve.
„A szezon elején azt mondtam, egyénileg talán nem, de csapatként jobbak
leszünk, mint tavaly. Most már úgy
látom, egyénileg is azok vagyunk.
Nagyon jó szellemű játékosok alkotják
a csapatot. Összeálltunk, amihez
kellett, hogy időben kialakuljon a keret,
és az is, hogy a nemzetközi meccseken
összecsiszolódott a játékunk – ráadásul sikerélményekkel párosulva.
Igazi hullámvölgy nélkül tudtuk le az
alapszakaszt. Személy szerint csak a
Pécstől elszenvedett vereséget fájlalom,
a többi olyan volt, ami belefér máskor
is.” – összegzett Lóránt Péter, aki
már a középszakaszra készül.
Ezen a héten nem játszik a csapat,
mely a Körmend, a Szolnok, a Zalaegerszeg és a Szombathely társaságában szerepel a felsőházban.

A Pécs elleni meccs volt a kakukktojás, a hazai vereség fáj Lóránt Péternek (középen)

Lóránt az alapszakaszt záró,
kecskeméti bajnokin is remekelt.
Az Alba 88-65-re nyert, de a sérült
Tóth és Burgess után újabb két
embert vesztett el legalább egy
meccsre – Shepardot és Mohammedet ugyanis kiállították.
„Nagyon sajnálom, hogy két ember

Csak akarni kell!
Kaiser Tamás
Sikerült felállnia a váci, tizenhárom gólos sokk
után az Alba Fehérvár KC-nak. Deli Rita együttese, ha nem is könnyen, de egy remek utolsó
húsz percnek köszönhetően végül öt góllal verte
a Kisvárdát.

Bár jól kezdte a Kisvárda elleni találkozót az Alba Fehérvár, érezhető
volt, hogy a fejekben még valahol
benne maradt a szombati 31-18-as
váci vereség. A nyolc légióssal felálló
Kisvárda 4-1-es fehérvári vezetés
után magára talált, és átvette a
kezdeményezést. Olyannyira, hogy
bő tíz perccel a szünet előtt már

előnyben voltak, a szünetre pedig
kétgólos kisvárdai vezetéssel mentek
a csapatok.
A második félidő elején nagyon elkapták a fonalat Mátéfi Eszter tanítványai, egy 5-2-es roham után a 40.
percben öt góllal, 19-14-re vezettek.
Ezután azonban váltott a kapuban és
védekezésben is a Fehérvár. Sipeki
remek védésekkel, Bandleier pedig
nagyszerű bombákkal jelentkezett.
Tíz perccel a vége előtt 22-22-nél
érte utol ellenfelét az Alba Fehérvár,
majd nem sokkal később a vezetést
is átvette. Ha nem is jó játékkal, de
nagy akarással végül 28-23-ra verte a
Kisvárdát a Fehérvár.

megint kiesik, ők és a sérültek is fontos
láncszemek. Mi végig bő rotációval
játszottunk, most pedig új helyzethez
kell alkalmazkodnunk. Ilyen a sport:
esélyt kapnak, akik eddig kevesebbet játszottak, miközben persze az
ellenfeleknek is lehetőséget teremt ez a
helyzet. De az előnyünk még megvan,

3.

A Kecskemét–Alba Fehérvár mérkőzésen történtek kivizsgálását
kérte a fehérvári klub vezetése. Halm
Rolland ügyvezető igazgató elmondta, előbb szóban, majd írásban, a
meccs felvételét mellékelve kérték a
játékvezetői bizottság elnökét, hogy
foglalkozzanak a találkozóval, melyen
több sportszerűtlen jelenet is volt, és
három játékost, köztük két fehérvárit
kiállítottak a játékvezetők.

Fehérvár Félmaraton
Futófesztivál

Székesfehérvár, 2017. április 22-23.

Szombat:

• gyermek futamok
• 2 km közösségi futás

Vasárnap:
• CEP Félmaraton
• High5 14K
• Decathlon 7K
• Metalfor 3x7K váltó

további részletek és információk:
Fotó: Kiss László

www.rundevu.hu

Claudine Mendy nagyot harcolt, és hat gólt dobott a Kisvárda ellen
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gym
funkcionális edzőterem, csoportos órákkal,
személyi edzésekkel, gépek nélkül

www.rgym.hu

FehérVár

Sport

közéleti hetilap

Félre a tréfával!

Alapozás után építkezés
Németh Krisztián
Formálódik az új Sóstói stadion, már a lelátók
vázszerkezete is épül. A tervek szerint 2018
januárjára készül el az új, tizennégyezer fő
befogadására képes aréna.

százalékos készültségi állapotban van.”
– mondta Varga Róbert, a kivitelező
Strabag MML Kft. területi igazgatója.
Az állami forrásból megvalósuló
mintegy tizennégy milliárd forintos
beruházás az Európai Labdarúgó Szövetség 4-es, azaz legmagasabb szintű
kritériumának felel majd meg.
„Egy igazi közösségi térrel gazdagodik
a város, mely egyrészt a Videoton FC
új otthona lesz, emellett a nagyszabású
beruházásnak köszönhetően az egész
városrész megújul.” – hangsúlyozta
Cser-Palkovics András polgármester,
emlékeztetve arra: a Sóstó természetvédelmi terület megmentésére, parkolóépítésre, pihenőpark és kerékpártárolók kialakítására is sor kerül.

Németh Krisztián
A háromhetes szünet után Pakson folytatja a
bajnokságot a Videoton. A labdarúgó NB I
éllovasa az egyik legjobb formában lévő együtteshez látogat április elsején. A hétvégétől aztán
nincs megállás: a hátralévő tíz bajnoki fordulót
a megszokott heti – olykor hétközi – ritmusban
tudja le a mezőny.

Öt-egy. Ez az eredmény született
a Vidi–Paks-derbin ősszel, amikor
többek között Scsepovics duplájával
gázolták el a fehérváriak Csertői Aurél csapatát. A 2004 és 2006 között a
Vidit hatvankilenc meccsen irányító
tréner azóta összekapta fiait, immár
az ötödik helyről várják Henning
Berg legényeit.

Fiola Attilának vélhetően játékra és
így nosztalgiára sem lesz lehetősége
szombaton: a Vidi-védő térde rakoncátlankodni kezdett a válogatott edzőtáborában, és lehet, hogy kihagyja a
nevelőegyesülete elleni meccset.
A Videotonnál a szünetben ugyanúgy zajlottak a tréningek, mintha
folyt volna a bajnokság. Egy edzőmeccsre is sor került: a horvát élvonal ötödik helyén álló Slaven Belupo
együttesét Scsepovics és Hadzics
góljaival 2-1-re győzte le a Vidi.
Egy-egy. Legutóbb csak ikszelt a
Videoton Pakson. Most nagyon kell
a győzelem, mert az éllovas Vidi
előnye csak három pont, és a Paks
kétségkívül szívesen megtréfálná a
bajnoki cím esélyesét.

Ott lesz a helyünk! Beépítették a lelátót tartó szerkezetek egy részét.

Géresi Krisztián minden évben gólt szerez a Paks ellen

A Fehérvár Enthroners a Budapest Eagles ellen debütált a FEZEN Divízió I-es bajnokságban. A hazai
együttes mindvégig kézben tartotta a mérkőzést,
és 48-20-ra győzött a fővárosi csapat ellen.

Nagy iramban kezdődött a tavalyi,
Divízió II-es bajnoki döntő „visszavágója”. A nagy rohanásból a hazai
gárdai jött ki jobban, méghozzá
Antonio Roane remek futásának
köszönhetően, aki a meccs első
touchdownját szerezte. Nem sokkal
később a vendégek egyenlítettek.
Az első félidő vége előtt azonban
újra hatpontos akciót vitt végig a

A jövő reménységei

hazai csapat, mely 13-6-os előnnyel
mehetett pihenőre.
Fordulás után hamar szorosabbá
vált a küzdelem, egy pontra zárkóztak fel a vendégek. A fehérvári
alakulat azonban a több jó egyéni
teljesítménynek köszönhetően
gyorsan elhúzott 27-12-re. A hajrá
pedig kifejezetten az Enthronersé
volt, mely végül 48-20-ra győzött a
találkozón, kiváltva a mintegy kétezer-hatszáz fős közönség ovációját.
Legközelebb április 16-án a Miskolc
Renegades ellen lép pályára a First
Fielden az Enthroners, de már most
jelezte a riválisoknak: számolni kell
vele!

Fotó: Bácskai Gergely

Tökéletes nyitány
Samu Miklós

Fotó:vidi.hu

Fotó: Simon Erika

A toronydaruk lábainál futballpályának még nincs nyoma, azonban megkezdődött az előre gyártott lelátókaréj
vasbeton szerkezetének összeszerelése, ezek tartják majd a tizennégyezer
fedett ülőhelyet kínáló tribünt.
„Novemberben kezdtük el a földmunkákat, majd az alapozást, rengeteg cölöpalapot építettünk be a lelátónál. Az elmúlt
hónapokban a főépület bontási munkáit
végeztük el, a közműhálózat már hatvanöt
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Pár napon belül két trófeát is szerzett az Ifj. Ocskay Gábor Jégkorong-akadémia U-18-as, tehát
ifjúsági csapata. A Kiss Dávid edző vezette fiatalok – csakúgy, mint tavaly – idén is megnyerték
a magyar, majd az osztrák ligát is, igazolva, hogy remek szakmai munka folyik az ország első
számú akadémiáján. A győztesek városi szokás szerint a polgármesteri hivatalban vizitáltak,
ahol újabb elismerő szavakat, köszönetet zsebelhettek be.
S. Z.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Elismerés az új korszak hajnalán

Az Enthroners egyik legjobbja Bakonyvári Patrik (10) volt

A fehérvári jégkorongban egy negyvenéves korszak zárult le, hiszen a jövőben a Fehérvár AV19
SC önálló klubként működik tovább. Az elmúlt négy évtized fehérvári hokisikereiben nagy szerepet játszott Sárvári László ügyvezető és Tóth István, az Alba Volán SC társelnöke is, akiknek
hétfőn Polgármesteri Elismerő Emlékérem átadásával köszönték meg a fehérvári és a magyar
jégkorongsport fejlődéséért végzett tevékenységet.
S. Z.

A Vörösmarty Rádió
műsora április 1-től 7-ig
Hirdetes

FehérVár
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2017. 4. 1. szOMBat

2017. 4. 2. Vasárnap

2017. 4. 3. Hétfő

2017. 4. 4. Kedd

2017. 4. 5. szerda

2017. 4. 6. CsütörtöK

2017. 4. 7. pénteK

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Krúdy
Gyula: Szindbád
06:00 Heti hírmagazin Palkó
Zsuzsa szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Témák:
műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
programok
09:10 Felkészülés a
családalapításra
– minden szinten.
Vendég: Séllei Györgyi
10:10 21 napos léböjt
kihívás – lénapok
utáni visszavezetés.
Vendég: Antal Vali
11:10 Az élelmiszerbiztonságról mindenkinek.
Vendég: Galántai
Gergely
12:10 Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
13:30 Ép testben jól élek.
Vendég: Pletser Ádám
14:10 Vendég: Törteli Zoltán
15.10 A technológia és a világ
csodái. Műsorvezető:
Gemeiner Lajos
16:10 Filmkocka – filmes
magazinműsor. Vendég:
Pavlics Tamás
18:10 Fehérvár Aréna
– sportműsor.
Szerkesztő: Somos
Zoltán, Kaiser Tamás
20:00 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Heti hírmagazin Palkó
Zsuzsa szerkesztésében
07:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Aktualitások és
érdekességek.
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
Vendég: KollárKlemencz László
11:10 Dr. Lakatos Lászlóval
Mits Marci beszélget
12:10 Műsorvezető:
Cseke András
16:10 Vörösmarty Kocka
– informatika.
Műsorvezető: Németh
Gábor, Barabás
Ferenc. Vendég:
Gombaszögi Attila
17:10 A Seuso-történet
nyomában. Látrányi
Viktória műsora
19:00 Koktél – színes
hírek, színes
beszélgetések Sasvári
Csillával
21:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás a hétvége
műsoraiból
02:00 Mindentudás Egyeteme
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Németh Gábor.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport és aktuális témák
09:10 Autófitnesz. Vendég:
Polgár Tibor
10:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kernya Mariann
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv:
Agatha Christie:
Három vak egér
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a
Vörösmarty Rádióval!
Műsorvezetők:
Schéda Zoltán és
Heiter Dávid Tamás
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások,
érdekességek
09:10 Beszélgetés
programokról, moziról,
aktualitásokról.
Vendég: Tornyai Gábor
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt.
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Bedő Gyula
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezetők:
Bokányi Zsolt és
Heiter Dávid Tamás
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv:
Agatha Christie:
Három vak egér
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék
hírek, sport és fontos,
aktuális témák
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Benne: Aktualitások,
érdekességek
11:10 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Benne:
érdekességek,
napi téma
16:10 Református hitélet.
Vendég: Somogyi
László lelkészi elnök
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv:
Agatha Christie:
Három vak egér
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a
Vörösmarty Rádióval!
Műsorvezetők:
Németh Gábor és
Heiter Dávid Tamás
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport és aktuális témák
10:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: aktualitások,
érdekességek
11:40 Vörösmarty kis
kocka. Vendég:
Gombaszögi Attila
12:10 Fehérvár Magazin
lapszemle. Vendég:
László-Takács Krisztina
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Benne:
érdekességek,
napi téma
15:10 Székesfehérvár
Városgondnoksága
információi
16:10 Autós sport. Vendég:
Debreceni Dávid
17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv.
Agatha Christie:
Három vak egér
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv:
Kurt Vonnegut:
Bajnokok reggelije
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Schéda Zoltán.
Benne: horoszkóp,
kalendárium, kék hírek,
sport, aktualitások
és érdekességek
09:10 Munkaügyek. Vendég:
Pajtók-Vizsolyi Júlia
10:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
10:10 Vörösmarty kocka
– informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
13:10 Gazdikereső.
Vendég: Molnár
Tamásné (ASKA)
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi
műsor. Vendég:
Mihály Gyula
18:10 Irodalmi műsor.
Vendég: Dr.
Bakonyi István
18:40 A Fehérvár
Médiacentrum
műsorajánlója
19:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
21:00 Hangoskönyv: Örkény
István: Egypercesek
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

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

A Fehérvár Televízió műsora április 1-től 7-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

2017. 4. 1. SZOMBAT

2017. 4. 2. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendégek: Horváth
Bence, Rohonyi István
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendégek: Csertáné Bohn
Judit, Ácsné Cserta Judit,
Mödlágl Cserta Kata
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos Vendégek: Cserta
Gábor, ifj. Cserta
Gábor, Cserta Balázs
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: BenkőIgaz Krisztina
14:05 Mits Jazz Band
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Herczog Csilla
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Dienes Ottó 80
16:20 Portrék a Királykúton
– Török Máté
17:15 A Fehérvár TV archívumából
17:40 Videoton-film Kárpátaljáról
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Zsolt
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Üzleti negyed –
gazdasági magazin.
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat.
3-4. rész (12)
20:40 VIII. Fehérvári Versünnep
– elődöntő 2. rész
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Szabó Zsolt
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendégek: Horváth
Bence, Rohonyi István
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: BenkőIgaz Krisztina
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 Láttál-e már
könnycseppet esőnek?
14:10 Virtuózok-gálaest
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Herczog Csilla
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
17:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Brájer Éva
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat.
5-6. rész (12)
20:40 Corvinus Beetető
22:10 A hét hírei
22:30 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2017. 4. 3. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:45 Üzleti negyed –
gazdasági magazin.
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szabó Zsolt
17:00 Üzleti negyed – ismétlés
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Dávid
Renáta. Vendég:
Farkas László
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Thornton Wilder: A
mi kis városunk
22:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 4. 4. Kedd
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Agrárinfó – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Kiss Dávid
17:00 Agrárinfó – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Nagy Zoltán
Péter. Vendég: Viza Attila
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A DÖNTÉS – Esti
beszélgetések
21:10 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 4. 5. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Paletta – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Palkovics Krisztián
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Szabó
Miklós Bence. Vendég:
Szigli István
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Corvinus Beetető
21:30 Művészeti sikerek
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

Kiemelt ajánlatunk: április 6. 21:20 Mits Jazz Band

2017. 4. 6. CSüTörTöK

2017. 4. 7. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Fekti István
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Nagy
Zoltán Péter. Vendég:
Földi Zoltán
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Corvinus Beetető
21:20 Mits Jazz Band
21:55 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek
08:00 Élő közvetítés
Székesfehérvár Megyei
Jogú Város közgyűléséről
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:15 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Szélig Viktor
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
– költségvetés
Műsorvezető: Wéhli
Regős Dóra. Vendég:
Deák Lajosné
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Falco – Alba Fehérvár
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

