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Országgyűlési választás 2014 – értékelések

Véget értek az országgyűlési választások. 

Az eredményeket lezárta a Nemzeti Válasz-

tási Iroda. Székesfehérvár három meghatá-

rozó pártjának helyi elnökét kerestük meg, 

hogy értékeljék az eredményeket. 

Márton Roland, az MSZP városi elnöke 

nagy zoltán péter

Nagyon keserű csalódás volt nekem, 
a kampánycsapatomnak és a rám 
szavazóknak az eredmény. Ennek a 
vereségnek a tanulságait le kell vonni, 
és értékelni kell! Az az országos 
kampánystratégia, amely széles 
összefogással, de 2010 előtti arcokkal 
ment neki ennek a választásnak, nem 
volt sikeres.
Ön már 2010-ben is a f ia-
talítás, frissítés híve volt az 

MSZP-ben. Önt igazolja a 
mostani eredmény?
Nemcsak az MSZP, de az egész 
magyar politikai közélet frissí-
tésének vagyok a harcosa. Ez a 
választás azt igazolja, hogy ezen 
az úton kell tovább menni! A 
magyarok többsége nem érzi 
jól magát Magyarországon, a 
fehérváriak többsége nem érzi jól 
magát Fehérváron, ezt igazolja az 
a döbbenetes mértékű elvándorlás, 
aminek tanúi vagyunk.
Mesterházy Attila megkereste már 
önt, hogy kínáljon valamit?
Nézze! Napi kapcsolatban vagyok 
a párt elnökével, és folyamatosan 
értékeljük a választás eredményeit. 
Én egy kicsit türelmetlen vagyok, 
mert amit eddig hallottunk – 
hogy jól csináltunk mindent – az 
pont nem igaz! Rossz stratégi-
ával léptünk az emberek elé. A 
választók úgy érezték, hogy a 2010 
előtti világ jelent meg a baloldali 
összefogás képében. A közös 
listánk élén Fodor Gábor, Bajnai, 
Gyurcsány követte a pártelnö-

künket. Arról a politikáról már 
egyszer elmondták a véleményü-
ket 2010-ben az emberek. Most 
elmondták még egyszer.
A durva kampány nem lehetett oka a 
vereségnek?
Ha arra gondol, hogy a fűtőerő-
mű ügyében feljelentés történt, 
azt továbbra is fenntartom, hogy 
ezzel az üggyel el kell számolnia 
a városvezetésnek. Bár én ezt nem 
tekintettem a kampány részének. 
Volt negatív kampány is, de nem 
kell szemérmesnek lenni, én el 
tudom fogadni, ha velem szemben 
alkalmazzák. Fehérváron ugyan-
akkor gyűlöletkampányt nem 
észleltem.
Miért nem gratulált a győztes 
ellenfelének?
Fehérváron valóban korrekt, 
tisztességes volt a kampány, de 
annyira lejtett a pálya! A Magyar 
Tv, a Duna Tv, a közszolgálati 
média, beleértve önöket is, a 
Fehérvár Médiacentrumot, mind a 
kormánypártokat segítették. Ez az 
oka, hogy a gratulációm elma-

radt, mert ilyen lejtős pályán nem 
dicsőség győzni. Olyan várospo-
litikai tündérmesét tüntetnek fel 
a városlakók elé, ami köszönővi-
szonyban sincs a valósággal.
Hogyan tovább? Elesett a parla-
menti képviselőségtől. A pártelnök 
számol Önnel a továbbiakban?
Az MSZP-ben választmányi 
elnökhelyettes vagyok, ami 
társadalmi szerepvállalás. Csak az 
önkormányzati képviselőség miatt 
kapok javadalmazást. Ahhoz, hogy 
a politikacsinálás úri huncut-
ságának élhessek, egy jól menő 
ügyvédi irodát vezetek. Egy száz-
ezres város ellenzéki vezetőjének 
főállású politikusnak kéne lennie.
EP-választás?
Azt gondolom, az európai 
parlamenti választás a magyarok 
érdeklődését nem szokta annyira 
felcsigázni. Ugyanakkor Fehér-
várnak komoly lobbierőre lenne 
szüksége az unióban. Bízom ben-
ne, hogy a Fidesz-KDNP városi 
műhelyeivel közösen ki tudjuk 
építeni ezt a lobbiszövetséget!

Róth Péter, a Fidesz városi elnöke

Köszönjük a szavazatait annak a hu-
szonötezer választónak, aki Székesfe-
hérváron a Fidesz-KDNP szövet-
séget választotta! Köszönöm annak 
a több mint félezer önkéntesnek a 
munkáját, akik feladatvállalásokkal 
támogatták a Fideszt az aláírás-
gyűjtéseknél és a szavazatszámláló 
bizottságoknál!
Miközben a bizalmat is megköszönjük, 
tisztában vagyunk azzal a felelősséggel, 
ami az ismételt győzelem után ránk 
hárul, hiszen 1990. óta még soha nem 
fordult elő, hogy egy jobboldali párt 
kétszer egymás után választást nyerjen.
Most következik az EP-választás, 
ami aláírásgyűjtéssel kezdődik – ez 
újabb alkalom, amivel az emberekhez 
fordulhatunk. Szombaton Vargha Ta-
más megválasztott képviselő a városi 
piacnál gyűjti a támogató aláírásokat.

Mező Balázs, a Jobbik városi elnöke

Fazakas Attila, a Jobbik városi 
alelnöke maga mögé utasította 
a 2. számú választókerületben 
Herczog Editet, az MSZP uniós 
képviselőjét. Tette ezt úgy, hogy 
nyilvánvaló, a körzetek politikai 
célzatossággal lettek átnyirbálva 
az új rendszerben.
Ezek szerint nem vizsgázott jól az 
új rendszer?
Azért nem tudom jónak mon-
dani az új választási rendszert, 
mert távol áll az igazságosságtól. 
Egy 44%-ot kapó párt az Or-
szággyűlésben 66%-osan vehet 
részt. Ma Magyarországon a 
választók 56%-a nem a Fideszre 
adta voksát, mégis kétharmaddal 
kormányozhat a Fidesz. Ezért 
ezt a rendszert igazságtalannak, 
antidemokratikusnak tartom, 

amellett, hogy elfogadom az 
eredményt, mert jogszerű.
Emellett értékelhető az 1. számú 
választókerület eredménye?
Ebben a kerületben indultam 
magam is, ahol harmadik he-
lyezést értem el egyénileg, de a 
listás szavazáson is harmadik lett 
a Jobbik. Úgy gondolom, pánik-
ra nincs ok, hiszen jól szerepel-
tünk, mert a 16,99% a dunántúli 
nagyvárosokhoz és Budapesthez 
képest kiugró eredmény. Köszö-
nöm a 7277 szavazatot a saját és 
a pártom nevében is!
Úgy veszem ki a szavaiból, hogy 
a változtatásra nem lát okot. 
Hasonlóan kívánnak fellépni az 
EP-választáson is?
Azt az országos stratégáktól kell 
megkérdezni! Én egy fehér-
vári vezető vagyok. A 2010-es 
választási eredményekhez képest 
növeltük szavazóink bázisát, 
ezért az esetleges személyi 
változásoknak nincs értelme. 
Azt szerkesztő úrnak is látnia 
kell, hogy a Jobbik évről évre 
erősödik, egyre közelebb kerülve 
a Fideszhez. Úgy gondolom, 

díjazták a választók, hogy a 
Jobbik nem állt be a sárdobá-
lózásba, a negatív kampányba, 
a hecckampányba, hanem a 
saját programját hirdette. Az 
EP-választáson is erről szól 
majd a Jobbik kampánya. A 
pálinka elmeszelése, amit az 
európai taláros testület követett 
el, ismét a Jobbik óhaját helyezi 
előtérbe, ami szerint meg kell 
vizsgálnunk, mennyit használ és 
mennyit árt nekünk az Európai 
Unió – erről az embereket is 
meg kellene kérdezni.
Az EP-választáson a Jobbik is 
indul. Ezek szerint már nem 
él önökben az euroszkeptikus 
politikus?
Jó a kérdés! Az EP-választáson 
tömörülésekre lehet szavazni, 
így a Jobbik az euroszkeptikusok 
tömörülését fogja erősíteni. Egy 
téveszmét szeretnék eloszlatni: 
mi nem mondjuk azt, hogy 
azonnal ki kell lépni az Európai 
Unióból, hanem azt, hogy jó 
pár fejezetet tárgyaljunk újra, és 
harcoljunk ki új feltételeket az 
ország számára!
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Almássy–Fáy-telep, 
vezér és író utcák
Deák Lajosné
Fogadóórát tart április 14-én, 
hétfőn 17 és 19 óra között a Ki-
rálykút Emlékházban, a Mikszáth 
Kálmán utca 25. szám alatt. A 
fogadóórán jelen lesz a választó-
kerület körzeti megbízottja, Botos 
László főtörzsőrmester is.

Ráchegy–Búrtelep–Köfém, 
Börgöndpuszta
Dienesné Fluck Györgyi
Lakossági fórumot tart ápri-
lis 16-án, szerdán 18 órakor 
Börgöndpusztán, a Tósor 
Horgásztónál. A fórum vendégei: 
Cser-Palkovics András polgármes-
ter, Kovács Zsolt rendőr alezredes, 
városi rendőrkapitány, Bozai 
István városgondnok, Steigerwald 
Tibor, a Depónia Kft. ügyvezető 
igazgatója és Nagy Zsolt, a Köz-
lekedési és Közműellátási Iroda 
vezetője.

A Székesfehérvári 1. számú 
Lakásszövetkezet április 17-én, 
csütörtökön 17 órakor küldött-
gyűlést tart a Civil Centrumban 
(volt Technika Háza). A szövet-
kezet vezetősége – valószínűleg 
jóhiszeműen – erről elfelejtette a 
tagságot értesíteni. A szövetkezet 
tagjai konzultációs joggal jelen 
lehetnek a küldöttgyűlésen, ahol 
ellenőrizhetik, hogy a küldöttek 
miként képviselik az érdekeiket.
Mindez azért is fontos, mert a 
mai napig sokak által vitatott 
2013-as esztendő részletes beszá-
molója is elhangzik a gyűlésen. A 
szövetkezet küldöttei megkapták 
már a beszámolókat, amit a tagok 
elkérhetnek tőlük, és április 
17-én 17 óráig a véleményüket, 
javaslataikat a küldötteknek 
átadhatják.
Azok a szövetkezeti tagok, akik-
nek számít a szervezet jövője és 
múltja, jelenjenek meg az április 
17-i küldöttülésen!

Képviselői 
programok

Lakásszövetkezeti 
küldöttgyűlés

Rendkívüli közgyűlést tartott Székes-

fehérvár képviselő-testülete csütör-

tökön. Döntöttek egyebek mellett 

arról, hogy 2014-ben is folytatódik 

a KÉPES program, valamint arról is, 

hogy a város részt vesz egy MLSZ által 

pályaépítésre kiírt pályázaton.

Tavasszal három fehérvári 
óvodában lesz részleges és 
teljes vizesblokk-felújítás, ehhez 
tizenkét gazdasági társaság 11 
millió 400 ezer forintot ajánlott 
fel közérdekű kötelezettségválla-

Rendkívüli közgyűlés
stefkó krisztina

Harminc óvodai vizesblokkot újítanak fel az idén

A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2014. március 1-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.  
*A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül az előbb elért érték erejéig. Duster vegyes fogyasztás (l/100km): 4,7 - 8, CO2 kibocsátás (g/km): 123-185. A feltüntetett üzemanyagfogyasztás illetve CO2-kibocsá-
tás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A bemutatott autó illusztráció! Jelen tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. Részletek Dacia márkakereskedésünkben.

Ugrics és Szabó Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 9. Tel.: 06 22 510 060, www.renaultfehervar.hu
AZ ÖN HIVATALOS MÁRKAKERESKEDŐJE:

lásként. Székesfehérvár önkor-
mányzata ezt az összeget közel 
28 millió forintra egészítette 
ki, így ebben az évben összesen 
mintegy harminc óvodai vizes-
blokk újulhat meg a KÉPES 
programnak köszönhetően.
Tovább folytatódhat a Bregyó-
közi Sportcentrum megújulása 
is. Csütörtöki közgyűlésén arról 
döntött a testület, hogy részt 
vesz az MLSZ által meghirde-
tett pályaépítő pályázaton, mely-
nek keretében a Bregyóban lévő 
régi, aszfaltos kézilabda pályát 
válthatja ki egy új műfüves pálya.
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A főbb szerepekben Egyed Atti-
lát, Törőcsik Franciskát, László 
Zsoltot, Cserhalmi Györgyöt és 
Lábodi Ádámot láthatjuk.

Programok 

az oldalpárt

szerkesztette:

látrányi viktória

Falak, jelek, sorsok
Április 16-án 11 órakor „Falak, 
jelek, sorsok - Magyar zsidók 
deportálása Auschwitzba” címmel 
nyílik kiállítás a Vörösmarty Szín-
házban. A tárlatnyitón Kozáry Fe-
renc, a Vörösmarty Színház mű-
vésze és Heller Adrián zongorista 
működik közre. A vándorkiállítás 
célja, hogy középiskolás diákok, 
tanáraik és a téma iránt érdeklő-
dők megismerhessék a magyar 
történelem egyik legtragikusabb 
eseménysorát, amit a vidéki zsidó 
közösségeknek 1944 tavaszán és 
nyarán kellett átvészelniük.

Nagypénteki tojásfestés
A nagypénteki tojásfestés 
hagyományait ismerhetik meg 
április 18-án 15 órától a megye 
szakavatott tojásfestőinek veze-
tésével a Mesterségek Házában. 
A program keretében 16 órától 
játékkészítő műhely is lesz.

Bulgakov regénye, A Mester és Mar-

garita zseniális szatíra és filozofikus 

mű. Benne foglaltatik kétezer év, 

amit a XXI. század sem tett még 

érvénytelenné. Hargitai Iván ren-

dezésében ez az izgalmas, víziókkal 

teli világ tárul a nagyérdemű elé a 

fehérvári színházban. 

A cselekmény alapvetően három 
szálon fut: Az első Woland, 
a sátán moszkvai ügyködései. 
A második a Pilátus és Jézus 
történetének egyéni értelmezésű 
feldolgozása. A harmadik szál 
pedig egy szerelmi történet, 
amely a Pilátus igaz történetét 
megíró rejtélyes író, a Mester és 

A Mester és Margarita

Margarita (Törőcsik Franciska) és a Mester (Egyed Attila) 

Figyelem!
2014. április 18-án
17 órától előadást

hallgathatnak meg a hölgyek

a GYED-extráról
az Alba Pont Lakóközösségi

Információs Szolgáltató
Iroda szervezésében a

Fehérvári Civil Központban.
(Rákóczi utca 25.)

A programon
a Munka GYED/GYES mellett

a Testvér GYED/GYES, 
a Diplomás GYED, valamint
a Foglalkoztatási kedvez-
mények családosoknak

témákról lesz szó. 

A rendezvény ideje alatt 
gyermekfelügyeletet biztosít 

az Alba Pont LISZI.

ALBA PONT 
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

Alba Pont LISZI iroda:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.

(Fehérvári Civil Központ)

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

 

 

 

Központi hibabejelentés: 
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu 
 
Állattetemek begyűjtése közterületről 
(0-24 óráig hívható zöldszám): 
06/80/205-093

Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:

Hétfő :  13.00-15.00
Szerda:  8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek:  8.00-12.00

 
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00

 
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:

Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00

Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339 
Mobil: +36/70/6699-165

.

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

Raktárak:

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen 

475 m2-es új raktár, fűtött műhelyek, 

fűtetlen raktárak, konténerek;

Üzlethelyiség:

• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő 

felújított 100 m2-es ingatlan;

• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső 

bejárattal rendelkező 98 m2-es fűtött 

helyiség, akár kettéválasztva is;

Értékbecslés:

• rövid határidővel lakások, telephelyek 

értékbecslését vállaljuk

Érdeklődés: SZÉPHŐ Zrt . , 8000 Székesfehérvár,

  Honvéd u. 1 . szám alatti   

 ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 

egyeztetett időpontban történhet.

Telefon:  22/541-393; 22/541-303

e-mail : info@szepho.hu;

  Rumpler.Monika@szepho.hu

szerelme, Margarita kalandjait 
beszéli el.
„Izgalmas, személyes, gazdag 
vízióval bíró, szellemes anyag. 
Egy hatszáz oldalas regényt kell 
hetven-nyolcvan oldalba sűríteni, 
tehát óhatatlanul kiestek belőle 
szövegek. És így kell megmutatni a 
teljes mű gondolatiságát! Ehhez egy 
irodalomtudóst is segítségül hívtam, 
a konzultáns Spiró György volt.” 
- mesélte el a Fehérvár magazin-
nak Hargitai Iván rendező. 
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A páratlan Zichy-gyűjtemény legszebb 

festményeiből és szobraiból nyílt kiállí-

tás szombaton a Csók István Képtárban. 

A Szent István Király Múzeum és a Szép-

művészeti Múzeum–Magyar Nemzeti 

Galéria közös tárlatán több mint ötven 

műtárgyat láthat a közönség. A gyűjte-

ményben megtalálhatók a klasszikus 

európai művészet csaknem minden 

periódusának kitűnő darabjai a késői 

középkortól a 20. század elejéig.

Láthatók német, osztrák, né-
metalföldi, flamand, cseh, olasz, 
francia és magyar művek, mito-

Németalföldtől Rómáig Szikra János kapta 
a Vajda János-díjat

Idén is szólt a vers

Páratlan kiállításnak ad otthont a Csók István Képtár. A Zichy-gyűjtemény 
legszebb darabjai június 29-ig láthatók Fehérváron.

Ismét Versmaratonra várta az érdeklő-
dőket a Szabadművelődés Háza április 
11-én. A programmal József Attilára és 
a magyar költészet napjára emlékeztek. 
Bárki jelentkezhetett, aki meg akarta osz-
tani másokkal kedvenc versét. Óvodások, 
iskolások, dolgozó felnőttek és nyugdíjasok 
alkották azt a hetven vállalkozó szellemű 
embert, akik megmutatták, hogy szelídít 
rímeket a magyar.                          Sz. P.

látrányi viktória

3D fürdőszobai 
látványtervezés

Egyedi, igényre szabott 
árajánlat

aquaMart fürdőszoba és burkolat
Cím: 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 44-46. Telefon: +36 30 820 7752; 
+36 30 649 8323 E-mail: aquaszekesfehervar@mart.hu Web: www.aquamart.hu

Szaktanácsadás

lógiai, bibliai témákat feldolgozó 
festmények és szobrok, családi 
és uralkodói portrék, tájképek, 
városképek, csendéletek, továbbá 
különböző korok és nemzetek 
életképei. A legkorábbi festmé-
nyek a reneszánsz időszakában 
készültek. A műtárgyak javát 
a 17-18. században festették, 
formázták, de magyar vonat-
kozásban a 19. század adja a 
tárlat anyagának többségét. Gróf 
Zichy Edmund és fia, Zichy 
Jenő jelentős műgyűjteményt 
hoztak létre, amely egykor Bécs 
és Budapest művészetrajongó 
közönségét egyaránt elbűvölte. 

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a

Vajda János, az „üstökös” emlékére 

szervezett versíró versenyt a Vörösmarty 

Társaság és a Gárdonyi Géza Művelődési Ház 

a magyar költészet napján. 

A váli erdő remetéjének, a XIX század 
meghatározó költőjének életműve 
ma is példa. Jó volt hallani azokat a 
verseket, amelyeket a jelen rímfaragói 
bocsájtottak útjára, emlékére.

vakler lajos Bobory Zoltán és Adorján Viktor 
gondolatai a Vörösmarty Társaság 
Kossuth utcai termében találkoztak. 
Mindketten kiemelték, hogy a méltat-
lanul elfeledett Vajda János költészete 
máig példa lehet a versszeretőknek.
Az idén kilencen mérettették meg 
magukat az irodalomkedvelők előtt. A 
nézők és versengők közös döntése alap-
ján Szikra János „Levél a seholse lévő 
házba” című verse érdemelte ki a rangos 
elismerést a magyar költészet napján.
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Az iskola egykor a várpalotai Közüzemi 

Vállalat jelenlegi telephelyén kezdte 

meg működését, majd 1953-ban 

Székesfehérvárra költözött. Még abban 

az évben megszületett a döntés, 

hogy a volt csendőrlaktanya épületét 

tanoncoktatás céljára kell átalakítani. 

A tényleges működés megkezdésének 

dátuma 1954. április 5.

Hatvan éves a Vörösmarty Iskola

Az időkapszulában a jövő diákjainak és tanárainak üzentek
A József Attila Kollégium fiataljai és tanárai sporttal, versenyekkel, előadásokkal mú-
latták az időt a múlt heti kollégiumi napokon – képünkön: ahol szerelem, ott dráma

A Szózat zengett a Városház téren

Csima veronika

Katyńra emlékeztek Réber-konferencia harmadszor
A második világháború idején 
történt katyńi vérengzés lengyel 
áldozatainak tiszteletére állított 
emlékkeresztnél, a Jávor Ottó téren 
helyeztek el koszorúkat a megem-
lékezők. Horváth János szobrász-
művész alkotása annak a csaknem 
huszonkétezer lengyel rendőrnek, 
tisztnek és értelmiségi civilnek állít 
emléket, akiket 1940 tavaszán a 
Katyń-környéki erdőkben végeztek 
ki és rejtettek jeltelen tömegsírokba 
az orosz csapatok.           Sz. M. B.

Két éve nyílt meg a Játékmúzeum keretein belül Réber László Munkácsy-
díjas grafikusművész, illusztrátor, karikaturista állandó kiállítása. A gazdag 
életmű feltárására, megismerésére évente egy alkalommal konferenciát 
tartanak, amit az idén a költészet napján szerveztek meg.
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Tanárok és diákok együtt ünne-
pelték két héten keresztül a Vö-
rösmarty Mihály Ipari Szakképző 
Iskola évfordulóját. A programso-
rozat szakmatörténeti kiállítással 
kezdődött, amit Fehérvári Ferenc, 
az iskolai gyakorlati oktatás 
egykori vezetője ajánlott az 
érdeklődők figyelmébe. A kiállítás 
megnyitója után indult az egyhe-
tes jubileumi labdarúgó torna és a 
szakmatörténeti vetélkedő.

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a

Fo
tó

: K
is

s 
Lá

sz
ló

A színes események között szere-
pelt egy úgynevezett villámcsődü-
let is. Közel százhúsz diák hagyta 
el az iskola épületét tanári kíséret-
tel. Kisétáltak a Városház térre, és 
közösen elszavalták a Szózatot. A 
résztvevők elmondták, hogy ezzel a 
megmozdulással nemcsak iskolájuk 
névadója előtt kívántak tisztelegni, 
hanem szerették volna felhívni a 
figyelmet arra, hogy vannak olyan 
alapművek, amiket mindenkinek 
ismernie kell. Záróeseményként 

április 11-én, a költészet napján a 
jövő diákságának és pedagógusa-
inak üzenetet hagyó időkapszulát 
helyeztek el az iskola udvarán.
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Kollégiumi napok egy héten át
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A csillogó mosoly már nem álom, 
a mai modern fogászat számos 
megoldást kínál az önfeledten 
mosolyogni vágyóknak

Rendelői 
fogfehérítés

FehérVár közéleti hetilap • Felelős kiadó és szerkesztőség: Fehérvár Médiacentrum Kft., 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Vendel utca 17/a., vagy 8001 Székesfehérvár, Pf. 229. • 

Fax: 06-22-516-100 • E-mail: ujsag@fehervarmediacentrum.hu • Felelős szerkesztő: Nagy Zoltán Péter • Telefon: 06-30-530-23-77 • Fotók: Kiss László, Simon Erika • Hirdetés: marketing@fehervarmediacentrum.hu • 
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Tipp
További részleteket tudhat meg a 
témáról következő lapszámunkból

A  H E T I L A P

Lényege, hogy a páciensnek ele-

gendő egy alkalommal háromszor 

tíz percig a fogorvosi székben 

ülnie,  ez alatt fehérednek ki fogai 

a kívánt mértékben. Ezt egy speci-

ális fényforrás és az általa aktivált 

fehérítő anyag teszi lehetővé. Az 

elért hatás azonnal érzékelhető, 

és általában jóval tovább is tart, 

mint az otthoni sínes módszer ese-

tében. Jellemzően 3-4 árnyalatnyi 

világosodás is elérhető. A páciens 

a kezelést követően kap egy 

speciális fogkrémet, ami állapotot 

stabilizáló anyagokat tartal-

maz, és fluoridot az esetleges 

fogérzékenység ellen. A kezelést 

követően egy hétig színes ételek 

fogyasztása kerülendő, hogy 

tartós maradjon az eredmény.

A mai világban már nemcsak a 

szép, fényes haj és bőr, vagy az 

alkalomhoz illő ruha kiválasztása 

követelmény a jó megjelenéshez, 

hiszen a szép és egészséges fogazat, 

a természetes mosoly jó közérzetünk 

záloga. Dr. Hátsági-Horváth Miklós 

implantológust, a Dr. Hátsági Implant 

fogászati központ vezetőjét kérdeztük 

a csillogó mosoly titkáról.

Bizonyított tény, hogy az ápolt, 
fehér fogak önbizalmat adnak, 
bátrabban teremtünk kapcso-
latot és többet nevetünk. „A 
leggyakoribb tévhitek a fogfehérítés 
biztonságával, valamint a fogak 
elszíneződésének okával kapcsolato-
sak. Nagyon sokan azért tartanak a 
fogfehérítéstől, mert azt gondolják, 
hogy az eljárás folyamán a fog-
zománc is sérülhet. Ez valamikor 

látrányi viktória

Kozmetikai, esztétikai fogászat I. rész – fogfehérítés

2,3,4 szobás lakások tárolóval,
mélygarázzsal vagy kültéri parkolóval 

KORLÁTOZOTT SZÁMBAN
MÉG KAPHATÓAK

Siófok Aranyparton

Irányárak: 21 Millió Forint-tól
Értékesítés: Feind Zoltán

Solar Invest Kft., tel: +36-20/967-2162
    www:solarvillasiofok.hu

E-mail: solarinvest2011@gmail.com

SOLAR VILLA PRÉMIUM

régen, amikor a fogfehérítés még 
gyerekcipőben járt, akár igaz is 
lehetett. Azóta hosszú évek teltek el, 
és a technológiai fejlődés egészen új 
lehetőségeket teremtett. A fogfehé-
rítés mindenki számára elérhető, 
biztonságos és fájdalommentes 
eljárás.” – mondta el Dr. Hátsági-
Horváth Miklós.  

Esztétikai fogászat
Az esztétikai fogászat viszonylag új területe a fogászatnak, ami az elmúlt 

években hatalmas fejlődésen ment keresztül. „Rövid idő alatt a különböző 
szín és formai deformitásokat tudjuk helyrehozni. A direkt héj a rendelő-
ben csúcsesztétikájú tömőanyagokkal egy ülésben készül, míg a porcelán 
és cirkon héjakat a fogtechnikusok bevonásával készítjük.” – mondta Dr. 

Hátsági-Horváth Miklós.
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UTAZÁS

Célkeresztben a 
világos árnyalatok

Képalá

A hullámos fürtök kiemelik az 
arcvonásokat

az oldalpárt

szerkesztette:

kuruCz tünde

Természetes fazonok és a világosabb 

szőkés, vöröses árnyalatok jellemzik 

az idei tavaszi-nyári frizuradivatot. 

Szelle Éva, a Mia Szalon 
fodrásza elmondta, hogy a 
göndör hajúak körében nagyon 
népszerű a tartós hajegyenesítés, 
míg az egyenes hajúak szívesen 
választanak egy-egy alkalomra 
valamilyen romantikus, hullámos 
frizurát.
„A tartós hajegyenesítők három 
hónapig biztosítják a haj egye-
nességét, fényességét, így a göndör 
hajú hölgyeknek nem kell naponta 
a frizurájukat vasalni.” – emel-
te ki a fodrász, aki szerint a 
korábbi trendeknek megfelelően 
tavasszal és nyáron a világosabb, 
természetesebb, csillogósabb 
szőkés-vöröses árnyalatok domi-
nálnak. Ha valaki nem szeretne 
festetni, akkor egy a saját hajszí-
nét kiemelő melírrel is fel lehet 
frissíteni a frizuráját.

Ismeri a leghangulatosabb vendéglő-

ket, összefogja a csoportot, és segít az 

utazás során fellépő problémák megol-

dásában – csak néhány érv, miért érde-

mesebb olyan körutat választani, ahol 

a turistákat idegenvezető is kíséri.

Ribi Péter, a Fehérvár Travel 
ügyvezető igazgatója elmondta, 
hogy a körutazásoknál szinte 
minden esetben a csoporttal uta-
zik az idegenvezető is, aki segít 
például a reptéri becsekkolásnál 
vagy a hosszú buszozás alatt be-
mutatja az adott ország történel-
mi-kulturális hátterét, földrajzi 
adottságait és érdekességeit.
„Az idegenvezetőnek rengeteg 
feladata van: lebonyolítja a 
programot, bemutatja az országot, 
összefogja a csoportot. Az utasok 
biztonságban vannak, nincsenek 
magukra hagyva még akkor sem, 
ha például lerobban a busz, késik a 
repülő, ha valamilyen okból kifo-
lyólag szobát kell cserélniük, vagy 
ha idegen nyelven szeretnének 
ételt-italt rendelni.” – mondta az 
ügyvezető igazgató.
Ezeknél a körutaknál a turisták-
nak nem kell utánanézni a neve-
zetességeknek vagy a szervezés-
sel bíbelődni. Csupán figyelniük, 
követniük kell az idegenvezetőt, 
és a legnagyobb kényelemben 
élvezni a látnivalókat.

Idegenvezetővel kényelmesebb utazni

Horoszkóp
április 14. – április 20.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Karrierje kerülhet a héten középpontba, most ugyanis a 
munkáját érintő kedvező fordulat állhat be az életében. 
Amennyiben álláskereső, találhat a neten egy kecsegtető 
munkát, amit, ha jelentkezik rá, el is nyerhet. 

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Lehet egy nagyobb kiadása, ami eléggé meg-
csapolja a frissen kapott fizetését. Bár eleinte ez 
bosszanthatja, egy remek, költségvetését érintő 
újító ötletnek köszönhetően egykettőre jókedvre 
derülhet. 

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
A héten napról napra úgy járhat, hogy elcsúszik 
a munkával, és még az sem kizárt, hogy haza kell 
vinnie, és otthon folytatnia a feladatai elvégzését. 
Ha egyedülálló, ez a hét sajnos nem túl ígéretes. 

Bika 04. 21. – 05. 20.
Szerelmi életében pozitív fordulat állhat be. Ha 
egyedülálló, a személy, aki tetszik Önnek, végre 
megteheti Ön felé az első lépést. Párjával olyanok 
lehetnek, akár a gyerekek: sok játék, móka, kacagás 
várhat Önökre, és úszhatnak a boldogságban.

Rák 06. 22. – 07. 22.
Sajnos a hetet rossz hírrel kezdheti, amit egy 
rokonától kaphat, de mivel Ön alapvetően pozitív 
gondolkodású ember, ismét sikerülhet a legjobbat 
kihoznia a legrosszabból is. 

Szűz 08. 23. – 09. 22.
Lehet valami, amit már régóta szeretne elérni, 
de mindeddig úgy tűnhetett, nem fog összejön-
ni a dolog. Ez most változhat! A hét második 
felében ugyanis biztató jelet kaphat, hogy mégis 
sikerülhet. 

Megnyitott a Mia fodrásszalon az Intersparban.
Gyorsvágás a hét minden napján 1450 Ft-ért.

Egyéb szolgáltatások:
hajfestés, melírozás, tartós hajegyenesítés

A fodrászüzlethez tartozik egy illatszerrészleg is, melyben fodrász-, 
kozmetikus és műkörmös alapanyagok kaphatók.

Minden szolgáltatás bejelentkezés nélkül!
Szeretettel várjuk vendégeinket!

Cím: Székesfehérvár, Budai út 41.

Az ombre festés továbbra is 
divatban marad. Az egyes színek 
között lehet egészen nagy 
különbség is, de akár teljesen 
természetes, napszívta hatást is 
el lehet érni, ami sokkal inkább 
lágyítja, finomítja az arcvoná-
sokat.

• A hajunk meghálálja, ha mosásnál egy kis balzsamot és 
hajvégápolót is használunk.

• A hétköznapokban praktikus, ha a hajunkat lófarokba összefogjuk 
vagy befonjuk.

• A kúpvassal egy kis gyakorlással bármilyen ünnepi alkalomra elké-
szíthetők a természetesen leomló, hullámos fürtök.

Frizuratippek a Mia Szalon arcától, 
Laky Zsuzsi szépségkirálynőtől
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Az idegenvezetővel szervezett 
körutazás utasonként átlagosan 
naponta ezer forinttal kerül többe
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Rubletzky Klára elmondta, hogy még érettségi előtt érdemes körüljárni a 
képzési lehetőségeket

A diákoknak még érettségi előtt 

alaposan át kell gondolniuk, hogy mi-

lyen úton haladnának tovább. Sokan 

egyetemre vagy főiskolára mennek, 

ők általában pontosan tudják, hogy 

milyen szakon milyen diplomát sze-

retnének szerezni. Sokan szakközép-

iskolában teszik le az érettségit, és 

azon a vonalon szeretnének maradni, 

vagy nem távolodnának messze tőle. 

Rubletzky Klára, a Péter Rózsa 
Gimnázium és Szakközépiskola 
igazgatója sok hasznos informá-
ciót osztott meg velünk. Kicsit 
értetlenkedve kérdeztem tőle, 
hogy azok, akik szakközépisko-
lában végeznek, miért szorulnak 
plusz szakmai képzésre. „A 
szakközépiskolában végzettek 
jelenleg még nem kapnak szakmát 
az érettségivel. Tehát a szakkö-
zépiskolai érettségivel ugyanúgy 
szakmát kell (lehet) szerezni, mint 
a gimnáziumi érettségivel. Vagy 
felsőoktatásban tanulnak tovább, 
vagy OKJ-képesítést szereznek.”
Az OKJ-képzéseknek is meg-
vannak a maguk szabályai. Csak 
azok kezdhetik meg nappali 
tagozaton 2014. szeptemberében 
tanulmányaikat, akik 1994-ben 
vagy később születtek. A húsz 
éves korban megkezdett szakmát 

Idegenvezetővel kényelmesebb utazni Képesítés érettségi után

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
A héten egyik rokona szívességet kérhet Öntől, 
ugyanakkor akárhogy is próbál segíteni neki, nem 
biztos, hogy sikerrel jár. Ne keseredjen el, van úgy, 
hogy a legjobb szándék sem vezet eredményre!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
A héten arra az elhatározásra juthat, hogy valami-
lyen változtatást szeretne a külsején véghezvinni. 
Ha ez a dolog egy frizuraváltás, akkor semmiképp 
ne kezdjen bele otthon, mert abból tragédia lehet, 
inkább bízza magát hozzáértő kezekre! 

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
A héten kész energiabombának érezheti magát. A 
munka jobban mehet, mint máskor, szívesebben 
mehet sportolni, nőhet a teherbíró képessége is az 
elmúlt időszakhoz képest. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Olyan feladatot kaphat a munkahelyén, amit még 
sohasem csinált. Mivel nagyon jól boldogulhat vele, 
felettese utalást tehet egy jövőbeni előléptetésre. 
Ez a biztatás nagyon jól jöhet, sokszor ugyanis 
önbizalomhiánnyal küzd.

Bak 12. 21. – 01. 20.
Egyik barátjára mostanság nagyon féltékeny lehet mind-
azért, amit a karrierben elért, és bizony a külső adottságai mi-
att is. Ne legyen ilyen, inkább arra használja fel az erre szánt 
energiát, hogy Ön is ki tudja magából hozni a legjobbat! 

Halak 02. 19. – 03. 20.
Jó hírt kaphat valami kapcsán, amit már 
legalább egy éve szeretne elérni, de ez idáig 
nem sikerült. Most úgy néz ki, egy egyelőre Ön 
számára ismeretlen embernek köszönhetően 
végre révbe érhet.

FEHÉRVÁR TRAVEL
Székesfehérvár, Prohászka u. 14-16.   Tel.: 22/321-871, 331-997    www.fehervartravel.hu R0

13
64

/19
96

/20
00

KÖRUTAZÁSOK
Kérje katalógusunkat: 114-féle program több mint 500 időpontban
Autóbuszos utazásainkból:                       FEHÉRVÁRI INDULÁS
A Keleti-Dolomitok és Velence II. 4 nap reg. htl. 3* 54.900 Ft
A Bécsi-erdőtől az Osztrák Dunakanyarig II. 6 nap reg. htl. 3-4* 83.700 Ft
A Salzkammerguti tóvidéktől a Grossglocknerig II. 8 nap reg. htl. 3*   91.300 Ft
Prága, Bécs, Pozsony II. 4 nap reg. htl. 4* 45.700 Ft
Csehország felfedezése 8 nap  reg.   htl. 3-4*        96.600 Ft
Repülős körutazásainkból:    + reptéri illeték
Skóciai barangolások 8 nap    fp.   htl. 3* 267.800 Ft
Észak Párizsa, Koppenhága 4 nap reg.   htl. 3* 135.000 Ft
Spanyol körutazás II.  11 nap fp. htl. 4* 332.700 Ft
Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto  9 nap reg. htl. 2-3* 361.000 Ft 

5*-OS INDULÁSI GARANCIA
Valamely utunkra való jelentkezés esetén, amennyiben személyesen vagy postán visszajuttatja hirdetésünket, 

4% kedvezményt biztosítunk az adott út részvételi díjából! (Más kedvezménnyel nem vonható össze.) Regisztrálj időben! ONLINE jelentkezés: www.peter-rozsa.hu
Székesfehérvár, Várkörút 9. • Tel.: 22/348-095, 348-103

E-mail: peterrozsa@albastart.hu

ÉREttsÉgIzEttEk És
mOst ÉREttsÉgIzők fIgyELmÉbE!
INgyENEs OkJ NAPPALI tAgOzAtON

Péter Rózsa gimnázium és szakközépiskola

• LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ 28 fő 
• GAZDASÁGI INFORMATIKUS 28 fő
• VÁM-JÖVEDÉK-TERMÉKDÍJ 24 fő 
• IDEGENVEZETŐ 28 fő 
TURISZTIKAI  SZERVEZŐ,

• ÉRTÉKESÍTŐ 28 fő

• ÜGYVITELI TITKÁR 28 fő 
• KERESKEDŐ 26 fő 
• FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR 28 fő 
• PEDAGÓGIAI –CSALÁDSEGÍTŐ
MUNKATÁRS 34 fő

• SPORTEDZŐ 24 fő

Csima veronika
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huszonkét éves korukig megsze-
rezhetik nappali tagozaton. Fo-
lyamatosan figyelik a hiányszak-
mákat országszerte, és ez alapján 
alakítják ki a T (támogatott), 
K (korlátozottan támogatott), 
N (nem támogatott) képzések 
listáját. Fejér megyében az idén 
támogatott képzések indulnak 
például logisztikai ügyintéző 
vagy informatikai rendszergazda 
szakmákban. Ezek tandíjmen-
tesek. A korlátozottan támoga-
tott képzéseket csak bizonyos 
intézményekben, meghatáro-
zott létszámmal indítják, ezért 

időben kell jelentkezni rájuk. Az 
OKJ-szakképzések struktúráját 
központilag szabályozzák, álta-
lában az órák 40-60 százaléka 
a gyakorlati képzés. Azok, akik 
ilyen képzéseken vesznek részt, 
már némi tapasztalatot szerezve 
vághatnak bele a munkakere-
sésbe. Mindent összegezve még 
egy jó tanács az igazgatónőtől: 
„Érdemes már most, az érettségi 
előtt érdeklődni a lehetőségek iránt, 
és jelentkezni, regisztrálni, hiszen 
a létszámkorlát miatt hamar betel-
hetnek bizonyos szakmáknál az 
államilag támogatott helyek.” 
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Már az országgyűlési választás napján 

megkezdődött az Európai Parlament 

képviselőinek választását előkészítő 

kampányidőszak. Az uniós választások 

szabályait, lehetőségeit ismertetjük 

néhány szóban.

Az Európai Parlament tagjai-
nak választásáról Magyarország 
Alaptörvényén kívül egy 2003-as 
és egy 2004-es törvény rendelke-
zik. A választás tisztán listás, azaz 
arányos választási rendszerben 
történik. Listát minden bejegyzett 
párt állíthat. Uniós parlamenti 
mandátumhoz csak azok a pártok 
juthatnak, amelyek az összes leadott 
érvényes szavazat öt százalékát 
elérik. A küszöb alatti szavazatok 
elvesznek, azok nem számíthatók be 
a többihez.
Magyarország 21 mandátummal 
rendelkezik a 2014–2019-es európai 
ciklus idejére, ennek megfelelően a 
választók 21 parlamenti hely elosz-

A Lakóközösségi Információs Szol-

gáltató Iroda újabb programokkal 

készül. A tavaszi szünetben várja 

a kicsiket és nagyokat sportolási 

lehetőséggel, előadással, kreatív 

gyermekprogrammal.

Április 17-én rendezik meg az 
1. Alba Pont LISZI futball-
kupát a Mancz János utca 
és a Semmelweis utca kö-
zötti lekerített betonpályán. 
A bajnokságon férfi és női 
csapatok vesznek részt 14 és 
22 év közötti korosztályban. 
A program 9 órától 18.30-ig 
tart. A LISZI fontosnak tartja, 
hogy hasznosan töltsék el az 
idejüket a fiatalok. A sportolás 
elengedhetetlen az egészséges 
életvitel kialakításához.
Április 18-án a nők és a gye-
rekek kerülnek előtérbe. Hús-
vétváró tojáskereső programot 
szerveznek az iroda munkatár-
sai a gyerekeknek a Fehérvári 

Európai parlamenti választások – 2014

LISZI-programok

nagy zoltán péter

nagy zoltán péter

TANULJON MÁSOK TAPASZTALATAIBÓL!
Előzze meg a teljesítésigazolás visszatartását, a lánctartozások kialakulását

Ne hagyja, hogy Önnel is megtörténjen!
KERESSE A TELJESÍTÉSIGAZOLÁSI SZAKÉRTŐI SZERVET 

TSZSZ ügyek és tanulságok
Építőipari vállalkozói fórum

2014. április 24. csütörtök 14.00 óra
Gazdaság Háza, Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6. 

HA NEM TUD MEGEGYEZNI, HA NEM FIZETNEK ÖNNEK,
HA NEM AKAR PERESKEDNI! 

VITARENDEZÉSI LEHETŐSÉG AZ ÉPÍTÉSÜGYBEN

Jelentkezés és információ: www.fmkik.hu, valamint tszsz@fmkik.hu
A projekt a Nemzetgazdasági Minisztérium Támogatásával valósul meg.

Civil Központ előtti téren. 
A szervezők festett tojásokat 
rejtenek el a füves területen, 
melyeket megkereshetnek a 
gyerekek. Ugyanitt lehetőség 
lesz kisállatok simogatására is.
E napon 17 órakor elő-
adást hallhatnak a hölgyek 
a GYED-extráról. A 2014. 
január 1-től bevezetésre 
került intézkedéscsomag 
négy ponton könnyíti meg a 
gyermekeket vállaló és nevelő 
családok életét. Az Alba Pont 
LISZI tájékoztatást ad a 
változtatásról az anyukák és 
a leendő szülők számára. A 
délutáni előadáson a Mun-
ka GYED/GYES, a Testvér 
GYED/GYES mellett a 
Diplomás GYED és a Fog-
lalkoztatási kedvezmények 
családosoknak témákról lesz 
szó. A tájékoztató ideje alatt 
játszóházat biztosítanak a 
szervezők a gyerekek számára 
ifjúsági és gyermekfelügyelők 
segítségével.

tásáról döntenek. A mandátumokat 
a D’Hondt-módszer alapján osztják 
le, azaz egy választópolgár csak egy 
listára szavazhat. A listán szereplő 
neveket és azok sorrendjét a jelölő 
pártoknak a lista állításakor kell le-
adnia, azon később módosítani nem 
lehet. A pártok az általuk megadott 
nevek sorrendjében osztják ki az 
elnyert mandátumokat. A jelölő 
pártok az általuk felállított listát 
legkésőbb a választást megelőző 
harmincnegyedik napig, azaz április 
19-ig kell, hogy leadják, amit a 
Nemzeti Választási Bizottság vesz 
nyilvántartásba.
Két vagy több párt közös listát 
állíthat, de ugyanaz a párt csak egy 
önálló vagy közös listán szerepelhet. 
Listát azon szervezetek állíthatnak 
– akár önállóan, akár közösen – 
amelyek a választópolgárok legalább 
húszezer érvényes aláírásával rendel-
keznek.
A választási rendszerben Magyaror-
szág egy választókerületnek minő-
sül, amin belül vannak a megszokott 

szavazókörök. Választójoga van 
Magyarországon minden magyar 
választópolgárnak, aki nem jelezte, 
hogy más uniós országban kíván 
szavazni, illetve minden uniós tagál-
lam választópolgárának, aki nyilat-
kozatot tett arról, hogy Magyaror-
szágon kíván élni választójogával, és 
rendelkezik magyar lakhellyel.
Az Európai Parlament választása 
csak személyesen történhet, postai 

úton nem. A választás nem hiteles 
eredményét tartalmazó tájékoztató 
adatokat csak azt követően lehet 
közzétenni, ha a szavazás az Euró-
pai Unió valamennyi tagállamában 
befejeződött. Mivel az unióban a 
választások május 22. és 25. között 
zajlanak, nálunk pedig az utolsó 
napon, május 25-én szavazunk, 
a szavazás végeztével közölhetők 
lesznek az adatok.

Jelölő szervezetek a jelentkezés sorrendjében:
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ● MAGYAR REPUBLIKÁNUS POLITIKAI PÁRT ● EGYÜTT – A KORSZAKVÁLTÓK 

PÁRTJA ● MODERN MAGYARORSZÁG MOZGALOM PÁRT ● PÁRBESZÉD MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT ● 

MAGYARORSZÁGI MUNKÁSPÁRT 2006 - EURÓPAI BALOLDAL ● FIDESZ– MAGYAR POLGÁRI SZÖVETSÉG 

● KERESZTÉNYDEMOKRATA NÉPPÁRT ● DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ ● TÉGY! NE TŰRJ TOVÁBB! PÁRT ● 

ÖSSZEFOGÁS PÁRT ● MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT ● JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM ● SZOCIÁL-

DEMOKRATÁK MAGYAR POLGÁRI PÁRTJA ● LEHET MÁS A POLITIKA ● ZÖLDEK PÁRTJA ● ÖSSZEFOGÁS A 

CIVILEKÉRT PÁRT ● MAGYAR DEMOKRÁCIÁÉRT ÉS HAZÁÉRT PÁRT ● ALTERNATÍV MAGYAR NÉPPÁRT ● 

KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT NÉPPÁRT ● SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI ● JÓLÉT ÉS 

SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG ● MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA ● ÖSSZEFOGÁS MAGYAR-

ORSZÁGÉRT PÁRT ● A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT ● EURÓPAI FÖDERALISTA PÁRT ● VÁLLAL-

KOZÓK SZÖVETSÉGE A REFORMOKÉRT ● MAGYAR GAZDASÁG PÁRT ● MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK FÓ-

RUMA–ÖSSZEFOGÁS MAGYARORSZÁGÉRT PÁRT ● ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT ● FÜGGETLEN KISGAZDA-, 

FÖLDMUNKÁS ÉS POLGÁRI PÁRT ● MAGYARORSZÁGI SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ● SZABAD MAGYAROK 

PÁRTJA ● EGYÜTT 2014 PÁRT ● ÚJ DIMENZIÓ PÁRT ● NŐPÁRTI EGYÜTTMŰKÖDÉS PÁRTJA
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A Németh László Általános Isko-

la előtti focipálya mellett tartott 

sajtótájékoztatót Kovács Zsolt, a 4. 

számú választókörzet önkormányzati 

képviselője az idei évre tervezett 

munkálatokról, melyek között az is-

kola előtti bekerített pálya felújítása 

is szerepel. Kovács Zsolt számos kar-

bantartási munkálatot és beruházást 

tervez 2014-ben, melyek összértéke 

meghaladja a százmillió forintot. 

Az út- és járdafelújítások mel-
lett a körzetben közel száz új 

Székesfehérvár középkori történeté-

nek legismertebb kutatója Dr. Siklósi 

Gyula. A régészprofesszor teljes képet 

mutat meg városunkról kötetében az 

1543-ban kezdődő török uralom törté-

nelmi vetületeiről. Siklósi professzor 

úgy fogalmazott, számára mindenkor 

fontos volt, hogy a kora középkor 

székesfővárosából miként lett poros 

mezőváros a későbbiekben. Nagyon 

fontos, hogy a másfél évszázados 

török uralom után milyen állapotban 

kapta vissza városát a magyarság. 

Cser-Palkovics András pol-
gármester köszöntét fejezte ki, 
hogy ismét olyan könyvet vehet 
kezébe a székesfehérvári polgár, 
amely bevezet a középkor 
mindennapjaiba, megismerteti 
az érdeklődőket a hétköznapi 
élettel és felhívja a figyelmet arra 
a történelmi múltra, amely-
nek alapjait ma is láthatjuk a 
belvárosban. A kötet a Magyar 
Honvédség Összhaderőnemi 

Fejlesztések a 4-es körzetben Siklósi Gyula könyvbemutatója

Segítség áramdíjtartozáshoz

báCskai gergely vakler lajos

A Horvát István út-Deák Ferenc utca csomópontjának körforgalommá 
alakítása az idén megtörténik, kivitelezése a nyár végén, ősz elején várható. A 
körforgalom kialakításával további parkolási lehetőségeket szeretnének kialakí-
tani a csomópontba csatlakozó utak mellett, parkolási sáv kialakításával.

Siklósi Gyula vitalitása töretlen

A Viktória Rehabilitációs Központ vendége volt Pécsi Ildikó Kossuth-díjas szín-
művész. Önálló estjén megtapasztalhattuk, hogy még mindig a legendás film, az 
Aranyember legendás Noémije. A színésznő üde gondolatokkal, keresetlen szavak-
kal beszélt pályafutásáról, mindezt kiegészítve soha nem hallott dialógusokkal. 

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

Ügyfélszolgálat
8000 Székesfehérvár, 
Honvéd u. 1 . 
Telefon:
(22) 510-731 , 541-388 
E-mail : ugyfelszolgalat@
szepho.hu

Társasházkezelés
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
7:30-12:00 és 12:30-15:30
Csütörtök:
8:00-12:00 és 12:30-20:00
Péntek: 7:30-12:00

A SZÉPHŐ ZRT.
TÁRSASHÁZKEZELÉS
Székesfehérváron és vonzáskörzeté-
ben vállalja társasházak képviseletét.

E-mail címmel rendelkező ügyfeleink-
nek díjmentes szolgáltatás keretében 
web portál használatot biztosítunk, 
melynek segítségével sorban állás nél-
kül naprakész információt kaphatnak a 
társasházzal, valamint saját tulajdonú 
lakásaikkal kapcsolatosan.

Elérhetőségeink:
SZÉPHŐ ZRT. Székesfehérvár,
Honvéd u. 1 . szám alatt
Telefon: 22/541-339
E-mail: info@szepho.hu
           Takacsne.Gabriella@szepho.hu.

Parancsnokság Tudományos Ta-
nácsának szakértői segítségével 
jelenhetett meg. Huszár János 
vezérőrnagy úgy fogalmazott, 
a honvédség számára mindig is 
fontos volt, hogy megismerjék a 
honvédeknek otthont adó város 
történelmét.
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Áramdíjtartozást felhalmozott családok 

számára hirdetett tartozásrendező prog-

ramot a Családjainkért Alapítvány az E.ON 

felkérésére. A pénzbeli segítségen túl 

képzéssel is támogatják a családokat.

Olyan családok jelentkezhet-
nek, akik együttműködnek egy 
számukra egyénileg kidolgozott 
hátralékkezelési terv kialakításá-
ban és megvalósításában. Vállalják 

látrányi viktória a program segítségével a 30-400 
ezer forint nagyságrendű tartozá-
saik rendezését. A részvétel egyik 
feltétele, hogy legalább egy kereső 
legyen a családban. A program 
Székesfehérváron a SZÉNA 
Egyesület a Családokért szakem-
bereinek segítségével valósul meg. 
A pályázatok elbírálása folyama-
tosan történik, a rendelkezésre álló 
összeg keretéig. A beadás határideje 
május 9. További részletek: www.
csaladjainkert.hu.

parkolóhely létesül, valamint a 
közösségi élet színterei is tovább 
fejlődnek.
„A 4-es számú választókerület-
ben nagyon fontosak a sportos 
fejlesztések: tavaly tavasszal az 
Erzsébet utcában készült el a város 
első fitness-játszótere. Idén a Béke 
téren kerül kialakításra egy „erdei” 
futópálya a hozzá kapcsolódó 
teljesen új közvilágítással, mintegy 
6,8 millió forint értékben. A pálya 
nyomvonalát a múlt héten mérte 
ki a Városgondnokság a kivitelező-
vel közösen.” - mondta el lapunk-
nak Kovács Zsolt képviselő.
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Folytatódnak a jótékonysági koncertek a felsővárosi 

Szent Sebestyén templom orgonájának felújításáért.

Az orgonát Gergely Ferenc kétszeres Liszt- és 
Kossuth-díjas orgonaművész készítette, akinek 

II. Egyházmegyei 
Ki mit tud?

Koncert a zongoráért

A hétvégi virágvasárnapon Steinbach József dunántúli református püspök tartott istentiszteletet a Budai úti 
református templomban, ahol a fehérvári katonazenekar koncertezett Jézus jeruzsálemi bevonulása tiszteletére

A Hungarikum Tavaszi szél címmel adott jótékonysági koncertet

Virágvasárnap

Koncert a Szent Sebestyén orgonáért

az oldalt

szerkesztette:

nagy zoltán péter

A Szent István Művelődési Ház adott otthont a máso-

dik Ki mit tud? válogatónak és elődöntőnek. Az idei 

döntőt május 24-én, szombaton rendezik meg.

A kulturális megmérettetés 126 nevezővel 
indult, ahol a legfiatalabb jelentkező egy 
ötéves óvodás kislány, a legidősebb pedig egy 

A Szent István Művelődési Háznak minőségi zon-

gorára van szüksége, hogy zongoraversenyeket és 

koncerteket szervezhessen.

A művelődési házban jótékonysági koncertet tar-
tottak, melynek bevételét egy új zongora megvá-
sárlására fordítja a ház vezetése. Korábban már Bá-
bel Klára, a múlt héten a Hungarikum is segítette 
a nemes ügyet, és az elkövetkezendő hónapokban 
is számíthatunk jótékonysági programokra. A pénz 
lassan gyűlik, de a művelődési ház vezetője így 
vélekedik: cseppekből áll össze a tenger is! 

Csima veronika

www.vorosmartyradio.huFM 99.2
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századik születésnapja szeptember 10-én 
lesz. A művész csak félig készítette el a 

Szent Sebestyén templom orgonáját. Ezért 
tart húsvét hétfőn, április 21-én jótékonysági 
koncertet a templomban Horváth Csaba 
basszus énekes és Vargha Viktor orgonista. 
A két fiataltól Pachelbel, Bach, Mozart, Bee-
thoven, Marchesi, Liszt, Luzzi, Rheinberger 
és Franck művek csendülnek fel a kiváló 
akusztikájú templomban.
A II. világháborúban a templomot súlyosan 
megrongálták, az egyik tornyot szétlőtték. A 
két torony között lévő Szent Sebestyén szobor 
pedig tüzérségi találattól a karzat feletti bolto-
zatot átszakítva a Szalay Gyula orgonakészítő 
által a XIX. század végén készített orgonába 
zuhant, ami teljesen megsemmisült. Gergely 
Ferenc 1955-re elkészült a főművel és a pedál-
művel, de forráshiány miatt a mívesen tervezett 
pozitívmű és redőnymű sajnos nem készült el.
A tervezett felújításról bővebbet a www.
szentsebestyenorgona.hu oldalon olvashatnak.

nyolcvan esztendős hölgy volt. A zsűri egy 
órán keresztül tanakodott, mire el tudta mon-
dani, hogy mely produkciók szerepeljenek a 
Székesfehérvári Egyházmegye Ki mit tud? 
gálaműsorán. A harmincöt döntős előadás 
névsorát Vakler Anna népdalénekes, egyetemi 
zenetanár, a zsűri vezetője olvasta fel.
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Húsvéti istentiszteleti rend

Széchenyi úti templom és Gyülekezeti 

Központ (Széchenyi út 16.)

Szerda 18 óra úrvacsorai előkészítő

Csütörtök 17 és 19 óra úrvacsorai előké-

szítő (előtte 18:15-től imaközösség)

Péntek 10 óra nagypénteki istentisz-

telet; 18 óra Úrvacsorás nagypénteki 

istentisztelet

Szombat 18 óra úrvacsorai előkészítő

Vasárnap 8 és 10 óra húsvéti 

úrvacsorás istentisztelet; 18 óra esti 

istentisztelet

Húsvét hétfő 8:30 istentisztelet; 10 óra 

húsvéti úrvacsorás istentisztelet; 18 óra 

esti istentisztelet

Maroshegyi Imaház alkalmai (Batthyány 

u. 9.)

Péntek 17 óra nagypénteki istentisztelet

Vasárnap 5 óra húsvét hajnali istentisz-

telet zenével, énekekkel, gyertyagyúj-

tással és úrvacsorával

Vasárnap 9 óra húsvéti úrvacsorás 

istentisztelet

Húsvét hétfő 9 óra húsvéti istentisztelet

Budai úti templom alkalmai (Budai út 113.)

Szerda 18 óra nagyszerdai bűnbánati 

előkészítő

Péntek 18 óra nagypénteki úrvacsorás 

istentisztelet

Vasárnap 10 óra húsvéti úrvacsorás 

istentisztelet

Vasárnap 15 óra húsvéti úrva-

csorás istentisztelet a börgöndi 

kápolnában

Vasárnap 17 óra Feltámadás istentisz-

telet az altemplomi urnatemetőben

Húsvét hétfő 10 óra húsvéti úrvacso-

rás istentisztelet
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Az olvasóvá váláshoz az út a mondókázáson és a mesehallgatáson át vezet

Városszerte megtörtént a forgalmas helyeken található parkolóautomaták tel-

jes körű felújítása, melynek eredményeként környezetbarát, napelemes ener-

giaellátást kapott az automaták többsége, továbbá vandálbiztos billentyűzetet 

is beépítettek a szerkezetekbe. Ezek jelenleg még nem működnek, azonban 

április 22-én keddtől arra lesz lehetőségük a parkolójegyet vásárlóknak, hogy 

autójuk rendszámát beírva megelőzzék a nem látható helyre helyezett vagy 

leesett parkolójegyek miatt a gépjárműre helyezett büntetést.

Már az egészen kicsi gyerek is megba-

bonázva ül a rajzfilmek előtt. Csábító 

a szülők számára ez az ajándékba 

kapott csend és nyugalom. 

Ilyenkor jogos a lelkiismeret-
furdalás, hiszen a mesét hallgat-
ni és nem nézni kell. A hallott 
történet képeket vetít a képzelet 
mozivásznára. A belső képek 
megteremtődése már önmagá-
ban is feszültségoldó és gyógyító 
hatású. A rajzfilm- és tévénézés 
közben ezek a belső képek nem 
jönnek létre, hiszen a készen 
kapott képet használjuk.
Az a gyerek, aki rendszeresen 
hall mesét, könnyebben válik 
majd olvasni szerető és tudó fel-
nőtté. Az olvasóvá válás azonban 
egy hosszú folyamat eredménye. 
Egyes családokban spontán válik 
olvasóvá a gyerek, másokban 

Nem lesz több büntetés leesett parkolójegy miatt
báCskai gergely

Csabai dorina

www.vorosmartyradio.huFM 99.2

A mesés életért

Az olvasás megszerettetéséhez nem kell betű
odafigyeléssel tenni kell azért, 
hogy évek múlva örömmel és 
haszonnal olvasson. A példa-
mutatás alapvető fontosságú. 
Ha a szülő rendszeresen olvas, 
a gyermeke számára is ez lesz a 
természetes.
Jó módszer, ha a nappaliban 
vagy a gyerekszobában kialakí-
tanak a szülők egy kényelmes 
olvasókuckót. Néhány olvasásra 

csábító könyvre, párnára és 
biztonságos világításra van csak 
szükség. No meg arra, hogy 
rendszeresen, kiszámíthatóan 
összebújjunk és meséljünk, ol-
vassunk, mondókázzunk együtt.
A mesemondást, dúdolgatást, 
éneklést már magzatkorban 
is szívesen fogadja a gyermek, 
akkor még csak az anya, apa 
megnyugtató hangjával ismer-

kedik. A születés után aztán 
könnyebben megnyugszik az 
ismerős hangok hallatán. Két-
három éves korban a játékos 
mondókázásé, az énekelgetésé 
a főszerep, de ez a korosztály 
szívesen lapozgat képeskönyvet 
és hallgat olyan történeteket, 
amelyekben magára ismer. A 
négy-öt éveseket még mindig le-
nyűgözi a rímek játékossága, de 
ebben a korban már kialakul egy 
sajátos mesehallgató viselkedés-
mód is. Ekkortájt nyílnak meg 
a kapuk a valóság és a fantázia 
világának határán. Szülői veze-
téssel a kis óvodás már szívesen 
lép át a rendkívüliség világába. 
Nyolc-kilenc éves kor után az 
érdeklődésük fokozatosan az 
igaz történetek felé fordul, és 
tíz-tizenkét éves korban tapasz-
talható, hogy már nagy átéléssel 
olvassák kedvenc könyveiket, 
szerteágazó témákban.
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Az automaták felújítása után a 
rendszer alkalmassá vált arra, 
hogy a parkolóőrök az esetleges 
büntetés kihelyezése előtt a 
parkolási rendszerben néhány 

másodperc alatt leellenőrizzék, 
hogy vásárolt-e parkolójegyet 
az adott gépjármű használója. 
Korábban sok probléma volt a 
leesett vagy nem látható módon 
kihelyezett parkolójegyekkel, 
hiszen ebben az esetben a 
parkolóőrnek nincs mérlegelé-
si lehetősége, büntetéssel kell 
figyelmeztetnie az autóst. A 
parkolóautomatánál az autó 
rendszámát beírva megelőzhe-
tők lesznek ezek az esetek.
A parkolóautomaták felújítását 
a forgalmas helyeken végezte el 
a Városgondnokság, a lakótele-
peken továbbra is a megszokott 

automaták üzemelnek: a Köfém 
lakótelepen, a Mancz János ut-
cában, a Radnóti, a Pilinszky és 
a Csanády téren, továbbá a Tol-
nai, a Sziget és a Sütő utcákban 
található még a korábbi években 
megszokott automatákból. 
Ezeken a helyeken semmilyen 
változás nem lesz április 22-től.
Székesfehérvár Városgondnok-
sága 2014 április 22-én reggeltől 
állítja át a parkolási rendszert 
úgy, hogy a rendszám beírását 
automatikusan kérni fogja a 
parkolóautomata. A parkolási 

díjak továbbra is változatlanok 
maradnak, és a mobil parko-
lás rendszerében sem történik 
változás. A Városgondnokság 
azonban a hónap végéig türelmi 
időt ad egy-egy karakter elgépe-
lése esetén.

Hiba esetén a 06-70-66-99-132-

es, a 06-22-513-481-es telefon-

számokon vagy elektronikusan 

a parkolas@varosgondnoksag.

hu e-mail-címen fordulhatnak a 

parkolási csoport ügyfélszolgála-

tához.Fo
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„Nehéz bármit is mondani. Az első gondolatom az volt, hogy cicázni 
kellett volna a labdával, nem pedig lőni. De ezt is nehéz így kijelenteni, 
mert abszolút helyzet volt! Nem is lepett meg minket az Esbjerg, tudtuk, 
hogy egy nagyon kemény mérkőzés vár ránk, ismerjük őket, már kint 
sem volt könnyű. Tudtuk azt is, hogy nekik tök mindegy, hogy otthon 
vagy idegenben játszanak. Az biztos, hogy nem térünk könnyen ma-
gunkhoz ebből a sokkból, így kikapni mindig rosszabb. Néhány másod-
percen múlt! Ez most furán hangzik, de öttel kikapni jobb, akkor tudod, 
hogy nem volt több ebben a meccsben. De ma a mi kezünkben volt a 
mérkőzés, és mi engedtük ki belőle. Ez nagyon bosszantó!” – értékelt a 

csapat irányítója, Siti Eszter.

„Azt hiszem, mindenki látta, mi történt a végén: mi elvesztettük a labdát, 
ők megkapták a lehetőséget, és éltek vele. Pedig előtte az esély nálunk volt, 
és ilyenkor okosabbnak kell lenni, nem kell ellőni a labdát. Én ezt kértem a 
lányoktól, de nem tudom őket hibáztatni, végig a legjobbjukat nyújtották, 
és meg akarták nyerni a meccset. Azt gondolom, ma az Esbjerg gyorsabb és 
erősebb volt, mint egy hete, sokkal jobban is játszottak. A gyors középkezdé-
seikkel nem sok mindent tudtunk kezdeni, pedig kellett volna. De mindezzel 
együtt tíz másodperccel a vége előtt nálunk volt a labda, megvolt a sanszunk, 
szóval összességében jó meccset játszottunk. Most itt az újabb feladat, fel kell 
építeni a lányokat, mert kedden jön a következő meccs, megyünk Siófokra, 
ahol győzni szeretnénk!” – foglalta össze Pål Oldrup Jensen vezetőedző.

Siti Eszter: bosszantó!

Jensen: az esély nálunk volt

Hatalmas csatában bukta el az FKC az elődöntőt

Karnyújtásnyira a döntőtől

Nem sokon múlt, hogy most arról 
írjunk: 2005 után ismét EHF-
Kupa döntőt játszik a Fehérvár 
KC. Csak néhány másodpercen 
és néhány végzetes döntésen. Pe-
dig annyi mindent kibírt az FKC 
a dán Esbjerg elleni visszavágón. 
Mindenki tudta, hogy kemény 
lesz, pokolian kemény, hiszen 
kézilabdában az egygólos előny 
nem előny. Mindkét csapat így is 
állt neki a meccsnek, az elmon-
dottak alapján az első meccshez 
képest talán kicsit gyorsabban 
és keményebben játszott a dán 
bajnokság legjobb négy együttese 
közé a héten bejutó Esbjerg. De 
ez sem zavarta a fehérvári lányo-
kat, mentek, hajtottak keményen. 
A csapat elbírta, hogy a vendégek 
szinte rendre másodperceken 
belül gólt szereztek a középkez-

kaiser tamás

kedése okozta zavart is, és még 
sok minden mást. Végig a döntő 
közelében járt a csapat, de azon 
a bizonyos ajtón nem sikerült 
belépni, pedig…

dést követően, és azt is, hogy Kiss 
Éva ezúttal „csak” egy jó átlagot 
hozott, nem pedig világklasz-
szis színvonalat a kapuban. A 
fehérváriak elbírták az olykor 
nem túl sportszerű dánok visel-

Pedig az utolsó percbe összesí-
tésben kétgólos előnnyel men-
tek Tilingerék. De ami ezután 
történt, azt fehérvári drukker 
aligha fogja szívesen felidézni, 
főleg az utolsó néhány másod-

percet. Most tegyük meg mégis: 
az időkérés után Siti kapta meg 
a labdát, és iramodott meg a 
baloldalon, az előtte üresen álló 
Kazaihoz passzolt, aki ziccer-
ben ejteni próbált. Ezt Sando 
lehúzta és előre vágta a labdát, 
ahol a három szabadon álló dán 
játékos közül végül Seest találta 

meg. Ő nem hibázott, a labdát 
Kiss kapujába, míg csapatát az 
EHF-Kupa döntőjébe lőtte, 
ahol majd az orosz Lada lesz az 
ellenfelük.
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Női kézilabda EHF-kupa
Elődöntő, visszavágó

Fehérvár KC–Team Esbjerg 
26–27 (13-14)

Fehérvár KC: Kiss É. – Azari 2, 

Herr A. 5 (1), Siti E. 2, Horváth B., 

Tilinger 8 (4), Vaszari 1. Csere: 

Hajduch, Emberovics 1, MAYER 4, 

Kazai, Benzal 3.

Team Esbjerg: Sandro – 

Kviesgaard 6, Seest 2, Balle, 

Ahlm 7 (1), Forslund4, Polman 3. 

Csere: Grimsbo (kapus), Madsen 

3, Grigel 2.

Továbbjutott: a Team Esbjerg 

51-51-es összesítéssel, idegenben 

lőtt több góllal.
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A természet rendje

Nikolics gól nélkül maradt a Pápa 
ellen, mely megérdemelten lopott 
pontot Sóstóról

németh zoltánsomos zoltán

Elpattant egy húr

No nem a Vidi szurkolóinál (náluk már 

régebben), hanem José Gomes veze-

tőedzőnél. A „Miszter” kiabálva adott 

hangot a véleménye szerint a klubot 

érő tiszteletlenségekről.

Kettő-kettes döntetlent játszott 
hazai pályán a nemrég még a 
bajnoki címre hajtó Vidi a jóval 
szerényebb célokat megcél-
zó Pápával. Az eredmény 
az elmúlt hetekben látottak 
alapján nem okozott megle-
petést, nagyobb szenzációval 
szolgált volna a piros-kékek 
kiütéses sikere. Ettől azonban 
nem kellett félniük a kétszer 
is vezető vendégeknek: a hazai 
csapat újra lötyögős, hibáktól 
és taktikai bakiktól hemzsegő 
játékával jelentkezett. A lefújás 
után José Gomes (aki szerint 
sokan az egyik korábbi szö-
vetségi kapitányt szeretnék a 
helyére ültetni) éles hangvételű 
monológgal jelentkezett.

A Nap keleten kel, a fű zöld, az 
Alba kikap Sopronban. Ha egy 
ezek közül másképp történik, 
téma lesz a tudományban… 
De szerdán nem ült össze az 
Akadémia, mert az Alba ismét 
kikapott a nyugati határszélen, 
ahogy tíz éve mindig. Persze 
túlzás ezt a természet törvénye-
ihez hasonlítani, hisz most is 
volt esély, hogy változik a rend, 
de a végén percekig nem dobtak 
kosarat Moore-ék. Úgy meg 
nehéz…
Most úgy áll a helyzet, hogy a 
középszakaszból hátra lévő há-
rom meccset nyerni kellene egy 
ötven százalékos mérleghez. Kis 
könnyebbség, hogy mindegyik 
itthon lesz. A nehézség pedig? 
Az ellenfelek. Hétfőn este a 
Paks, szombaton a Szolnok 
érkezik – ha ezt a két meccset 
nyerni tudja az Alba, bravúrt 
hajt végre, ha nem is természet-
felettit.

Lányok, fiúk, póló: nő a bázis

Sportműsor
Hatvanéves korban már 
van mire visszatekinteni, 
még akkor is, ha folyama-
tos jelen időt él az ember 
– márpedig az Alba Volán 
társelnöke, Tóth István 
igen aktív manapság is. A 
születésnapi beszélgetés a 
szerdai Bajnokok Városa 
magazinban mégis alig-
hanem inkább a múltról 
fog szólni. A jelent pedig 
képviselik a képernyőn a 
fehérvári csapatok, szer-
dán és vasárnap a bajnoki 
meccsekből kiderül, túltet-
te-e magát az FKC a dánok 
elleni kupa-traumán. A 
kosarasok két szuperrang-
adója kedden és szombaton 
lesz látható a Fehérvár TV-
ben, az előttünk álló hét 
utolsó közvetítése pedig az 
Újpest-Videoton focimeccs 
lesz. Meglátjuk, tovább 
vívja-e harcát José Gomes 
a nem kellően tisztelettudó 
játékvezetőkkel…

Házhoz jönnek a példaképek a kis vízilabdázókhoz

Jövő kedden a magyar női válogatott játszik 

Világliga-mérkőzést a székesfehérvári uszodában. 

A női póló legmagasabb szintjéből láthatunk tehát 

ízelítőt ott, ahol egyre több iskolás ismerkedik a 

magyar sikersportág alapjaival. 

A Fehérvár Póló SE halad a megkezdett 
úton, úgy tűnik, jó eredményekkel. Nemcsak 
a medencében születnek szép győzelmek, 
bár a korosztályos fiú és lány bajnokságok-
ban is van ok az elégedettségre. A bázis 
szélesítése és a sportág további népszerűsí-
tése is jól halad. Többek között azért, mert 
az iskolákba szinte „házhoz viszik” a pólót, 
közben pedig a csillogó kirakattal is vonzzák 
az érdeklődőket.
Ilyen vonzerő a magyar válogatott egy-egy 
meccse: a férfiak már többször játszottak a 

somos zoltán

Magyarország-Görögország Női Világliga
vízilabda mérkőzés a Csitáry G. Emil uszodában

április 22-én 18.30-kor

A téli szünet óta - a Pécs és az MTK 
meccseken kívül - a játékvezetők ko-
moly hibákat követnek el. A döntésho-
zóknak meg kell adniuk a tiszteletet a 
csapatunk felé! A Vidi egy olyan klub, 
ami már képviselte és a jövőben is 
képviselheti Magyarországot a nem-
zetközi porondon, ezért a magyar foci 
szempontjából is fontos ez. Elvárjuk, 
hogy megkapjuk azt a tiszteletet, ami 
a többi klubnak is kijár.
Azt már csak halkan tesszük 
hozzá, hogy Fehérváron pedig 
a klub és a keret erejéhez méltó 
eredményeket várnak el José 
Gomestől és csapatától. 
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fehérvári uszodában, a vb-bronzérmes női 
válogatott pedig jövő kedden érkezik. A 
Világligában eddig két vereség és egy győ-
zelem Merész András csapatának mérlege, 

egálra hozni tehát a görögök elleni, fehérvári 
meccsen lehet, bár a továbbjutáshoz nagyon 
nagy különbségű siker kellene. A lényeg 
persze inkább a jó felkészülés a nyári, buda-
pesti Európa bajnokságra, ennek jegyében 
alighanem minden kulcsjátékosát beveti a 
kapitány. Testközelből figyelhetik tehát a 
helyi gyerkőcök a példaképeket. És nemcsak 
a partról: a válogatott április 22-i meccse 
előtti utolsó edzésen a Fehérvár Póló lány-
csapatának tagjai vízbe szállhatnak labdázni 
Menczingerékkel. Aztán a válogatott talál-
kozó előtt meg is mutathatják, mit tudnak, 
hiszen a 18.30-kor kezdődő görög-magyar 
„előmeccse” egy lány bajnoki lesz a Fehérvár 
és a Honvéd között, 15 órától. Ami pedig 
a tömegesítést illeti: a Sulipóló keretében 
szombaton ismét újabb iskolák kapcsolódtak 
be a sportág vérkeringésébe, a fiúknál és a 
lányoknál is a Zentai volt a legjobb.
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2014. 04. 14. HÉTFŐ 
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése 

07:55 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

10:00	 Trópusi	hőség	–	
Gyémántkert	–	am.	
sorozat (12)

10:55 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
A hét hírei ismétlése

17:35 Hitünk és életünk 
- ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek
20:20	 Újrakezdés	–	ol.	

sorozat	3-4.	
rész  (12)

21:20 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:05 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 15. KEDD

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Honvéd7 - ismétlés
11:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Agrárinfó - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

magazin
20:15 Hírek
20:20 Alba Fehérvár - 

Atomerőmű	SE	
kosárlabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 16. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Képes hírek
08:00	 Élő	közvetítés	

Székesfehérvár	
Megyei Jogú Város 
közgyűléséről

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Paletta - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

- sportmagazin   
20:15 Hírek
20:20	 Siófok	-	Fehérvár	KC	

kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

21:40 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:25 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 17. CSÜTÖRTÖK

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Bajnokok városa 
- ismétlés

08:20 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Bajnokok városa-
ismétlés

18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	

magazin
20:15 Hírek
20:20	 Újrakezdés	–	ol.	

sorozat	5-6.	rész	(12)
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
22:05 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 18. PÉNTEK
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Együtt - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

10:45 Képes hírek - benne 
minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:35 Együtt - ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25	 Köztér	–	közéleti	

magazin
20:00	 Honvéd7	–	

honvédelmi magazin
20:15 Hírek
20:20 ARAK-AKTIV 

- ismétlés
21:50 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
22:15 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 04. 19. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Köztér - ismétlés
17:45 Honvéd7 - ismétlés
18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20	 Trópusi	hőség	–	

Kettős	hiba	–	am.	
sorozat (12)

20:15 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

20:35 Láttál már 
könnycseppet 
esőnek?	–	
dokumentumfilm	az	
autizmusról	–	ism.

21:10 Alba Fehérvár - 
Szolnok	kosárlabda	
mérkőzés	közvetítése	
felvételről

22:30 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

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

2014. 04. 20. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Köztér - ismétlés
17:40 Békéscsaba 

-	Fehérvár	KC	
kézilabda	mérkőzés	
közvetítése	felvételről

19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20	 ÚTE	-	Videoton	FC	

labdarúgó	mérkőzés	
közvetítése	felvételről	

22:00 A hét hírei - ismétlés 
22:20 Képes hírek - benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Fehérvár Televízió műsora 2014. április 14-től április 21-ig:

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

Kiemelt ajánlataink:
Április 15. 19:45 Paletta - kulturális magazin Benne: Beszélgetés Siklósi Gyula régészprofesszorral, 

Barangolás Zichy-kiállításon

Április 16. 8.00 Élő közvetítés Székesfehérvár Megyei Jogú Város közgyűléséről

Április 20. 20:20 ÚTE - Videoton FC labdarúgó-mérkőzés közvetítése felvételről

2014. 04. 21. HÉTFŐ

00:00 Képes hírek
07:55	 Együtt	–	ism.
08:20 Képes hírek
10:00	 Trópusi	hőség	–	kettős	

hiba	(12)	(am.	sor.)
10:55 Képes hírek
17:35	 Hitünk	és	életünk	–	ism.
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

archívumából
19:00 Hírek
19:10 A három kismalac 

-	mesefilm
20:40 A nagy alakítás 

(12)	(ang.	vígj.)
22:10 Hírek
22:20 Képes hírek


