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Víziváros
Horváth Miklósné
Április 22-én, kedden 14 órakor 
várja a körzetben élőket, hogy tájé-
koztatást adjon a választókerületben 
a Saára Gyula program keretében 
megvalósuló útfelújításokról és 
a 2014-es képviselői keretből 
megvalósítandó fejlesztésekről. A 
Gáz utca és a Sarló utca sarkánál 
lévő kis parknál (ahol a Béka volt és 
lesz ismét, a Pingvinnel szemben) 
tartják a tájékoztatót.

Tóváros–Alsóváros
Mészáros Attila
Április 24-én, csütörtökön 17 
órakor lakossági fórumot szervez a 
Sárkeresztúri úton, a sóstói játszótér 
területén. Az Alsóvárosban, a 
Sóstón, valamint az Őrhalmi szőlők 
területén élőket várják. Jelen lesz a 
Városgondnokság és a Közlekedési 
Iroda képviselője, valamint Szépe 
Attila, a Depónia Kft. műszaki 
igazgatója.

Képviselői 
programok

Péntektől lehet 
égetni a kertben

Április 14-én letették az Alba Ipari Zóná-

ban a Fehér Cégcsoporthoz tartozó Fehér 

Alu Kft. új gyártócsarnokának alapkövét.

A fehérvári családi vállalkozás 
százmillió forintos uniós támo-
gatást nyert a Telephelyfejlesztés 
című pályázati kiíráson az Új 
Széchenyi Terv keretében, így 
210 millió forintos összköltség-
vetést meghaladó beruházás ke-
retében nemcsak egy új lakatos 
üzemcsarnokot építenek, hanem 
új munkahelyeket is teremtenek. 
A beruházással a vállalat tizen-
két új munkahelyet hoz létre. 
Ebből egy pályakezdőnek bizto-
sítanak majd munkalehetőséget. 
A Fehér-cégcsoport jelenleg 170 
alkalmazottat foglalkoztat, az 
alvállalkozókat és viszonteladó-
kat is figyelembe véve több száz 
családnak ad biztos megélhetést. 
Éves árbevétele eléri a hatmilli-
árd forintot.

Csütörtökön ülésezett Székesfehérvár 

Közgyűlése. A képviselők többek között 

arról is döntöttek, hogy a kitelepülő 

vendéglátóhelyeknek május 1-jétől 

továbbra sem kell közterület-használati 

díjat fizetniük. Számos munka kezdődik 

Feketehegy-Szárazréten, és új köztéri 

alkotásokkal is gazdagodik a város. 

A közgyűlés egyperces néma 
gyászszünettel kezdődött, a testü-
let Floch Tamás egykori önkor-
mányzati képviselőre emlékezett. 
Ezt követően a Székesfehérvár 
önkormányzatának 2013. évi 
zárszámadásáról szóló rende-
let megalkotásáról tárgyaltak a 
képviselők. Mint elhangzott, az 
utóbbi évben minden eddiginél 
kedvezőbb gazdasági helyzetbe 
került a város.
Döntöttek a képviselők arról,  
hogy a belvárosi vendéglátóhe-
lyek ingyenesen használhassák 
az év végéig belvárosi teraszaikat. 

A Polgármesteri Hivatal tájé-

koztatja az érintetteket, hogy 

a kommunális hulladékszállí-

tási közszolgáltatásba bevont 

ingatlanokon az avar és növényi 

hulladék nyílttéri égetése 2014. 

április 25-től május 2-ig vasárnap 

és ünnepnap kivételével 8-tól 20 

óráig megengedett.

Égetni a tűzvédelmi előírá-
sok betartásával lehet, úgy, 
hogy az környezeti, vagyoni 
kárt ne okozzon, az emberi 
egészséget ne veszélyeztesse. 
A tüzelőanyag az emberi 
egészségre ártalmas égés-
terméket kibocsátó anya-
got nem tartalmazhat. Az 
égetendő avar és növényi 
hulladék nem tartalmazhat 
semmilyen más kommunális, 
ipari eredetű illetve veszélyes 
hulladékot.

Csarnokavató az Alba Ipari Zónában

Megújuló városi közterek 

szabó MIKlós bence

szabó MIKlós bence

bácsKaI gergely

Az új gyártócsarnok alapkövét, melynek teteje egy vastag üveglap, Sipos 
Péter ügyvezető igazgató, Égi Tamás alpolgármester, Sipos Tamás ügyvezető 
igazgató és Vargha Tamás országgyűlési képviselő közösen rakta le

Május elsejétől továbbra sem kell közterület-használati díjat fizetniük a 
történelmi belvárosban a kitelepülő vendéglátóhelyeknek

Székesfehérvár polgármestere ellátogatott a Polyax Alkatrészgyártó 
Kft. nemrégiben elkészült gyártócsarnokába. A ma már tengelyeket és 
nagysebességű vonatok fékrendszerét gyártó vállalat 1986-ban családi 
vállalkozásként indult. A magyar tulajdonban lévő cég azonban mára egy 
hatezer négyzetméteres gyártócsarnokkal büszkélkedhet, amelyben a 
legkorszerűbb technikát alkalmazzák. Idén már a kemény krómozás is 
felkerült a vállalat palettájára, és azon dolgoznak, hogy a 2014-es évben 
átlépjék a kétmilliárd forintos árbevételt.

„Cserébe” azt várja a város, hogy a 
vállalkozók legyenek partnerek az 
egységes belvárosi arculat kialakí-
tásában, és tartsák be pontosan a 
nyitva tartási időt.
A döntések értelmében számos 
köztéri alkotást helyeznek majd el 
a városban a következő időszak-
ban, és néhányat fel is újítanak. Új 
alkotás lesz a magyarországi ho-
lokauszt áldozatainak emlékére az 
Óvoda utcai izraelita temető előtti 
közterületre állítandó emlékmű. 
Új, szobrokkal övezett szökőkúttal 

gazdagodhat a Palotaváros előtt 
található Petőfi tér is. Felújítják 
a Bartók Béla téren álló szobrot, 
és várhatóan a jövő év végéig 
áthelyezik a Millenniumi emlékjel 
című alkotást a Városház térről a 
Civil Központ elé.
A közgyűlésen számos közbe-
szerzési eljárást írtak ki a Szociális 
város-rehabilitáció Szárazréten 
című projekt keretében. Ezek 
nagy része parkolóépítést, óvoda- 
és útfelújítást eredményez majd a 
városrészben.
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Programok 

az oldalpárt

szerKesztette:

látrányI vIKtórIa

Kiállításmegnyitó
Április 23-án 17 órakor Ónodi 
Károly, az Avantgárd Művészeti 
Demonstráció Egyesület elnökének 
alkotásaiból nyílik kiállítás. A tárlat 
a városháza első emeletén tekinthe-
tő meg.

Húsvéti hangverseny
A Szent István Bazilikában A 
megváltó hét szava a keresztfán 
című Haydn-oratóriumot hallhatja 
a közönség április 23-án este fél 
nyolctól. Közreműködik az Alba 
Regia Szimfonikus Zenekar, 
az Alba Regia Vegyeskar és a 
Primavera Vegyeskar.

Jótékonysági koncert
A Boka és a Klikk zenekar április 
26-án 18 órától a Viktória Reha-
bilitációs Központban koncertezik. 
A program ingyenesen látogatható. 
Felajánlásokat szívesen fogadnak 
a központ javára. Az est vendé-
gei: Schéda Zoltán műsorvezető, 
Homoky Viktor zongorista és 
Rockin’ Stevie.

Az Alba Regia Nemzetközi Zenei Fesz-

tivál első évadja lesz idén augusztus 5. 

és 7. között. A szervezők azt mondják, a 

kétévente megrendezendő háromnapos 

program világhírű nemzetközi és hazai 

zenészek, valamint szárnyaikat bonto-

gató ifjú titánok dzsemborija lesz.

A nemzetközi zenei fesztiválon 
és dzsesszversenyen a Vörösmar-
ty Színházban fellép a fiatalok 
körében népszerű, funky zenét 
játszó Dirty Loops. A zenekar 
az idei nagypénteken Bécsben 
koncertezett. Jonah Nilsson 
énekes-billentyűs, Henrik 
Linder basszusgitáros és Aron 
Mellergardh dobos büszkén 
hirdeti: a zene semmilyen határt 
nem lát, csak a szórakozásét.
Az augusztusi fesztivál „csúcs-
ragadozója” a cigány származású 
francia Biréli Lagrene. A negy-
vennyolc éves virtuózt négy-
éves korában kezdte el gitáron 

Hagyományteremtés csúcsnevekkel

A Dirty Loops legújabb albuma – a Loopified – már most siker Japánban

nagy zoltán péter

Immár negyedszer hangzik 
el a felszólítás, amellyel a fe-
hérváriakat aktív kikapcsoló-
dásra bíztatjuk május elsején. 
Ezúttal a szervezők közös 
futásra is invitálnak.  A Re-
gionális Atlétikai Központ 
vadonatúj külső futópályáját 
ugyanis a Sportmajális meg-
nyitójának keretében veheti 
birtokba a nagyközönség. 
Tíz órakor Cser-Palkovics 
András polgármester adja 
meg a jelet a rajtra, hogy 
Miklósa Erika vezényleté-
vel az első kört megtegyék 
a futni vágyók. Az avatást 
követően óránként indulnak 
körbevezetések az épület be-
mutatására, aki pedig kedvet 
kap az atlétikához, az ARAK 
AKTIV program verseny-
számaiban is próbára teheti 

Sportmajális – Mozdulj, Fehérvár!
Futópálya avatás az új Atlétikai Központban

magát a kinti pályákon.  
Mindeközben a Bregyó 
egész területén a megszokott 
programdömpinggel dübö-
rög a Sportmajális. A felvo-
nuló több mint ezer sportoló 
megérkezésekor már zajlik a 
Streetball Majális a kosárpá-
lyán, később indul a Magyar 
Crossfitness Bajnokság 
versenye és a görhoki kupa 
is, sőt, idén a félcső sem 

marad üresen a BMX extrém 
sportbemutatónak köszön-
hetően. Lesz ejtőernyős 
ugrás, repülőgép szimulátor, 
mászófal, slackline, és még 
sok minden más, ami moz-
gásra csábít. Velünk tartanak 
a város ismert sportolói, akik 
ilyenkor mindig kaphatók 
egy kis közös játékra is.
A nagyszínpadon ismét So-
mos Zoltán lesz a házigazda, 

a sportbemutatók mellett 
különleges produkciók 
szórakoztatják a közön-
séget. Idei sportújdonság 
a Freestyle Frisbee show, 
de visszatér a tavalyi nagy 
kedvenc, a Flyfitness is. 
Fellép Dér Heni és ByeAlex, 
a Vörösmarty Színház mű-
vészei (Závodszky Noémi és 
Keller János), és a Fehérvár 
Hangja 2013-as döntősei, 
este zenél a Hoz’n’Trogers. 
A Csónakázó-tó mellett 
hamisítatlan majálishangulat 
vár mindenkit körhintával 
és vásárral. A helyszínről a 
Vörösmarty Rádió tudósít 
egész nap, a programokról a 
Székesfehérvári Turisztikai 
Közhasznú Nonprofit Kft. 
gondoskodik az önkormány-
zat támogatásával. 

tanítani hegedűművész édesapja. 
Nyolcesztendősen, amolyan cso-
dagyerekként Django Reinhardt 
repertoárját játszotta, négy évre 
rá fesztivált nyert Strasbourgban. 
Biréli a cigányzene, az akuszti-
kus dzsessz, a flamenco, a swing 
és a post bop stílusok mellett az 
elektronikus dzsessz képviselőjé-
vé is vált. Harminc lemezt, négy 
dvd-t jelentetett már meg.
A nyári zenei konyhán a Város-
ház téren fő majd a Budapest 

Ragtime Band, Babos Gyula 
és Biga egytál étele, miközben 
a Zichy-ligetben a zeneművé-
szetin tanuló diákok formációi 
adnak majd térzenét.
A két szervező, Mits Gergő és 
Vörös Tamás biztosak benne, 
hogy mély gyökerű hagyományt 
indítanak növekedésre augusz-
tusban. Ezt meg is tehetik, hiszen 
a hetvenes évekig nyúlnak a gyö-
kerek, amikor Fehérvár a hazai 
dzsessz egyik fellegvára volt.
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Heteken keresztül szoríthattunk a 

fehérvári táncosoknak a Fölszál-

lott a páva tehetségkutatón. 

Adásról-adásra, folyamatosan 

hozták a tőlük megszokott magas 

színvonalú munkát. Szombaton 

díjátadással és online táncház-

zal ért véget az MTVA, a Duna 

Televízió és a Hagyományok Háza 

népi tehetségkutató sorozata. 

A legjobb vidéki előadónak járó 

különdíjat az Alba Regia Tánc-

együttes vehette át. 

Az Alba Regia Táncegyüttes 
tagjai töretlen lelkesedéssel 
és a tőlük megszokott pro-
fizmussal próbálták hét-
ről-hétre a koreográfiákat a 
tehetségkutatóra. Az együttes 
az elődöntőből gagybátori 
táncokkal jutott a középdön-
tőbe, ahonnan a zsűri által 
magas színvonalúnak értékelt 
„Szentiványi mulatság” című 
produkciójukkal egyenes út 

Különdíjas táncosok Versünnep: döntőre hangolva

Az első találkozás a mentorokkal

látrányI vIKtórIa

Már csak néhány nap, és ismét ünnepe 

lesz a versnek. A fiatalok hetek óta lelke-

sen készülnek a Vörösmarty Színházban 

mentoraikkal. A Szent István Művelődési 

Házban április 26-án 10 órakor pedig 

kezdetét veszi az V. Fehérvári Versünnep 

végső megmérettetése. 

A Fehérvár Médiacentrum által 
szervezett verseny már ötödik éve 
kínálja a lehetőséget, hogy a Székes-
fehérváron élő vagy tanuló, valamint 
a fehérvári egyházmegye oktatási 
intézményeibe járó középiskolás 
diákok megmutathassák, a költészet 
közel áll hozzájuk, és a verseket 

látrányI vIKtórIa

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

vezetett a döntőbe. A végső 
megmérettetésre mezőföldi 
táncokkal készültek: Alap, 
Jenő, Perkáta és Mezőkomá-
rom táncaiból állt össze a négy 
és fél perces produkció. „A 
hagyományt fenn kell tartani, és 
büszkék vagyunk rá, hogy anya-
nyelvi szinten vagyunk otthon 
a Mezőföld tánckultúrájában.” 
– mondta el a koreográfia 
összeállítása kapcsán Majoros 
Andor művészeti vezető.
Teljesítményükkel a legjobb 
vidéki előadónak szóló külön-
díjat vehették át.

Kíváncsi, hogy milyen 
hangulat volt a döntőn? 
Kedden 19 óra 45 perckor a 
Fehérvár Televízió Paletta 
kulturális magazinműsorá-
ban a tehetségkutatóról, 
kulisszatitkokról kérdezzük  
az Alba Regia Táncegyüttes 
képviselőit.

Műsorajánló

magas színvonalon tolmácsolják 
hallgatóságuknak. Ahogy arról már 
beszámoltunk, tizenhárman jutottak 
be a döntőbe: Alföldi Áron József, 
Bakonyi Boglárka, Bukosza Zita, 
Boros Bence, Gruber Nóra, Gulyás 
Dániel, Magyar Anna, Mihályi Szi-
dónia Renáta, Petri Márton, Sándor 
Anita Emília, Szabó Diána, Szilágyi 
Zsolt és Tőke Zsófia.

Érdeklik a versek? Akkor jöjjön el 
és nézze végig élőben az V. Fehér-
vári Versünnep döntőjét a Szent 
István Művelődési Házban április 
26-án, szombaton 10 órától!

Tipp

Fo
tó

: S
im

on
 E

rik
a



6 EGÉSZSÉGFEHÉRVÁR 2014. április 22.
A  H E T I L A P

Programajánló
Április 26-án „Tégy, higgy, sétálj 
az egészségedért!” címmel 
rendezik meg a II. Öreghegyi 
Egészségnapot. Számos szűrő-
vizsgálattal, sportbemutatókkal 
és kóstolókkal várják az érdek-
lődőket 8 óra és 15 óra között az 
Öreghegyi Közösségi Házban.

Idén első alkalommal szervezi meg 

a Szűrések Éjszakáját az Egészség-

ügyért Felelős Államtitkárság, az 

Országos Egészségfejlesztési Intézet 

és az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. 

Így április 25-én országszerte több 

mint negyven szűrőállomáson várják 

meghosszabbított nyitva tartással és 

színes programokkal azokat a 45 és 

65 év közötti hölgyeket, akik behívót 

kaptak a térítésmentes emlőszűrésre. 

Székesfehérváron a Távirda utca 4. 

szám alatt található rendelőintézet-

ben reggel fél nyolc és este fél nyolc 

között fogadják az érdeklődőket.

„Az elmúlt évek megmozdu-
lásainak köszönhetően Fehér-
váron már érezhető javulást 
értünk el a közösen és ösz-
szefogással szervezett szűrő-
programokkal.” – hangsúlyozta 
Östör Annamária egészségügyi 
és sporttanácsnok. Április 25-
én a mammográfiás vizsgálat 

Húsvétra készültek a Fehérvári Polgá-

rok Egyesülete tagjai, akik tojásokkal 

díszítették a koronás kutat, ezen a 

héten pedig a környezetet védik.

Az egyesület tagjai éppen két 
évtizede hozták létre a szerve-
zetet azzal az alapelvvel, hogy a 
szabadsággal és függetlenséggel 
élni kell, méghozzá fehérvári 
tudattal. A jubileum alkalmából 
hagyományt teremtettek múlt 

látrányI vIKtórIa

nagy zoltán péter nagy zoltán péter

Szűrések éjszakája Fehérváron is

Ezeknek a szívós növényeknek 
egyik-másik faja akár több száz 
évig is elél

Az emlőrák-szűrővizsgálat ingyenes és fájdalommentes

Az idén húszéves Fehérvári Polgárok Egyesülete a Liszt Ferenc utcai Koro-
nás kutat húsvéti tojáskúttá változtatta verses, zenés kísérettel

Újraéled a kaktusz Húsvéti tojáskút - új fehérvári hagyomány

Kétesztendős szünet után ismét 

megrendezik a kaktuszok és 

szukkulensek (pozsgások) kiállítását 

Fehérváron.

Az idén negyvenhárom éves 
Magyar Kaktuszgyűjtők Or-
szágos Egyesületének 1982 óta 
működik székesfehérvári cso-
portja, amely a Tiszti Klubban 
tartotta üléseit és éves kiállí-
tásait. Ám amikor az épületet 
elzárták a nyilvánosság elől, a 
fehérvári szervezet nem talált 
helyet a kaktuszok szereleme-
seinek, ahol megcsodálhatnák a 
termesztett növényeket. Ebben 
az évben a Szent István Műve-
lődési Ház biztosított helyet a 
szervezetnek, ahol megrendezik 
a vásárral egybekötött kiállí-
tásukat április 25-től 27-ig. A 
kiállítás mindhárom nap 10 
órától 18 óráig látogatható, 
ahol a szervezet tagjai adnak 
szaktanácsadást. Április 26-án 

11 és 14 órakor előadást is 
hallgathatnak az érdeklődők. 
Valamennyi program ingyene-
sen látogatható.

héten, amikor virágokkal és tojá-
sokkal egy kis húsvétcentrumot 
alakítottak ki a Liszt Ferenc ut-
cában. Ezen a héten környezet-
védelmi napot szerveznek, amin 
a Bőrgyár környékét megtisztít-
ják a szeméttől. A Palotavárosi 
Közösségi Kert és a Horgász 
Egyesületek Fejér Megyei Szö-
vetsége tagjaival közösen április 
26-án, szombaton végzik el a 
környék takarítását. A három 
egyesület példát kíván mutatni a 
tiszta fehérvári létre.
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mellett vércukor-, vérnyomás- 
és koleszterinmérés valamint 
csontsűrűség-vizsgálat is lesz 
a Távirda utcában. A Szent 

György Egyetemi Oktató-
kórházban az elmúlt évben 66 
ezer fekvőbeteget és másfél 
millió járóbeteget láttak el. 

Szabó Bakos Zoltánné ápolási 
igazgató úgy fogalmazott, öröm, 
hogy Székesfehérvár és az 
ÁNTSZ egészségpolitikájában 
kiemelt szerepe van a megelő-
zést szolgáló programoknak, 
szűréseknek. Dr. Pásztor László 
osztályvezető főorvos arról is 
beszámolt, hogy míg országosan 
40 százalék, addig Fehérváron 
60 százalék fölötti a megje-
lenési arány a mammográfiás 
szűréseken. Fontos, hogy részt 
vegyenek rendszeres szűrésen a 
hölgyek, hiszen az időben felfe-
dezett daganat gyógyítható.
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Felül a kész direkt héjak, alsók kezelés előtt
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Az esztétikus direkt héjak egyedileg 

készített vékony rétegek, amiket 

a fogorvos a szájban mintázva a 

fogakra készít. A fogak egyik, leg-

gyakrabban a külső felszínét részben, 

vagy egészben befedő fogpótlás 

típusa. Dr. Hátsági-Horváth Miklós 

implantológust, a Dr. Hátsági Implant 

Fogászati Központ vezetőjét kérdez-

tük erről a kíméletes és esztétikus 

eljárásról.

„A direkt héjak a legkíméletesebb 
héj típusok. Kevesen tudják, de 
ezeknek az elkészítése sok esetben 
egyáltalán nem igényli a fogak 
preparációját. Leggyakrabban 
az elülső, frontfogakra készítjük 
a direkt héjakat. A felhasznált 
anyagok korszerűsödésével egyre 
bátrabban alkalmazhatjuk ezt 
a technikát.” – hangsúlyozta Dr. 
Hátsági-Horváth Miklós. A 

látrányI vIKtórIa

Kozmetikai, esztétikai fogászat II. rész – esztétikus direkt héjak

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

.

Bejelentkezés:
06 30 556 2448

Gyerekeknek:
Koordinációfejlesztő gyakorlatok

Gyermekpszichológiai tanácsadás
Zeneovi

Felnőtteknek:
Belgyógyászati tanácsadás

Labordiagnosztikai tanácsadás

Dr. Bubó Egészségnapok május 10. és 17.

A programokon való részvétel ingyenes.

szakember azt is elmondta, hogy 
fogfehérítésre nem megfelelően re-
agáló elszíneződések korrekciójára 
is alkalmazható a direkt héj. Akkor 
is ezt a megoldást lehet választani, 
ha a fog fejlődési rendellenessé-
geket (pl. fluorózis, tertaciklines 
elszíneződés, ha fogfehérítésre nem 
reagál megfelelően) szeretnénk 
megszüntetni, vagy jó választás 
lehet a lecsorbult fogkorona kiegé-
szítésére, illetve élpótlásra. A direkt 
héjakat emellett a fogak közötti 
rés – azaz diastema - zárására 
is alkalmazzák, és a szabályta-
lan helyzetű fogak pozíciójának 
esztétikai korrekciójára is alkalmas 
„alternatív fogszabályozási” 
módszer. „A direkt héj készítésénél 
szükség esetén a fogat minimális 
mértékben elő kell készíteni. Ez sok 
esetben csak a fog alapos tisztítá-
sát jelenti. Ezt követően a fogat 
először gondosan izolálni kell. Így 
elkerüljük a szájüreg nedvességével 

történő érintkezést. Ez a technika 
alkalmazása során elengedhetet-
len. Ezután a fogat előkészítjük a 
ragasztáshoz, majd apró rétegeket 
alkalmazva, helyes sorrendben 
használva alakítjuk ki a foghéjat. 
Végül az elkészült direkt héjat 
kidolgozzuk, fényesre polírozzuk, 
hogy az valóban élethű legyen.” – 
mondta el a szakember.
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Kiterjedés alapján lehet
részleges esztétikus direkt héj: ilyenkor a foghéj a fog külső 
felszínének csak egy részét borítja. A fog előkészítése során csak a 
rendellenességnek megfelelő területen preparálnak, így biztosítva a 
minimális foganyagveszteséget.

teljes esztétikus direkt héj: a fog teljes, elülső felszínét beborító 
direkt héj típus.

csiszolás nélkül készülő esztétikus direkt héj: akkor készíthető, ha 
az esztétikai korrekcióra szoruló fog kissé beljebb helyezkedik el, így 
nem szükséges további helyet biztosítani a héj számára.
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STÍLUS

Tavaly 1965 diák búcsúzott Fehérváron a középiskolától

az oldalpárt

szerKesztette:

Kurucz tünde

Új kosztüm a lányoknak, öltöny a fiúk-

nak, óriási csokor és egy kisebb esküvő-

höz fogható családi összejövetel – csak 

néhány „apró” tétel, ami az érettségiző 

diákok szüleit terheli. 

A család számára sokszor az egyik 
legnagyobb fejtörést az okozza, 
hogy otthon vagy étteremben tart-
sák meg a hagyományos ballagási 
ebédet vagy vacsorát. A saját lakás, 
ház mellett szól, hogy az ünnepi 
húsleveses-rántott húsos menüt 
fejenként egy-két ezer forintból is 
ki lehet hozni, az üdítőket, a sört, a 
bort és a röviditalokat az akciókat 
figyelembe véve már jóval koráb-
ban be lehet szerezni. Ezekhez 
azonban alaposan elő kell készülni, 
de a ballagás előtti néhány napot 
a háziasszony még így is a tűzhely 
előtt tölti.
Éttermet akkor érdemes választani, 
ha kicsi lakás, nagy a rokonság, és 
sokan nem férnek el az asztalnál, 
illetve ha a szülők a megállás nél-
küli kiszolgálás helyett inkább egy 
jóízűt beszélgetnének a rég nem 
látott családtagokkal, barátokkal.
A fehérvári éttermek közül sokan 
erre az alkalomra külön menüt 
állítanak össze. A legegyszerűbb, 
legolcsóbb ételsorok hozzávető-
legesen három-négyezer forintba 
kerülnek, míg a drágábbak ára 
fejenként hat-hétezer forint körül 

A ballagás drága mulatság 

Horoszkóp
április 21. – április 27.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Kos 03. 21. – 04. 20.
Tele van erővel, energiával, nincs 
olyan feladat, amit ne tudna 
megoldani. Jókedve, optimizmusa 
ragadós. Ennek köszönheti, hogy 
még olyan emberek is keresik 
Önnel a kapcsolatot, akik koráb-
ban elhúzódtak Ön mellől. 

Bika 04. 21. – 05. 20.
A higgadt, józan gondolkodás 
jellemző most Önre, amikor 
pontosan tudja, hogy kinek mit 
kell mondani, kivel hogyan kell 
viselkedni. Hiszen ezzel a stílussal 
arathat sikert, és tehet olyan 
szövetségesekre szert, akiknek a 
jövőben majd sokat köszönhet. 

Ikrek 05. 21. – 06. 21.
Kiváló a hét munkahely-változ-
tatásra, állásinterjúra. Felettesével 
is olyan témákat beszélhet meg, 
amelyre főnöke talán korábban 
nem volt nyitott. Soha nem 
tudta még annyira jól képviselni 
a saját érdekeit, mint ezekben a 
napokban.

Rák 06. 22. – 07. 22.
A most kezdődő szerelmi kapcso-
latok élvezetesek, izgalmasak és 
rövid életűek lesznek. A házassá-
gokban régi téma kerülhet újból 
terítékre, amit most már rettentő 
unalmasnak találhat. A munkahe-
lyén történő változásokhoz a saját 
érdekében vágjon mosolygós arcot! 

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.
Hajlamossá válhat túl sokat meg-
engedni magának, amivel kivált-
hatja olyan emberek ellenszenvét, 
akinek a barátságára, támogatásá-
ra lenne szüksége. Ez a hét nem 
alkalmas a jövő tervezgetésére! 

Szűz 08. 23. – 09. 22.
A szerelmi kapcsolatokban 
felütheti fejét a féltékenység zöld 
szemű szörnyetege. Maradjon 
higgadt, mert a forrófejűség anya-
gi veszteséggel járhat. Ameny-
nyiben Ön szülő, gyermekét 
türelmesen hallgassa végig! 

Varázslatos torták, sütik 
otthon, egyszerűen! 

Nálunk mindent megtalál!

Székesfehérvár, Várkapu u. 6. 
(Varkocs szobor mögött)
Telefon: +36-20/326-8357

VIRÁGÜZLET
Székesfehérvár,

Deák F. u. 1. és Prohászka O. út 22.
www.iriszviraguzlet.hu

Ballagási és
anyák napi 

csokrok
megfizethető áron!

Jelentkezés:
kattila@biztospont.hu címen

Jelige: Fehérvár

Éttermi munka
az Alba Plázában 

lévő Gyorsétteremben
hosszú távra

18+ nappalitagozatos 
diákoknak Suli mellett!

mozog. A főételek legalább kétféle 
húsból és köretből állnak, az előé-
tel a megunhatatlan húsleves gaz-
dagon, a desszert pedig valamilyen 
sütemény, fagyikehely vagy somlói 
galuska. A legtöbb helyen lehet 
vegetáriánus ballagási menüt is 
kérni, de találtunk olyan éttermet, 
ahol a gluténérzékenyekre is külön 
gondoltak.

Az italfogyasztást természete-
sen ezen felül kell állni, így az 
éttermi számla végösszege még 
egy viszonylag szűkebb, tíz-ti-
zenkét fős társaság esetében is 
könnyedén elérheti a negyven-
ötvenezer forintot. És akkor még 
nem beszéltünk a ballagóruháról, 
frizuráról, a gigantikus csokorról 
vagy az ajándékról.
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Készítsünk egy dobozt, amibe régi közös fényképeket, rajzokat vagy 
az együtt töltött pillanatokra emlékeztető apróságokat teszünk!

Ha könyv mellett döntünk, akkor feltétlenül írjunk hozzá személyre 
szabott ajánlást!

Ha pénzt adunk, akkor sima boríték helyett tegyük egy kifejezetten 
erre a célra gyártott képeslapba!

Ajándékötletek
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A személyre szabott ruha áll a legjobban

Szalagavatók, ballagások, esküvők 

időszaka kezdődik. Alkalmak, ahová 

nem húzhatunk farmert és pulcsit, 

bármennyire is kényelmes. Ilyenkor 

előkerülnek az öltönyök és a kosz-

tümök – stílusban az eleganciáé lesz 

a főszerep. A fiataloknak sokszor 

nincs mit elővenni a szekrényből, 

mert nincs még öltönyük, vagy 

kinőtték azt.

Az, hogy milyen alkalomra keres 
az érdeklődő öltözetet, nem lehet 
mindegy. De az is fontos, hogy 
ki viseli majd az alkalmi ruhát, 
hiszen azok csak akkor érik el 
elegáns hatásukat, ha figyelembe 
vesszük hordozója testalkatát, 
bőrszínét – hívta fel a figyel-
met Aranyné Vági Krisztina, a 
Stílus Öltönyház vezetője, aki 
mellesleg az értékesítés mellett 
szab, varr, és persze tanácsot ad 
vevőinek. A szakértő véleménye 
szerint az sem lehet közömbös, 
hogy aki az öltönyt vagy kosztü-

Mérleg 09. 23. – 10. 22.
Hajlamossá válhat olyan dolgo-
kat is kimondani, amiket inkább 
el kellene hallgatni. Némi 
önfegyelemre lenne szükség, 
hogy ne aprózza el az energiáját. 
A párkapcsolatokra a vita lehet 
a jellemző, mert mindketten 
makacskodnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.
Ezen a héten engedje el 
magát, lustálkodjon, több 
időt szenteljen a hobbijára, 
vagy arra a tevékenységre, 
ami kikapcsolódást jelent! 
Szerelmi kapcsolatában a nagy 
egyetértés, egymás elfogadása, 
segítése lehet a jellemző.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.
Mielőtt elkezdené tervezgetni 
kedvesével a közös jövőt, érde-
mes lenne a partnerével nyíltan 
beszélni mindarról, ami foglal-
koztatja. Mert nem biztos, hogy 
szerelme is ugyanúgy gondolko-
dik kettőjükről, mint Ön.  

Bak 12. 21. – 01. 20.
Ha párkapcsolatban él, és 
közben más után vágyakozik, 
a héten állandó partnere meg-
érzései tökéletesen működhet-
nek, és rájöhet arra, Ön miről 
álmodozik. Ebből veszekedés 
alakulhat ki.  

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.
Szerencsés hétnek néz elébe, 
amikor olyan pénz állhat a 
házhoz, amire nem számított, 
vagy amelyről már lemondott. 
Kapcsolatában nehéz helyzet 
alakulhat ki, mert partnere a 
barátokra hallgat, az ő vélemé-
nyüket kéri ki olyan dologban, 
amihez semmi közük. 

Halak 02. 19. – 03. 20.
A szerelemben boldog, soha 
vissza nem térő pillanatokat 
élhet át, míg a pénzügyek terén 
őrjítő helyzet alakulhat ki. 
Amikor egymást érik azok a 
szituációk, amikor mélyebbre, 
és még mélyebbre kell nyúlni a 
zsebében. Ne kérjen, és ne adjon 
kölcsön semmit!

csIMa veronIKa

Az akció 2014. április 22-től visszavonásig tart. Részletek az üzletben.

Székesfehérvár, Borszéki u. 3.  
Telefon: +36-20/520-4673

www.maroscipohaz.hu

Ballagási és esküvői ajánlatunk:
alkalmi cipők már

10.300 Ft-tól

Nyitva tartás: h-p: 10.00-18.00, szo.: 9.00-13.00

Székesfehérvár, Kégl Gy. u. 2.
(Földhivatal és illetékhivatal utcája)

Telefon: 06-30-76-86-547
Nyitva: h-p.: 9.30-17.30, szo.: 9.00-12.00

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű 

férfi ruhák az extra igényekhez,
110-230 kg-ig, 2XL-9XL-ig.

Ballagásra, esküvőre:
• öltönyök,

szóló nadrágok,
zakók (56-86)

• rövid és
hosszú újjú ingek (46-60)

Szabadidőhöz:
• pólók (2xl-9xl)
• térd- és nyári,

hosszú nadrágok (58-86)

Számos alternatív gyógyászati kezelés vehető igénybe  a LIFE 
Egészségcentrum Alternatív Gyógyászati Egészségpontjában!

Szolgáltatásaink: 
állapotfelmérés, reflexológiai talpmasszázs, shiatsu masszázs, zsírégető 
masszázs, aromaterápiás masszázs, fül akupunktúra, íriszdiagnosztika, 

aura és csakrafotózás, asztrológia, lézerterápia, kristály terápia, tibeti 
hangtál terápia, Kahi Healing kezelés, szellemi gerincfelépítés, csontkovács

Címünk: Székesfehérvár, Távirda u.2.
(Fehérvár Áruházzal szembeni sarok)

Információ/Bejelentkezés:

22/340-048, 20/512-2383 • www.lifecenrum.hu/ALTERNATÍV

ALTERNATÍV GYÓGYÁSZAT 
A LIFE EGÉSZSÉGCENTRUMBAN!

Farmerból elegánsba - na de hogy?

möt veszi, annak milyen a haja 
és a szeme színe. Nyilván nem 
a társkeresés céljából vizsgálják 
meg a hajat, alkatot és szemet, 
hanem azért, hogy azokhoz 
harmonizáljon a hordandó 
öltözet. A legújabb trend szerint 
a fiatalok a kétgombos, karcsú-
sított fazonokat kedvelik, ami 
érthető, hiszen a gombolkozás 
nem erőssége az új generációnak 
a tépőzárak, cipzárak világá-
ban. Ugyanakkor a fiatalok is 

elfogadják a sötét színeket, sőt, 
előnyben is részesítik. A sötét 
szín a praktikusság miatt előnyt 
élvez, hiszen azt bármilyen alka-
lomra fel lehet venni.
Már említettük, hogy a ruhavá-
lasztás egyik szempontja a testal-
kat, ami minden embernél más. 
Aranyné Vági Krisztina szerint 
a konfekcióknak bizony nem árt 
néha egy kis javítás, beszegés, 
bővítés. Persze a legjobb, ha 
testre szabatják a ruhát!
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Csütörtökön ülésezett a Székesfehérvári 

1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet 

küldöttgyűlése, amely már huszonkét éve 

„helyettesíti” a szervezet legitim fórumát, a 

közgyűlést.

A szövetkezeti törvény, de még a Szé-
kesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó 
Szövetkezet szabályai szerint is a kül-
döttgyűlésnek nyilvánosnak kell lennie, 
azon a szövetkezeti tagok tanácskozási 
joggal részt vehetnek. Dávid Lajos, 
a szövetkezet elnöke ezt egyszerűen 
semmibe vette, és – feltételezhetően 
az általa kirendelt – „verőlegények” 
segítségével, a legdurvább eszközök-
kel meg is akadályozta. Ezért a Civil 
Házba csütörtök 17 órára összehívott 
küldöttgyűlésre a szövetkezet tagjai 
nem juthattak be.
Dávid Lajos elnök a város polgár-
mestere által biztosított színházterem 
valamennyi ajtaját lezáratta, és egy 
sokkal kisebb helyiséget jelölt ki a 
tanácskozás részére, hogy a tulajdo-

Ahol az üres székekre mutatnak 1. rész
nagy zoltán péter

A szövetkezet elnökét, Dávid Lajost testőrök kísérték, hogy a nyilvánosság - 
az általa „képviselt” szövetkezeti tagok - elől védjék

nos tagok nehogy bejuthassanak a 
küldöttgyűlésre. Az általa kivezényelt 
igazgatósági tagok a helyiség őrökkel 
biztosított ajtajánál azt mondták, hogy 
kicsi a terem, ezért oda nem mehet 
be mindenki. A kint rekedt, felhábo-
rodott tagok a sajtón keresztül adtak 
hangot annak, hogy az általuk fizetett 
igazgatóság minden határon túlment, 
jelenlegi működésük illegitim.
Mivel a küldöttgyűlés nyilvánosságát 
csak a küldöttek minősített több-
ségének szavazatával lehetett volna 
megszüntetni – ám erre eshetőség sem 
volt, hiszen már az ülés előtt elzáratott 
minden bejáratot a szövetkezet elnöke 
– érthető volt, hogy Vargha Tamás 

államtitkár képviselője sem tudott 
bejutni a tanácskozásra, mert Dávid 
Lajos elnök emberei visszalökték. 
Csak később tudták meg, hogy ki is a 
személy, akkor sietve helyet biztosítot-
tak számára.
A küldöttek többsége a szövetkezet 
vezetésének több száz millió forintról 
szóló beszámolóját, terveit elfogadta, 
köztük az igazgatóság hárommil-
lió forintos jutalmazását is. Dávid 
Lajos elnöknek – aki a Fejér Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke 
is egyben – szintén megszavazták a 
szövetkezeti bruttó 890 ezer forintos 
tiszteletdíjat, amit az ülésről kizárt 
tagok fizethetnek.

A küldöttgyűlésen jelen lehetett Farkas 
Tamás, a Lakásszövetkezetek Országos 
Szövetségének elnöke is, aki a tanács-
kozáson kijelentette: „egy kétharmados 
országgyűlési választás áldozatai 
vagyunk.” A távozó Farkas Tamás 
kérdésünkre nem tudott egyértelmű 
választ adni, hogy a lakásszövetkezet 
gazdálkodását melyik szerv felügyeli.
Jogászok megítélése szerint a demok-
rácia teljes deficitje, hogy a Székes-
fehérvári 1. számú Lakásfenntartó 
Szövetkezet 1992 óta nem tartott 
közgyűlést, és ezzel közel négyezer 
tagját zárta ki a szervezet működésé-
ből. A tanácskozás végén „verőlegé-
nyek” védelme alól távozó szövetke-
zeti ügyvezető igazgató a kirekesztett 
tagoknak cinikusan odavetette: „Miért 
nem jöttek, ott voltak az üres székek!”

Tekintettel arra, hogy a Fehérvár 

Médiacentrum munkatársait durva 

atrocitások érték munkavégzésük 

során, a cég  ismeretlen tettes ellen 

feljelentést tett a Székesfehérvári 

Rendőrkapitányságon.
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További információ:
http://www.szepho.hu

Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
készülő Integrált Településfejlesz-
tési Stratégiája (ITS) alapozza meg 
Székesfehérvár számára a 2014-2020 
közötti időszak hazai, közösségi és 
egyéb forrásokból megvalósuló fej-
lesztéseit. Az ITS a város programja, 
a város fejlesztési elképzeléseire, 
problémáira, és igen, az itt élő 
lakosság igényeire kell, hogy haté-
kony választ adjon.

Lezárult egy sikeres lakossági 
felmérés, melynek részeként 
2014. január 20-tól rajzpá-
lyázatot hirdetett Székesfe-
hérvár Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Széphő 
Zrt. az általános iskolás 
tanulók számára. Az 1-4. 
osztályos diákok a „Mit sze-
retsz legjobban városodban? 
avagy mit jelent számodra 
Székesfehérvár?”, míg az 5-8. 
osztályos diákok „Székesfe-
hérvár 2020 avagy milyennek 
képzeled a városod 2020-
ban?” című témát dolgozták 

Rajzokkal és ötletekkel Fehérvárért

fel rajzaikban. A pályázat 
lezárult, az eredményhir-
detésre várhatóan május 
végén kerül sor. Az elkészült 
pályaművek a http://www.
szepho.hu/rajzpalyazat című 

weboldalon, egy virtuális 
galériában megtekinthetők. A 
két pályázat egy-egy közön-
ségdíjasának kiválasztásához 
is ezen a honlapcímen lehet 
leadni a szavazatokat.

Az ITS kidolgozása során 
kiemelten fontos az igényala-
púság, melynek egyik támoga-
tó eszköze a projektgenerálás, a 
formálódó fejlesztési elkép-
zelések gyűjtése és nyomon 
követése. Lényeges, hogy a 
sajátos területi igények feltárás-
ra kerüljenek, hogy az elkészült 
dokumentum főbb irányvona-
lai, célkitűzései ezeket szem 
előtt tartva legyenek megha-
tározva. Amennyiben Ön ren-
delkezik Székesfehérvár jövőjét 
nagymértékben meghatározó 
projekttel, a http://www.
szepho.hu/projektgeneralas 
című weboldalról letölthető 
adatlapot kitöltve és az its@
szepho.hu címre elküldve 
járulhat hozzá, hogy a stratégia 
készítése során annak kidolgo-
zói figyelembe vegyék az így 
felmerült igényeket is.

A rajzpályázat két korcsoportjának közönségdíjazottjait a honlapon 
leadott szavazatokkal választhatják ki
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A holokauszt magyarországi emléknap-

ja alkalmából megemlékezést tartottak 

az egykori fehérvári zsinagóga helyén 

álló emlékműnél, majd a Vörösmarty 

Színházban nyílt meg a „Falak, jelek, 

sorsok - magyar zsidók deportálása 

Auschwitzba” című kiállítás.

1944-ben április 16-án kezdő-
dött meg a magyarországi zsidók 
gettókba tömörítése Kárpátalján. 
Az ezt követő hónapok során 
több mint négyszázezer zsidót 
zártak gyűjtőtáborokba, majd 
hurcoltak el Magyarországról 
Auschwitz-Birkenauba.
A Zsinagóga Emlékműnél 
Neubart István, a Székesfehér-
vári Zsidó Hitközség elnöke 
beszédében arra is emlékezte-
tett, hogy Székesfehérvárról és 
környékéről háromezer embert 
gettóba, haláltáborokba vittek, 
kényszermunkára hurcoltak.
A megemlékezést követően a 
Vörösmarty Színházban meg-

A héten kezdődik a Mikes Kele-

men utca teljes felújítása a Saára 

Gyula program keretén belül: 

április 23-án, szerdától aszfalt-

marási munkák folynak majd 

napközben, ezért előző naptól, 

április 22-én, kedden 14 órától 

már nem lehet autóval parkolni 

az utcában. A lakók az útfelújítás 

idején (április 22.–május 9.) au-

tóikkal a Mancz János utca 4.-16. 

szám előtti parkolókat vehetik 

igénybe díjmentesen.

Április 17-én megkezdődött 
a Sziget utca felújítása a pa-
nelház mögötti szervizúttal. 
Múlt héten ezen szakaszon 
aszfaltmarással kezdtek, 
április 22-én, kedden pedig 
a Sziget utcában dolgoznak 
majd a munkagépek. Várha-
tóan április 25-ig elkészül 
a szervizút aszfaltozása, a 

Falak, jelek, sorsok

Útfelújítások kezdődnek 
városszerte

látrányI vIKtórIa

bácsKaI gergely

A holokauszt magyarországi 
áldozataira emlékeztek az egykori 
zsinagóga helyén álló emlékműnél

Németalföldtől
Rómáig

Válogatás a Zichy-gyűjtemény 
legszebb festményeiből és szobraiból

Csók István Képtár • 2014. április 12. – június 29.
A Szent István Király Múzeum és a 

Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria közös kiállítása

www.szikm.hu

Nevezési díj: 
19 év alattiak 4000 Ft/csapat, felnőttek 6000 Ft/csapat

Nevezés: Lénia 2 Kft. (Pozsonyi út 23.),
Fehérvári Ajándékbolt (Hiemer-ház),

illetve a Gáz utcai Alba Sport Kávézóban.
Nevezési határidő: április 29., kedd, 16.30-ig.  

További részletek: 22/340-840

SzéKeSFeHérvári 
STreeTbALL MAjáLiS

bregyó közi Sportcentrum,  
2014. május 1., csütörtök

Szedd össze a csapatod és Tiéd a pálya!
Fő támogatók:  Székesfehérvár Megyei jogú város 

Önkormányzata és a Plastobo Kft. 
rendező és szervező:  

Lénia 2 reklám- és Médiaügynökség Kft.
Hetedhét határban a legnagyobb kosaras buli!

Szeretettel várunk!
Kategóriák (férfi, női):

15 év alattiak • 19 év alattiak • felnőtt nyílt  
• felnőtt vegyes  

(legalább 1 lány) • családi • 40 + vegyes  
(legalább 1 hölgy)

Megjegyzés: a korhatáros csapatoknál a legidősebb játékos kora  
a mérvadó. A 40 + vegyes kategóriában minden csapattagnak  

40 év fölöttinek kell lennie!nyílt a „Falak, jelek, sorsok - ma-
gyar zsidók deportálása Ausch-
witzba” című vándorkiállítás. A 
tárlaton a középiskolás diákok, 
tanáraik és a téma iránt érdek-
lődők megismerhetik a magyar 
történelem egyik legtragikusabb 
eseménysorát.
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Sziget utca pedig a bur-
kolat- és aknajavításokat 
követően május közepén 
lesz aszfaltozva. A marási és 
aszfaltozási munkák során 
a párhuzamos parkolás nem 
lesz lehetséges az utcában, 
amit a kivitelező megállni 
tilos táblákkal is jelez április 
22-től.
Május 5-én kezdődik a 
Tolnai utca felújítása, ahol 
először szintén aszfaltma-
rás történik. A munkák itt 
várhatóan május végére 
készülnek el. A párhuzamos 
parkolás az útfelújítás ideje 
alatt a Tolnai utcában sem 
lesz lehetséges, amit a kivi-
telező itt is táblákkal jelez 
majd május 5-től.
Az utcák felújítása alatt a la-
kók türelmét és a kihelyezett 
jelzések fokozott figyelmét, 
a tilalmak betartását kérik a 
kivitelezők!
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A fehérvári hívek Spányi Antal vezetésével állomásról állomásra járták végig Krisztus szenvedéseit, és mondtak imát 
minden stációnál

A két-háromszáz éves ikonokat restaurálják, hogy ismét eredeti színükben 
ragyoghassanak

Visszakerültek az elrabolt ikonok a szerb ortodox templomba

Feltámadt Jézus Krisztus
az oldalt

szerKesztette:

nagy zoltán péter

Nagypénteken feszítették keresztre 

a mártírt, Isten fiát, Jézus Krisztust. 

Ezen a napon a megrendülés csendje 

ül a templomokban, a keresztény 

hívők szívében. 

A katolikus egyház ilyenkor 
a legnagyobb egyszerűséggel 
tartja miséjét. A Székesfehér-
vári Egyházmegye püspöke 
nagypénteken csendben vonult 
a Szent István Székesegyház ol-
tárához, ahol arcra borult, majd 
paptársaival és a hívekkel térden 
imádkoztak.
Ezen a napon hagyomány sze-
rint járták végig Jézus kálváriáját 
a fehérvári hívők a papság és 
Spányi Antal megyés püspök 
vezetésével a Palotai úton.
A meghurcolt, megvert és 
keresztre feszített Krisztust elte-
mették, és a római katonák egy 
hatalmas kővel zárták el sírját, 
hogy elejét vegyék a mende-
mondáknak. Ám a megfeszítte-
tés harmadik napján, vasárnap 
Jézus Krisztus teste és lelke is 
feltámadt, amivel örök igazolást 
tett Isten végtelen kegyelmére, 
hogy az általunk elkövetett 
bűnök megbocsájthatók, mert a 
Mártír vérével fizette meg annak 
árát. A keresztény egyházaknak 
ez a mártíromság és a feltámadás 
isteni reménye a legnagyobb, 
legteljesebb ünnepe. Székesfe-

2009-ben Fehérváron felbecsülhe-

tetlen értékű ikonokat raboltak el a 

szerb ortodox templomból, melyek 

közül abban az esztendőben – a rend-

őrség nagy erejű nyomozása ellenére 

– mindössze négy darab került elő. 

Idén az összes ikont megtalálták.

Huszonhét ikont raboltak el 
öt évvel ezelőtt a fehérvári 
szerb templomból, amit akkor 
azonnal be is jelentettek. A 
rendőrök forró nyomon indultak 
a műkincsek után, de az elkövető 
kijátszotta őket, s mindössze 
négy ikon került meg. A nyomo-
zás hosszú ideig folyt, de egyre 
fogyott a remény. A tolvaj profi 

A stációk száma a korai időszakban öt, majd a szerviták hatására hét, de akár kilenc is lehetett. Magyarorszá-

gon húsznál többet nem építettek. A stációk számát a régi építésűeknél kiegészítették tizennégyre. A stációk 

többnyire temetőkhöz kapcsolódnak, de alakítottak ki önálló Golgotákat is. A Fehérvárhoz legközelebbi Golgota 

Bodajkon van. A stációk távolsága lehet hetven méter (például Pápán), de a szűk területeken akár öt-hat méterre 

is zsugorodhat. A magyar nyelvterület legismertebb kálváriája Csíksomlyón található. A Kissomlyó-hegyre a hegy 

meredek nyugati oldalán vezet a kálvária a 834 méter magas csúcson lévő Salvator-kápolnához, amit minden 

bizonnyal az 1456-os nándorfehérvári győzelem tiszteletére szenteltek. A köznép a csíksomlyói kálváriát Jézus 

hágójának nevezi.

A legismertebb tizennégy stáció:
1. Jézust Pilátus halálra ítéli – 2. Jézus vállára veszi a keresztet – 3. Jézus először esik el – 4. Jézus találkozik 

anyjával – 5. Cirenei Simonnal vitetik a keresztet – 6. Veronika kendőjét nyújtja Jézusnak – 7. Jézus másodszor esik 

el – 8. Jézus szól a síró asszonyokhoz – 9. Jézus harmadszor esik el – 10. Jézust megfosztják ruháitól – 11. Jézust 

keresztre feszítik – 12. Jézus meghal a kereszten – 13. Jézust leveszik a keresztről – 14. Jézust sírba teszik.

hérváron a misékre és isten-
tiszteletekre több ezren mentek 
húsvét alkalmából. Megteltek 

a katolikus, református, evan-
gélikus és baptista templomok, 
imaházak. Ez az az alkalom, 

amikor azok is elmennek a 
templomba, akik rendszeresen 
nem járnak oda.
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volt, ami azért is lehetett, mert 
az elkövető régebben nyomo-
zóként dolgozott a fehérvári 
rendőrkapitányságon. Idén egy 
banális közlekedési ellenőrzésen 
bukott meg, amikor hatan ültek 
egy autóban. Ahelyett, hogy 
elfogadták volna a vétség tényét, 
belekötöttek a fiatal közlekedé-
si rendőrbe, aki erősítést kért. 
Átvizsgálták az autót, amiben 
a lopott ikonok közül találtak 
meg párat. Ezután házkutatást 
tartottak a lepsényi lakáson, ahol 
egy serleg kivételével valameny-
nyi lopott műkincs előkerült.
A szerb ortodox egyház visz-
szakapta kincseit, amit a húsvét 

alkalmából kiállítottak a Rác 
utcai templomban. Talán az 
sem véletlen, hogy éppen azon 
a húsvéton mutathatjuk be a 
megkerült ikonokat, amikor 

egy időre esik a Juliánusz- és a 
Gergely-naptár szerinti húsvét 
– mondta Sándorovits László, 
a székesfehérvári szerb ortodox 
egyházközség elnöke.
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A Siófok ellen jobban ment 
Tilingeréknek, Csabán azonban 
kikaptak

A világkupán a fehérvári Kovács 
Sarolta érte el a magyarok között a 
legjobb eredményt

A zene és a sport egymásra talált - a ByTheWay és a szinkronkoris lányok

Két mérkőzést játszott a mögöt-
tünk hagyott héten a Fehérvár 
KC a női kézilabda NBI-ben. A 
fontosabb talán az első, keddi, 
siófoki volt. A Balaton-parton 
Tilingerék számára nagyon 

A kínai Csengtuban rendezett 
öttusa világkupán négy fehérvári 
állt rajthoz a selejtezők során. 
Kovács Sarolta és Deme-
ter Bence és az Alba öttusás 
Alekszejev Tamara simán jutot-
tak a fináléba, a Volán Fehér-
vár harmadik versenyzőjének, 
Slett Emesének ez sajnos nem 
sikerült. Pénteken a hölgyek 
döntőjében Kovács Saci nem 
kezdett valami fényesen, a vívás 
után csak a 24. helyen állt, de 
jó úszásával (3. hely) és lovag-
lásával (2. hely) esélyt teremtett 
magának a jó eredmény elérésére 
a kombináció előtt. Saci ebben a 
számban is jól helytállt, és végül 
két kínai és egy lengyel mö-
gött a negyedik helyen zárta a 
világkupát. A másik két magyar, 
Földházi Zsófia a tizedik, míg 
a fehérvári Alekszejev Tamara 
tizennyolcadik helyen végzett. A 
szombati férfi döntőben sokkal 
jobban kezdett Demeter Bence, 

Hazánkban eddig még sosem látott, 

egyedi gálával búcsúzott a verseny-

szezontól a Székesfehérvári Szinkron-

korcsolya Egyesület, mely a különböző 

korcsoportok látványos kűrjei mellett 

„jégre vitte” a fiatalok nagy kedven-

cét, az egyik hazai tehetségkutatón 

feltűnt ByTheWay együttest. 

A zene a szinkronkorcsolya 
elengedhetetlen része, így nem 
véletlen, hogy a klub gálájának 
vezető szála a sport és a koncert 
közös nevezőre hozása volt. A 

Semmi sem dőlt elÉrtékes helyezések a világkupán

Szinkronban a zenével

KaIser taMásKaIser taMás

néMeth zoltán

Figyelem!
2014. május 9-én,
17 órától kerül sor

az Alba Pont
Lakóközösségi Információs 

Szolgáltató Iroda

Női klubjának
következő rendezvényére

a Fehérvári Civil
Központban.

Ezúttal a
nyári táborozási
lehetőségeket

ismertetik
a szakemberek.

Várnak minden
érdeklődőt!

ALBA PONT 
Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

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

(Fehérvári Civil Központ)

Sportműsor

Kevés meccsel várja néző-
it az előttünk álló héten a 
Fehérvár Televízió, de ez 
nem véletlen: a Volán már 
régen befejezte szereplé-
sét az EBEL-ben (hoki-
sainknak most a világ-
bajnokságon lehet és kell 
drukkolni), az Alba nem 
játszik meccset a hétvé-
gén, míg az FKC játszha-
tott volna, ha a Magyar 
Kupa negyeddöntőjében 
nem a Győrt sodorja elé 
Fortuna. Így marad ne-
künk a Vidi: José Gomes 
együttese két mérkőzéssel 
is megörvendeztet ben-
nünket, az elsőt, a Loki 
elleni Ligakupa-derbit 
szerda este láthatják a Fe-
hérvár Televízióban, míg 
a Puskás Akadémia elleni 
bajnoki éppen jó lesz 
vasárnap estére, amolyan 
hétzárónak.

Székesfehérvári Szinkronkorcso-
lya Egyesület csapatai, a junior 
Black Rose és a basic novice 
CrystIce hatalmas sikerrel 
mutatta be kűrjeit, majd a lányok 
látványos bemutatóval tették szí-
nesebbé a ByTheWay koncertjét. 
Az est folyamán az előkészítő 
korcsoport mellett a sportolók 
szülei is jégre léptek, hatalmas 
sikert aratva a majd színültig 
megtelt Ifjabb Ocskay Gábor 
Jégcsarnokban. Az est kiváló 
hangulatban telt, az ötlethez és a 
megvalósításhoz csak gratulálni 
tudunk!
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mint Saci egy nappal korábban, 
hiszen a vívás után a hetedik 
helyen állt. Majd kilencedik 
volt vívásban és ötödik a lovas 
pályán, a kombináció azonban 
nem sikerült túl jól neki, de így 
is az ötödik helyen ért célba. A 
másik két magyar, Kasza Róbert 
második, míg Tibolya Péter 
huszonkettedik lett.

Sport a TV-ben

fontos volt, hogy az Esbjerg 
elleni EHF-Kupa búcsú után 
azonnal „visszaüljenek a lóra”, és 
ne maradjon a játékosokban túl 
sokáig a negatív élmény. A talál-
kozó elején azért még érződött a 
csapaton a pofon nyoma, de szép 
lassan elkezdett harapni az FKC, 
és második meccsét is megnyerte 
a rájátszásban. Siófok–Fehérvár: 
20-22.
Szombaton már a Viharsarok-
ban volt jelenése a gárdának, 
ott, ahol januárban viszonylag 
simán kikapott. Ugyanakkor 
bizakodásra adott okot, hogy 
decemberben Siófokon is bukott 
a csapat, most mégis nyert. 
Ezúttal azonban nem sikerült 
visszavágni, Bakó Botond Bé-
késcsabája 29-24-re győzött. A 
rájátszás két hét szünet után má-
jus első hétvégéjén folytatódik. 
Kijelenthető, hogy még semmi 
sem dőlt el, három kör után 
három gárda (Békéscsaba, FKC, 
Vác) is hat ponttal áll, a Siófok 
pedig négypontos.
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A világbajnok U18-as válogatott – köztük kilenc fehérvári

A kép csalóka, az Újpest fogott padlót, a duplázó Zé Luís pedig szárnyalt

Világbajnokok

Lehet, hogy eddig is így kellett volna?

Egy harmadnyi játék után még 
2-2-re állt a feljutásról döntő 
Magyarország-Japán mérkő-
zés az U18-as, Divízió I/B-s 
világbajnokságon múlt csütörtö-
kön. Aztán a magyar válogatott, 
ahogy előtte valamennyi ellenfe-
lét (Szlovénia 6-1, Ausztria 6-2, 
Lengyelország 11-0) a vb-n, a 
japánokat is bedarálta. Erdély 
Csanádék 8-4-es sikerükkel már 
az utolsó előtti játéknapon meg-
nyerték a székesfehérvári vb-t, 
ennek köszönhetően jövőre egy 
osztállyal feljebb, az elit mögötti 
Divízió I/A-ban küzdhetnek a 
mieink. „Ez egy kicsit csalóka, 
igazából felnőtt szinten A-cso-
porttal ér fel ez a feljutás, mivel 
tízcsapatos a topliga, mi meg a 
következő hatosba kerültünk. 
Jövőre ilyen csapatok várnak 
ránk, mint Lettország, Dánia, 
Fehéroroszország, vagyis rám 
már nem, én ugyanis kiöreged-

Hosszú hónapok bukdácsolása után 

taktikát váltott José Gomes: a Vidi 

vezetőedzője két csatárral küldte pá-

lyára csapatát Újpesten. Láss csodát, 

a fehérváriak 2-1-re nyertek, a cse-

repadról a kezdőbe vezényelt Zé Luís 

duplázott, második gólját a csatártárs 

Nikolics labdájából lőve.

A szenvedés tavasza. Eddig 
talán így lehetett a legjobban 
jellemezni a Videoton idei 
szereplését, melynek során a 
fehérváriak igen messze kerültek 
a bajnoki cím megszerzésének 
lehetőségétől. Az egycsatáros 
játékra épülő hadrend látványos 
csődöt mondott, úgy tűnik, ezt 
már José Gomes is belátta. A 
piros-kékek szakvezetője az 
Újpest elleni találkozón Nikolics 
mellett Zé Luíst is csatába 
dobta – és milyen jól tette! A 
Calatayud - Brachi, Juhász, 
Vinícius, Stopira - Gomes, 

Becsületbeli ügy

A kétségtelenül sok pén-
zen épített sport-bulvár-
hajó rövidesen elsüllyed-
het a feneketlen tóban. 
Ha szárazra vergődnek 
is, megkérdezném a meg-
menekült zsurnalisztá-
kat, láttak-e már valaha 
buli-meccseken kívül 
sporteseményt? Kérdem 
ezt azért, mert hetek 
óta azt sugallják, a Vidi 
összeomlásának oka egy 
f izikoterapeuta hölgy, 
aki anno összeszűrte 
a levet Sousa Pállal. 
Miután Pált otthonról 
meg fenyegette családja, 
hirtelenjében - mondja a 
mostani újdondász fáma 
- bizonyos Gomes Józsit 
találta ki utódjául. Nos, 
tiltakozom a nő és a 
fér f iemberek nevében 
is. Erkölcsileg kivetni-
való, ha valaki családos 
ember létére csal , vagy 
megcsalat. Azonban 
azt is tudnunk kell , két 
ember akkor találkozik 
egymással lélekben és 
testben, ha megszere-
tik egymást. Emberi 
tulajdonság. Üzenetem 
az informátornak: aki 
büszkén viseli a benn-
fentesek V IP-belépőjét, 
szolgáljon rá mindarra, 
ami a besúgóknak jutott 
az ötvenes évektől... 
Egyébként pedig te-
gye mindenki a dolgát. 
A szakvezetők, edzők 
készítsék fel játékosaikat 
a mérkőzésre, a játékos 
tegyen meg mindent 
azért, hogy tudása 
leg javát nyújtsa. A Red 
Blue Devils tag jainak 
pedig egyetlen dolguk 
van: transzparensfestés 
helyett töltsék meg a le-
látót Sóstón és szurkolja-
nak. Csendesen mondom: 
EZ BECSÜLETBELI 
ÜG Y!

vaKler lajos

KaIser taMás

néMeth zoltán

Sándor - Álvarez (Nildo 86), 
Haraszti (Paraiba 82) - Zé Luis 
(Kovács 75), Nikolics összeté-
telű Vidi 2-1-re nyert Zé Luís 
duplájának köszönhetően, a két 
csatár ráadásul remekül meg-
értette egymást, nem véletlen, 
hogy a második gól előkészítője 
Nikolics Nemanja volt.
Jó volt látni, hogy a szurkolók 
teljes mellszélességgel a csapat 
mellett álltak, nagy szerepük volt 

ebben a győzelemben! Nagyon 
szervezett csapat ellen játszot-
tunk, nehéz mérkőzésen nyertünk. 
Megmutatták a játékosok, milyen 
alázattal tudnak játszani. Remé-
lem, ez a mai siker elég motivációt 
ad a továbbiakra mindenkinek! 
– értékelt a lefújás után a vidi.
hu-n José Gomes, aki talán a 
két csatár együttes szerepelteté-
sét hosszabb távon is fontolóra 
veszi.
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tem.” – érzékeltette a siker súlyát 
a magyar csapat kapitánya, 
Erdély Csanád. Válogatottunk 
a záró napon még becsületből 
legyőzte 4-3-ra Ukrajnát is, így 

száz százalékos teljesítménnyel 
zárták fiataljaink a tornát. És 
arról se feledkezzünk meg, hogy 
ez a korosztály két év alatt két 
osztályt ugrott…

Vasárnap megkezdte felnőtt válogatottunk is világbajnoki szereplését. 

Tokaji Viktorék a házigazda Dél-Korea ellen léptek először jégre a Divízió 

I/A-ban, és nyertek is 7-4-re többek között Bartalis mesterhármasának 

köszönhetően. A második nap már nem alakult ilyen szépen, az ukránok 

3-0-ra verték a mieinket. Kedden szünnap, szerdán jöhetnek a szlové-

nek, magyar idő szerint 5:30-tól.

Eddig felemás
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A Spirit of Hungary és büszke kapitánya

A gyerekek rajzain mindig az Alba győz...

...de a Szolnok most szerencsésebb volt

Gyerekrajzok és a valóság

Rajtra készen – felavatták Fa Nándor hajóját

Kétszer kapott ki hazai pályán múlt 

héten az Alba Fehérvár. Könnyen 

lehet, hogy nem jut négybe a csapat 

a középszakasz végén.

Igen sűrű programjuk volt a 
kosarasoknak, és nemcsak a két 
meccs miatt. Hétfőn jó első fél-
időt rossz második követett, így 
nyerni tudott a Paks Fehérváron, 
majd készültek a fiúk a szombati 
rangadóra, de közben egyéb köte-

Egy hajó életében az egyik legfon-

tosabb pillanat, amikor összetörik 

az a bizonyos pezsgősüveg. A Spirit 

of Hungary esetében sem volt ez 

másként. Fa Nándor vadonatúj 

hajóját nagyszombaton, a trieszti 

San Giusto kikötőben avatták fel a 

sajtó, a szponzorok, a barátok és 

nem utolsósorban a család jelenlé-

tében.

Fa Nándor újabb nagy kalandba 
vág bele. Ennek egyik legfon-
tosabb állomása volt a szombat 
délelőtti, amikor Triesztben 
felavatták a Spirit of Hungaryt. 
A remek, tekintélyt parancsoló 
vitorlás fél 11 körül érkezett 
meg a San Giusto kikötőbe, ahol 
nem sokkal később a vállalkozás 
– melynek fő célja a 2016-17-es 
Vendée Globe nonstop, szóló 
földkerülő verseny – egyik fő-
szponzora, Kiss Péter csaphatta 
oda a pezsgősüveget.

soMos zoltán

KaIser taMás

 „Hatalmas megtiszteltetés ez ne-
kem, nagy öröm számomra, hogy én 
lehetek a hajó keresztapja – mondta 
a Spirit of Hungary karbon elemeit 
legyártó Zoltek cég korábbi alelnöke. 
– Ezt a sorozatot, amelyben Nándi 
most elindul, a világon legalább 

százmillióan nézik és követik 
nyomon a médiának köszönhetően. 
Nándi kiváló hajós, ezért döntött a 
cég amerikai vezetése amellett, hogy 
támogatja őt.”
Fa Nándornak most már csak 
azt kell megvárnia, hogy a kö-

vetkező héten megérkezzenek a 
Spirit of Hungary vitorlái, utána 
a csapat Gibraltár felé veszi az 
irányt, az első komolyabb út 
pedig az amerikai kontinensre 
vezet.
„Most már semmiféle időveszte-
ség nem fér bele, hiszen oda kell 
érnünk időben a június elsején 
kezdődő New York–Barcelona 
verseny rajtjára. Az odavezető 
úton végig tesztelni, próbálgat-
ni fogjuk a hajót. A Spirit of 
Hungary annyira új és modern 
vitorlás, hogy minden nap 
tartogat számunkra meglepe-
tést. Így tulajdonképpen az első 
versenyünket is amolyan tesztnek 
fogjuk fel. Barcelonában, a 
célban akkor leszek elégedett, ha 
elmondhatjuk, egy korrekt ver-
senyt teljesítettünk, és Goszleth 
Marcellel közösen kihoztuk a 
maximumot a hajóból!” – össze-
gezte a többszörös földkerülő, 
az óceáni vitorlázáshoz tizenöt 
év után visszatérő Fa Nándor.

Fo
tó

: K
ai

se
r 

Ta
m

ás

lezettségeknek is eleget tettek. 
Szerdán a SZETA jótékonysági 
adománygyűjtésében segédkeztek, 
pénteken pedig zsűriztek: a klub 
által kiírt gyerekrajzpályázatra 
beérkezett műveket bírálták el. 
Számos kiváló alkotás született, 
ezekből kiderül, hogy a gyerekek 
nemcsak ügyesek, de a kosárlab-
dában is otthon vannak, legyen 
szó fehérvári vagy amerikai ked-
vencekről. Ahogy a klasszikusok 
mondták, a zsűri nehéz helyzet-
ben volt, végül a 6-9 éveseknél 

Füri Fanni, a 10-14 évesek között 
Szabó Eszter alkotásának ítélték 
az első díjat. A gyerekrajzokon 
mindenki mosolyog, vidáman 
játszik, kosarat dob és sok néző 
ünnepel – ilyen az idealizált kép. 
Előfordult már, hogy a valóság is 
hasonló volt a Vodafone Sport-
centrumban. Szombaton azonban 
nem, mert a legnagyobb érdek-
lődéssel várt rangadón az örök 

ellenfél Szolnok egyetlen ponttal 
nyerni tudott. Hiába remekelt 
Supola és vezetett még a har-
madik negyedben is az Alba. A 
77-78 után könnyen lehet, hogy 
pályahátrányból kezdi a csapat a 
rájátszást, vagyis idegenben kel-
lene meccse(ke)t nyernie a négy 
közé jutáshoz – miközben ebben 
a szezonban sajnos a hazai pálya 
sem garancia a győzelemre.
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2014. 04. 22. KEDD

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

07:00 Hírek - ismétlés
07:10 Képes hírek 
07:45 Agrárinfó - ismétlés
08:20 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Hírek ismétlése

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

minden egész órakor 
a Hírek ismétlése

17:35 Köztér - 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 Újrakezdés – ol. 

sorozat 7-8. rész (12)
21:20 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
22:05 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 23. SZERDA

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

07:45 Paletta - 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 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 DVSC - Videoton FC 

labdarúgó mérkőzés 
közvetítése felvételről

22:00 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

22:45 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 24. 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 Kortárs Nyugdíjas Ki 

mit tud? – I. rész 
21:45 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
22:30 Képes hírek - benne 

egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 25. 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 Kortárs Nyugdíjas Ki 

mit tud? – II. rész
21:30 Jó estét, Fehérvár! 

- ismétlés
21:55 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

2014. 04. 26. SZOMBAT
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

17:10 Köztér - ismétlés
17:45 Így készült: „A 

Mester és Margarita” 
színházi előadása

18:00 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV 

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

Kenőpénzek – am. 
sorozat (12) 

20:15 Jó estét, Fehérvár! 
- ismétlés

20:35 Kunszentmártontól 
Budaörsig - Szabó 
Gyula, a Nemzet 
Színésze

21:35 Újrakezdés – ol. 
sorozat 9-10. 
rész (12)

22:35 Jó estét, Fehérvár! - 
ismétlés 

22:55 Képes hírek - benne 
egész órakor a 
Híradó ismétlése

2014. 04. 27. VASÁRNAP
 
00:00 Képes hírek - benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

16:50 Köztér - ismétlés
17:30 Diákpárbaj
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV 

archívumából
20:20 Puskás Akadémia 

- Videoton FC 
labdarúgó mérkőzés 
közvetítése felvételről 

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

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

A Telekom IPTV kínálatában is!

A Fehérvár Televízió műsora 2014. április 22-től április 27-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 22. 17:35 Köztér - ismétlés. Benne: Botrány az I. számú Lakásfenntartó Szövetkezet küldöttgyűlésén
április 22. 19:45 Paletta kulturális magazin. Benne: Különdíjas lett az Alba Regia táncegyüttes a Fölszállott 

a páva tehetségkutatón
április 26. 20:35 Kunszentmártontól Budaörsig: Szabó Gyula, a Nemzet Színésze
április 27. 17:30 Diákpárbaj


