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Együtt a közös célokért

Az együttműködési megállapodás országosan is egyedülálló

Szabó MiklóS bence

Választókerületi
programok

Együttműködési megállapodást írt alá július nyolcadikán 
a Helyőrségi Klubban öt Székesfehérváron tevékenykedő, 
a honvédelem ügyét szívén viselő egyesület. Együtt-
működnek majd a különböző rendezvényeken vagy az 
oktatási intézményekben tartott foglalkozásokon.

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület, a 
Magyar Tartalékosok Szövetsége, a Tör-
ténelmi Vitézi Rend, a Veterán Repülők 
és Ejtőernyősök Fejér megyei szerveze-
tei valamint a Wathay Ferenc Bajtársi 
Egyesület a jövőben szélesebb körben 
szeretné népszerűsíteni a honvédelem 
ügyét – ezért az együttműködés. 
Olyan szervezetek között jött létre 
megállapodás a múlt pénteken, melyek 
a magyar katonai hagyományokra tá-
maszkodva vesznek részt a felnövekvő 
nemzedékek hazafiságra nevelésében, 
ezáltal Magyarország jövőjének ala-
kításában. Az együttműködés megte-

A Széphő Zrt. több mint húszezer otthonban biztosítja 
a távfűtést, ebből több mint ötezer lakás költségmeg-
osztóval felszerelt. Július végén a panaszosok választ 
kaphatnak kérdéseikre.

Több költségmegosztással foglalkozó cég 
is tevékenykedik Székesfehérváron, ezek 
közül a legnagyobb a Techem Kft. A költ-
ségmegosztás lényege, hogy a radiátorra 
helyezett eszköz által szolgáltatott adatok 
alapján kerül kiszámlázásra a fűtési díj.
Fűtési idényben a Széphő Zrt. a ténylege-
sen elfogyasztott hőmennyiséggel elszámol 
az adott társasházzal vagy lakóingatlannal. 
A fűtési idény végén a költségmegosztá-
sért felelős szolgáltató a leolvasott adatok 
alapján egy újraosztást végez. Az így ke-
letkező különbözet számlázását – bár nem 
az ő feladata lenne – a Széphő Zrt. végzi 
díjmentesen, külön megállapodás alapján. 
A költségmegosztó-rendszerek műkö-
désével kapcsolatban számos panaszos 
keresi fel a Széphő Zrt.-t. Mivel az említett 
költségmegosztók működtetése és az 
újraosztás módja nem hozzájuk tartozik, 
érdemben nem tudnak választ adni sok 
felmerülő kérdésre.
Július 28-án azonban 10 és 18 óra között a 
Techem Kft. munkatársai ügyfélfogadási 
napot tartanak a Széphő Zrt. Honvéd 
utcai épületének ügyfélszolgálatán. 
Várják azokat a panaszosokat, akiknek 
problémájuk van a költségmegosztással 
kapcsolatban.

Szigli István feketehegy-szá-
razréti önkormányzati kép-
viselő fogadóórái a nyári 
időszakban szünetelnek, a 
képviselő augusztus 20-a után 
újra várja a körzetben élőket.

Székesfehérvár, Palánkai u. 1/A.
Tel.: 22/503-305, 30/3264-638

szerviz@motormechanic.hu
www.motormechanic.hu

Márkafüggetlen,
teljes körű autójavítás.

30.000 Ft feletti javítás esetén
RÉSZLETFIZETÉSI

LEHETŐSÉG!
Műszaki vizsgáztatás megvárható!

Személygépkocsi
vizsgadíja: 19.900 Ft

Az ár a vizsga előtti átvizsgálási díjat tartalmazza.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat, 
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer 
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte. 
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi terü- 
leteken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:

• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65. 
között)

• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált. 
iskola között)

• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

A távhővezeték-felújítási, építési munkálatok ideje alatt az 
érintett területeken kisebb forgalmi és parkolási korlátozások 
léphetnek életbe. Az esetleges szolgáltatáskiesésekről az 
érintett Felhasználóinkat a jogszabályban előírtakat figyelem-
be véve külön értesítjük.
Az esetleges kellemetlenségekért szíves türelmüket és megér-
tésüket kérjük!

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

Kérdések és válaszok 
a költségmegosztókról
cSabai Dorina

Mohai Győző

Ha Fehérváron az én generációm tagjai közül azt mondja valaki, Faxni, akkor 
a zenegéniusz testvérpár jut eszébe mindenkinek. Győző és Tamás, egy igen 
és egy nem. Mindketten a hangszerük mesterei, de Győző visszafogottabban, 
szerényebben, mosolygósan vitte a terhet. Tamás a két végén égeti a gyertyát.
Győzőért jött az Isten hétfőn, az ő lelkére volt szüksége. Bátyjával, Tamással be-
széltem, ő mondta, hogy a szíve vitte el Győzőt. A szíve, amit oly sok embernek 
adott. A huncut mosolyú dobos a szombati KultúrKorzón még ütötte a ritmust 
Fehérvárnak, ahogy rövid életében oly sokszor tette.
Mohai Győző testvérével együtt úgynevezett sztároknak dolgozott be, zenét tet-
tek zenéik alá. 1983-ban mutatkoztak be először a Köfém Művelődési Házban. 
Győző nem kisebbekkel zenélt együtt, mint Victor Máté, Siklósi Imre alias Siki, 
a Karthágó, Kremnitzky Géza, Török Ádám – csak néhányat említve.
Mohai Győző otthon érezte magát rockban, dzsesszben, bluesban, funkyban. 
Szerelme a zene volt és Móni, a hű társ 1990 óta, és két nagyszerű gyermekük.
Mikor halála hírét hallottam, a telefonomhoz nyúltam, beszélni szerettem volna 
vele. De ez már nem megy. Az a huncut mosoly átölelt: semmit nem veszítet-
tem, az emlékek bennem élnek, s ha az emlék elpattan, akkor újra találkozunk.
A szíved vitt el, Győző, de az Isten őrizzen! Van még mit beszélnünk...

nzp

1967 – 2016

remti a hosszú távú, gyakorlatorientált, 
magas színvonalú közös tevékenység 
feltételeit. A szervezetek képviselőinek 
szándéka szerint összefogva, egymás 
munkáját erősítve  kívánják elősegíteni 
a honvédelem ügyének minél hatéko-
nyabb támogatását.
Az aláírók nevében a megállapodás 
kezdeményezője, Lévai Miklós, a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület Fejér 
Megyei Tagozatának elnöke kiemel-
te, hogy legfőbb céljuknak tekintik 
megtanítani a gyerekeket felnőtté válni 
és önállóan cselekedni egy nemes cél, 
a haza szolgálatának érdekében: „Az 
aláírt megállapodáshoz kapcsolódóan amit 
kínálunk és kérünk, az nem más, mint a 
partnerség. Nagyon bízom benne, hogy a 
várossal, a társszervezetekkel és minden 
hazafias szerepet vállaló intézménnyel, 
létesítménnyel úgy tudunk együtt dolgozni 
a jövőben, hogy az megyei és országos szin-
ten is meghatározó lehessen.”
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Megújuló városkörnyéki utak

Már nem sokáig lesz ilyen romos 

Új megállapodás a kórházban

A 811-es út mellett a 63-ason, Sárkeresztúr és Sárbogárd között is elindult a felújítás, több he-
lyen jelzőőrök irányítják a forgalmat, Fehérváron pedig az Új Csóri úton dolgoznak az útépítők, 
buszöblöt alakítanak ki (képünkön)

A Fekete Sas Szálló épületét kulturális közösségi térként szeretné megmenteni a város. 
A Polgármesteri Hivatal szakembereivel közösen tartott bejáráson a város polgármestere és 
főépítésze is ott volt.                                                                                                                              L. T. K.

 Wéhli Regős DóRa Molnár Diána

Hatvankilenc milliárd forintos hazai forrásból 
országszerte 444 kilométer főúti és 119 
kilométer mellékúti szakasz újul meg. A Fejér 
megyében is zajló munkálatoknak köszönhe-
tően javul térségünk elérhetősége, csökken az 
utazási idő valamint emelkedik a közúti és az 
autóbuszos közösségi közlekedés szolgáltatási 
színvonala. 

A Komplex Útfelújítási Program 
keretében megújul a 811-es számú, 
Székesfehérvárról Bicskére vezető 
főút 11-es és 19-es kilométerszel-
vény közötti szakasza, valamint 

A pécsi után a Semmelweis Orvostudományi Egyetem is 
csatlakozik a Szent György Kórház oktatóprogramjához, így 
a jövőben még több hallgató vesz részt az elméleti illetve 
gyakorlati oktatásban.

Négy éve, 2012-ben vált egyetemi oktatókór-
házzá a Fejér Megyei Szent György Kórház. 
Ekkor írtak alá megállapodást a Pécsi Orvostu-
dományi Egyetem általános orvosi karával. A 
közeljövőben a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvostudományi Karával is 
együttműködést köt a fehérvári intézmény.
Csernavölgyi István főigazgató lapunknak el-
mondta: óriási a jelentősége annak, hogy újabb 
egyetemmel kötnek együttműködési megálla-
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podást, hiszen a kórház jövője a tét. Évek óta 
gondolkodnak azon, mit tehetnének a szakmai 
utánpótlás biztosítása érdekében, ezért is 
vágtak bele annak idején az egyetemi hallgatók, 
fiatal orvosok, rezidensek képzésébe. A szak-
orvos- és rezidensképzés célja, hogy megfelelő 
elméleti és gyakorlati oktatásban részesüljenek 
az orvostanhallgatók, nem utolsósorban pedig 
az, hogy az ide érkező fiatalok szeressenek a 
fehérvári Szent György Kórházban dolgozni. 
A főigazgató hozzátette: jelenleg a közalkal-
mazotti státuszban lévő orvosok egyharmada 
rezidens, ez országos szinten is kiemelkedő. 
A képzésben évente – a szakdolgozókkal, 
orvosokkal kiegészülve – ötszáz fő vett részt, és 
csak a tavalyi évben hetvennyolc új tanulmányi 
szerződést kötöttek egyetemi hallgatókkal.

a pátkai elágazás és Lovasberény 
közötti – több mint 6,7 kilométeres 
– útszakasz. A munka tartalmazza 
a burkolat kötő- és kopórétegének 
cseréjét, huszonöt méter járda és 
hét buszöböl felújítását, a vízelveze-
tés biztosítását, javítását, az árkok, 
átereszek és padkák rendezését, 
a hidak javítását, az úttartozékok 
megújítását és cseréjét. 
A több mint 613 millió forintba 
kerülő munkálatot az EuroAszfalt 
Kft. végzi. A közúton közlekedők 
a felújított útszakaszon várhatóan 
októbertől már forgalomkorlátozás 
nélkül közlekedhetnek.
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Nemzedékek párbeszéde

Az almák és az ő fájuk: Karasszon Dezső, Eszter és Dénes

A teltházas koncert minden résztvevőnek élményt jelentett

Vakler lajoS

Folytatódott a Harmonia Albensis templomi 
koncertsorozat. A Szent Imre-templom kö-
zönsége egy egyedi, különleges hangversenyt 
hallhatott. Nemzedékek párbeszéde címmel 
Karasszon Dezső nemzetközi hírű orgonamű-
vész és gyermekei, Karasszon Eszter és Dénes 
csellóművészek kalauzoltak el bennünket a 
templomi zene fenséges világába.

Karasszon Dezső anyai nagyma-
mája kántor-tanító, míg nagyapja, 
édesanyja, édesapja református 
lelkipásztor volt. Mint játékosan 
mondja, az orgona tövében nőtt fel, 
így aztán hangszerválasztása egyál-
talán nem meglepő módon az orgo-
nára esett. A református kollégium-
ba egyenes útja vezetett, hogy aztán 
a Zeneakadémia elvégzése után 
– negyven éve – elfoglalja helyét az 
egyetemi katedrán. Orgonaművész-
ként egész Európa megismerhette 
a nevét: „Az én esetemben egyfajta 
hegymászásról van szó. Az ember 
gyerekként, aztán fiatalon is lelki és 
spirituális értelemben egy nagy hegy 
lábánál van. Kérdés, érez-e magában 
kedvet és erőt ahhoz, hogy a túrát 
elkezdje. Aki megteszi, az lép egyet, lép 
kettőt, hívják, emelik a feladatok, egyre 
feljebb és feljebb ér, olyan élmények-
ben részesül, melyekről a hegy lábánál 
nem is álmodhatott.”
Eszter, ahogy édesapja elmondta, 
ajándék volt a teremtőtől, aki a 
zenészfamília legnagyobb büszke-
ségére folytatta a hagyományokat, 
s maga is csellóművész lett, egyike 
a hangszer legavatottabb képvise-
lőinek: „A bátyámra szerettem volna 
hasonlítani. Élmény volt figyelni, 
és én is úgy szerettem volna játsza-
ni, ahogy ő. Tíz év a korkülönbség 
közöttünk. Ő tizennégy évesen kezdte 
a hangszert, ma pedig már fantaszti-
kusan játszik. Tőle tanultam, hogy a 
legfontosabb a gyakorlás, hiszen ha 
valaki zenei pályára készül, ez az alap. 
A tehetség maximum húsz százalék, 
az összes többit a kemény munka hoz-
za. Örülök, hogy itt Székesfehérváron 
együtt játszhatunk, ráadásul egy olyan 
darabot, amit eredetileg is orgonára 
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Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI 
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ 

• TETŐSZIGETELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS 

BIZTONSÁGI ŐR
• PÁLYAGONDNOK

• LAKATOS
• MEGVÁLTOZOTT MUNKA-
KÉPESSÉGŰ RÉSZMUNKA-
IdŐS AdMINISZTRÁTOR

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu 

e-mail-címen lehet.

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

és csellóra írt a szerző, és nem átirat. 
Ez nagyon ritka! És ez a Klengel-da-
rab szép is, így aztán teljesült egy 
álmunk!”
Dénes a Magyar Állami Opera-
ház megbecsült tagjaként olyan 
kirándulásként tekint a Harmonia 
Albensis meghívására, mely meg-
erősítést jelent számára művészi 
létében: „Mivel nem egy városban 
élünk – mi a húgommal Budapesten, 
édesapánk Debrecenben – ezért mindig 
ünnep, ha együtt lehetünk, ráadásul 
koncertezhetünk. A családunkban 
mindenki játszik hangszeren. Az én 
választásom a csellóra esett – ahogy 
a legenda megőrizte, azért, mert ezt 
találtam a legszebbnek. Debrecenben 
egy kiváló pedagógus, Bánfalvy Kata-
lin volt a mesterem, neki nagyon sokat 
köszönhetek.”
A Szent Imre-templomban a klasz-
szikus zene szerelmesei megta-

pasztalhatták, hogy Mendelssohn, 
Bach, Klengel és a különböző korok 
zeneszerzőóriásai nem véletlenül 

időztek el műveik komponálásakor 
a két hangszer, a cselló és az orgo-
na világának bemutatása mellett.
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Beragyogta a világot

Kóstelek gyermekei és tanáruk a Gyimes-völgye tisztaságát hozták el hozzánk

Vakler lajoS

Tiszta forrásból

Varsányi Katalin számára Szent Erzsébet élete példa a jóra

Vakler lajoS

Patakországból érkeztek vendégek Székes-
fehérvárra: egy gyimesi csángó település, 
Kóstelek szülöttei, a Szulca patak mentén 
élő magyar ajkú gyermekek és elkötelezett 
tanáruk, Vaszi Levente, aki a hétszáz fős fa-
lucskában őrzi ősei sajátos kultúráját, nyelvét, 
szokásait, dalait, viseletét.

Vaszi Levente szülőfalujából – ott, 
ahol az ember azt hiszi, hogy 
eltévedt, és akkor még egy kicsit 
tovább – a Székelyudvarhelyi Egye-
temre érkezve is egy olyan jövőn 
gondolkodott, egy olyan teljes 
életet kívánt megteremteni, ahol a 
hit és az életmód találkozik, ahol a 
magyar nyelv tisztelete maradandó 
érték, ahol a gyermekek úgy nőhet-
nek fel, hogy nemzeti identitásuk 
egy pillanatig sem lehet kérdőjeles. 
A Magyar Ház megteremtésével 
meséket, verseket, dalokat, tánco-
kat tanítva őrizte meg a lehetőséget 
a jövőre. A 2014-es Fölszállott 
a Páva közönségkedvence most 
otthonról hazajött.
Találkozhattunk Vrencsán Ani-
tával, a csengő hangú csángó 
leánykával, aki a maga természetes 
eszköztelenségével már az elmúlt 
esztendőben is elvarázsolta a 
szakértő zsűrit és a közönséget a 
„Fölszállott a Páva” gyermekver-

„Beragyogta a világot” címmel Árpád-házi 
Szent Erzsébet, a szegények segítőjének 
kegyhelyeiről nyílt kiállítás a Szent István 
Művelődési Házban. Varsányi Katalin, a Szent 
Erzsébet-legenda nagykövete Európától a 
tengerentúlig három évtizede rögzíti fotóin az 
Erzsébet-kultusz ábrázolásait.

Az alkotó képein azt a fensé-
get mutatja be, amely egyszerre 
erősíti meg a látogatók hitét, hogy 
a szenvedők, elesettek segítése a 
legnemesebb emberi jótétemények 
egyike. Szent Erzsébet fantasztikus 
ember volt, aki a mai embernek 
is azt mondja: önmagunkat adjuk 
szeretetből, és osszuk meg, amink 
van! Az ábrázolásokon látszik, 
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hogy a régi korok művészei is 
megindultak ettől az asszonytól. 
Egy hús-vér ember volt, szerető 
feleség, három gyermek édesanyja, 
és mégis tudott szentül élni, mert 
mindenkiben Krisztus arcát látta.
Spányi Antal megyés püspök kö-
szöntőjében arra hívta fel a figyel-
met, hogy Szent Erzsébet a segítő 
szeretet, az önzetlen támogatás 
példája: „A szentek között is különösen 
fontosak számunkra azok a tanítások, 
amelyeket életében Árpád-házi Szent 
Erzsébet hagyott ránk. Amikor a legki-
sebbekhez lehajolt, fölkarolta a megve-
tetteket, a semmire sem kellőket, akikre 
nem volt szüksége a kor társadalmának. 
Ez az igazi önátadó szeretet az, ami 
példát mutat a XXI. század és minden 
kor minden embere számára.”
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senyének minden pillanatában. 
Egy kósteleki román iskola magyar 
gyermekével, akinek első útja 
társaival és Vaszi tanár bácsival 
együtt az egyszerű, csűrből lett 
Magyar Házba vezet napról napra, 
hogy megvalósíthassák álmaikat, 

ami nem más, mint gyakorolva 
megidézni és megtartani Wass 
Albert, Tamási Áron, Reményik 
Sándor nyelvét, őseik táncát, múlt-
ját a jövőnek. 
Tapsolhattunk a Városháza Dísz-
termében a Szellő néptáncegyüttes 

előadásán, s hazafelé elgondolkod-
hattunk, hogy talán Vaszi Leven-
te útbaigazítása mégsem igaz, 
miszerint Kóstelek ott van, ahol az 
ember azt hiszi, hogy eltévedt, csak 
még egy kicsit tovább, hiszen itt 
van közel, nagyon közel... 
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Énidő

Mihályi Erika, Szűts Angéla, Pinke Miklós és Schrenk Rita Anna

Vakler lajoS

Énidő címmel nyílt meg a Kondor kör kiállí-
tása a Szabadművelődés Házában. A tárlaton 
Pinke Miklós – aki a Kondor Béla Képzőmű-
vészeti Kör vezetője volt két évtizeden át – és 
egykori tanítványai, Mihályi Erika, Schrenk 
Rita Anna és Szűts Angéla munkáiból láthat-
tunk válogatást.

Pinke Miklós számára a maga 
alkotói léte mellett kiemelten 
fontos, hogy tanítványai úgy 
indulhassanak el választott 
hivatásuk útján, hogy a kapott 
tudást továbbadhassák: „Igyekez-
tem nem rátelepedni a tanítványa-
imra, inkább felfedezem, tiszteletben 
tartom őket. Mindig is úgy fogtuk 
fel ezt a szakkört, hogy lehetőséget 
biztosítsunk arra, hogy az egyéni-
ségük kibontakozhasson. Én mint 
asszisztens álltam mögöttük, hogy ha 
kellek, előrejöhessek, de tulajdonkép-
pen rájuk bíztam, hogy felfedezzék 
az önmagukban rejlő tehetséget. Ezen 
a kiállításon én magam is vendég 
vagyok, igyekeztem a munkákat ösz-
szehangolni. Abban maradtunk, hogy 
tanulmányokat fogunk kiállítani, 
azért is, mert ez az első olyan évük a 
lányoknak, hogy egyedül vezették a 
szakkört.”
Mihályi Erika a Gorsium Művészeti 
Szakközépiskola tanára. A Pécsi 
Tudományegyetem művészeti karán 
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A Fehérvár Televízió műsora 2016. július 16-tól július 22-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

   2016. 7. 16. SZOMBAT
 

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ism.
10:55 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Karasszon	Dezső

11:20 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Ocsenás Katalin

11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Tóth István

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés 
13:40 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Vrencsán	
Anita,	Vaszi	Levente

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

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Dr. Altorjai Áron

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

– a babák és a divat
17:40	 Nyári	színház:	

Balfácánt vacsorára!
18:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Puska József

A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150 
18:30	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Kéklámpások – ismétlés 
19:50	 Miami	Vice	–	am.	

sorozat (12)
20:40	 Illényi	Katica	és	

testvérei I. rész
21:40 Fülöp Attila, a bodajki 

fegyvergyűjtő
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:30 Képes hírek – benne 

egész órakor a Jó estét, 
Fehérvár! ismétlése

2016. 7. 17. VASárnAp

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

07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a Jó 
estét, Fehérvár! ismétlése

10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Puska József

10:45	 Együtt	–	ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	
Karasszon	Dezső

11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Ocsenás Katalin

12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35	 A	Fehérvár	TV	

archívumából
13:50 Kallós Zoltán 90 éves I-III.
16:20	 Fény-szín-harmónia
16:35 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	

Tóth István
17:00 Fehérvári beszélgetések 

– ismétlés
	 Műsorvezető:	Vakler	

Lajos.	Vendég:	Vrencsán	
Anita,	Vaszi	Levente

17:30 A Fehérvár televízió 
archívumából

18:00 Fehérvári beszélgetések
	 Műsorvezető:	Látrányi	

Viktória.	Vendég:	
Szöllősi	Istvánné

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

sorozat (12) 
20:50	 Illényi	Katica	és	testvérei
22:00 A hét hírei 
22:20 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

2016. 7. 18. Hétfő

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

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

archívumából
11:30 Képes hírek – benne 

egész órakor A hét 
hírei ismétlése

13:00 Hírek 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Hírek 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Szöllősi	Istvánné

17:00 Épí-tech – ismétlés 
17:30	 A	Fehérvár	TV	archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések 

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Takács János

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Agrárinfó
20:15 Hírek – ismétlés 
20:20	 Nagyasszonyok	–		Sárvári	

Józsefné,	Vázsnok	
21:05 XX. Nemzetközi 

Néptáncfesztivál	nyitógála
23:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 
23:45 Képes hírek

2016. 7. 19. Kedd

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Hírek 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Takács János

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

Lajos.	Vendég:	
Kovács	Jenő

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!

19:45 Paletta – kulturális 
magazin 

20:15 Hírek
20:20	 Nagyasszonyok	–	Máder	

Lászlóné, Bodajk 
21:10	 Schirilla	György,	az	

ifjabb pesti rozmár
21:50	 Kolonics	György,	

a kenuslegenda
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése

2016. 7. 20. SZerdA 

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Hírek 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Kovács	Jenő

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

Viktória.	Vendég:	
Gombaszögi Attila

18:30		 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa
20:15 Hírek

20:20	 Nagyasszonyok	–	Kuti	
Imréné,	Györköny

21:10	 Liturgikus	királylegenda	–	
koronázási szertartásjáték 

22:25 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:10 Képes hírek

2016. 7. 21. CSüTörTöK
 
00:00 Képes hírek – benne 

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

07:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

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

10:00 Jó estét, Fehérvár! 
– ismétlés

10:45 Bajnokok városa 
– ismétlés

11:15	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

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

13:00 Hírek 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Hírek 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Látrányi	
Viktória.	Vendég:	
Gombaszögi Attila

17:00 Bajnokok városa 
– ismétlés

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

Lajos.	Vendég:	
Bogányi	Gergely

18:30	 A	Fehérvár	TV	
archívumából

19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45	 Együtt	–	családi	magazin
20:15 Hírek
20:20	 Nagyasszonyok	–	Nádor	

Rudolfné,	Hosszúhetény

21:10 XX. Nemzetközi 
Néptáncfesztivál zárógála

23:35 Jó estét, Fehérvár! – ism.
00:20 Képes hírek

2016. 7. 22. pénTeK

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

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

minden egész órakor 
a Híradó ismétlése

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

archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész 

órakor a Híradó ismétlése
13:00 Hírek 1-kor
13:05 Képes hírek – benne 

minden egész órakor a 
Hírek 1-kor ismétlése

16:30 Fehérvári beszélgetések 
– ismétlés

	 Műsorvezető:	Vakler	
Lajos.	Vendég:	
Bogányi	Gergely

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

Viktória.	Vendég:	
Udvari János

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	 Gyimesi	csángók	

Patakországból
21:20 Mese habbal 
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés 
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: július 22. 20:20 Gyimesi csángók Patakországból

végzett rajz és vizuális szakon: 
„Rám nagy hatással volt Pinke Miklós. 
Tizenhat éves koromtól jártam a szak-
körbe, nagyon szerettem a korrektúrá-
it. Minden találkozásunkkor kaptam 
valami újat, amivel fejlődni tudtam, 
és a mai napig felnézek rá. A kialakult 
stílusomat is neki köszönhetem, bár 
folyamatosan változik, ahogy a szemé-
lyiségem kibontakozik.”

Szűts Angéla a Hetedhét Játékmú-
zeum művészetterapeutája: „Fontos 
a tinédzserkortól a felnőtté válás 
folyamata, így van ez a művészettel 
is. Először jön a keresgélés, majd a 
személyiség fejlődésével az aktuális 
lelkiállapottól függően alakul ki az 
alkotó viszonya a művészethez. Ebben 
volt nagy segítségemre Pinke Miklós, 
mint tanár és mentor.”

Schrenk Rita Anna olasz- és 
hittantanár, aki művészetterapeu-
taként és vizuális nevelőtanárként 
is a képzőművészet elkötelezettje: 
„Négy évig volt mesterem Pinke Mik-
lós az iskolában, majd Szombathelyen 
és Pécsen is hasznosíthattam azokat az 
alapokat, amiket tőle kaptam.”
A kiállítás június 28-ig tekinthető 
meg a Szabadművelődés Házában.



7közéleti hetilap FehérVárKultúra

Földön és vízen is jelen vannak a rend 
őrei az EFOTT-on. Az aktív rendőri je-
lenlét célja, hogy a fiatalok biztonság-
ban érezhessék magukat, és önfeledten 
bulizhassanak a július 17-ig tartó 
fesztiválon.

Csak szabadon! Ingyenes parkolás 
a pláza tetején

Az EFOTT felhőtlen kikapcsolódást és számtalan programot ígér a fiataloknak

Szabó MiklóS bence

láSzló-TakácS kriSzTina

Erősebb infrastruktúrával, hosszabb strandsza-
kasszal és szélesebb zenei felhozatallal várja az 
érdeklődőket az Egyetemisták és Főiskolások 
Országos Turisztikai Találkozója. A csaknem 
egyhetes fesztivál július 12-én nyitotta meg 
kapuját Velencén. Idén két felsőoktatási intéz-
mény a házigazdája az EFOTT-nak: a Debreceni 
Egyetem a kulturális és civilprogramokért, míg 
a Testnevelési Egyetem a sportprogramokért 
felel.

A szervezők bevallása szerint minden 
eddiginél változatosabb a rendezvény. A 
sport, turisztikai, gasztronómiai és kultu-
rális programok mellett a zenefelhozatal 
palettája is színes: a hazai közönségked-
vencek közül többen extra produkcióval 
készültek.
Tizenkét zenei helyszínen várják koncer-
tek a fesztiválozókat: a PASO filmsláge-
reket ad elő, a 30Y koncertje alatt fiatal 
képzőművészek festik meg az aktuális 
hangulatot, a Mary PopKids és a Z-Drums 
szó szerint ütős fellépésre készül, a Well-
hello pedig táncosokkal érkezik. A fesz-
tiválon először csendül fel élőben a Mar-
garet Island, Felcser Máté és JumoDaddy 
közös EFOTT-himnusza, a Feszt szerelem, 
de szintén igazi csemegének ígérkezik a 
Kosheen énekesnőjének, Sian Evansnek 
és a Brainsnek közös színpadra lépése. 

A nyári székesfehérvári rendezvények 
idején, szeptember elejéig ingyenesen 
lehet parkolni az Alba Plaza tetején. 

A város és a pláza együttműködésének 
köszönhetően szerdán délután felnyitot-
ták a parkoló előtti sorompót, megoldást 
kínálva a belvárosba és a rendezvények-
re érkező helyi lakosok és vendégek 
számára. Az ingyenes parkolóhelyekre 
ebben az időszakban azért van szükség, 
mert augusztus 21. és 27. között kispá-
lyás labdarúgó Európa-bajnokságot tar-
tanak a murvás parkoló területén, addig 
pedig a mobil stadion építése zajlik, így 
lezárták a területet. További ingyenes 
parkolóhelyeket a háromszáz méter 
távolságban lévő iparcikkpiac területén 
találhatunk, és most már a pláza tetején 
is ingyen lehet parkolni.
Az intézkedéssel a Belvárosba és a 
város kiemelt nyári rendezvényeire – a 
Gyulai István Memorialra, a FEZEN-re, 
az Alba Regia Fesztre, a Székesfehérvári 
Királyi Napokra és az EMF EURO 2016 
kispályás labdarúgó Európa-bajnokság-
ra – érkező fehérváriaknak és turisták-
nak szeretnének kedvezni, valamint 
segítik a helyi lakosokat a mindennapi 
teendők gördülékeny lebonyolításában.

Fo
tó

: H
or

vá
th

 R
en

át
a

FehéRVáR közéleti hetilap • Felelős kiaDó és szeRkesztőség: FehéRVáR MéDiacentRuM kFt., 8000 székesFehéRVáR, szent VenDel u. 17/a. leVelezési cíM: 8000 székesFehéRVáR, szent VenDel utca 17/a., Vagy 8001 székesFehéRVáR, pF. 229. • Fax: 06-22-516-100 
• e-Mail: ujsag@FMc.hu • Felelős szeRkesztő: nagy zoltán péteR • teleFon: 06-30-530-23-77 •az e heti lapszáM szeRkesztője: lászló-takács kRisztina • Fotók: kiss lászló, siMon eRika • hiRDetés: MaRketing@FMc.hu • teRjesztési pRobléMák bejelentése:  
teRjesztes@FMc.hu Vagy 22 502 663 • töRDelés, nyoMDai előkészítés: FehéRVáR MéDiacentRuM kFt. • nyoMDai előállítás: plt nyoMDa VeszpRéM • Felelős Vezető: hoRVáth gáboR • teRjesztő: plt • a FehéRVáR Megjelenik hetente 47 000 pélDányban • issn: 2061-2273
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2016. 7. 16. SZOMBAT
 

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
Néma revolverek városa

06:00 Heti hírmagazin 
Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

08:10 A műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

 Műsorajánló, kalendárium, 
névnapok, speciális 
hétvégi horoszkóp

11:10 Gasztroóra
12:10 Műsorvezető: Palkó Zsuzsa
12:40 Az ügyfélszolgálat alapjai. 

Vendég: Galántai Gergely
13:10 Kineziológia. Vendég: 

Koller Krisztián
14:00 Gyógynövények. Vendég: 

Lencsés Piroska
16:10 Több ezer éves feng-shui! 

Vendég: Garai Orsolya
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Vendég: Vince Mátyás 

papírmerítő
20:30 Játékkészítő műhely. 

Vendég: Sevella Zsuzsanna
21:00 Út magadhoz. Vendég: 

Szilárd László

2016. 7. 17. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

02:00 Mindentudás Egyeteme 
06:00 Heti hírmagazin 

Heiter Dávid Tamás 
szerkesztésében

07:00 Válogatás az elmúlt 
hét műsoraiból

08:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

 A Gyulai István 
Memorial Atlétikai 
Nagydíj helyszínéről 
szól a Vörösmarty 
Rádió élő műsora.

08:10 Műsorvezető: Sasvári Csilla
 Műsorajánló, hosszú 

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

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

10:10 Gazdikereső. Vendég: 
Molnár Tamásné (ASKA)

12:10 Asztrológia. Vendég: 
Papp Gyöngyi

13:10 Házi tündér – háztartási 
műsor. Vendég: 
Boda Kriszta

13:40 Természetgyógyászat. 
Vendég: Halmai László

14:10 Mikor hova mehet a 
gyerek? Vendég: Séllei 
Györgyi mediátor

14:30 Kirándulások. Vendég: 
Kulcsárné Németh 
Mariann idegenvezető

15:40 Fehérvár TV –műsorajánló. 
Vendég: Látrányi 
Viktória hírigazgató 

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

 Vendég: Gombaszögi 
Attila informatikus

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival

 Vendég: Csepelyi 
Magda grafológus

20:00 Portré. Vendég: Dr. Rosner 
Gyula szakállatorvos

2016. 7. 18. Hétfő

00:00 Válogatás a hétvége 
műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
Néma revolverek városa

06:00 Félóránként friss hírek, 
időjárás és közlekedési 
információ.

 A Gyulai István 
Memorial Atlétikai 
Nagydíj helyszínéről 
szól a Vörösmarty 
Rádió élő műsora.

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

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

09:10 Autófitnesz. Vendég: 
Polgár Tibor

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

 Kis kocka – informatikai 
műsor. Vendég: 
Gombaszögi Attila 
informatikus

13:10 Sportágak története 
és szabályai 

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
 Jóban-rockban. 

Társműsorvezető: 
Heiter Dávid Tamás

16:10 Divatműsor. Vendég: 
Kernya Mariann

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 Tűzbonsai. Vendég: 

Bacskó Levente
 Portré: Bakonyi István 

író, irodalomtörténész 
21:00 Hangoskönyv: Agatha 

Christie: Nyaraló gyilkosok
22:00 Aktuális – napi hírmagazin

22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 19. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
Néma revolverek városa

06:00  Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

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

14:10 Műsorvezető: Bokányi 
Zsolt. Érdekességek, 
napi téma

15:10 Ingatlanpiac. Vendég: 
Bedő Gyula

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

Kozma Ágival
 A Fehérvári Huszárok 

Egyesülete. Vendég: 
Ampli Ferenc elnök

20:00 Teller Ede munkássága. 
Vendég: Varga János 
mérnök-tanár

21:00 Hangoskönyv: Agatha 
Christie: Nyaraló gyilkosok

22:00 Aktuális – napi hírmagazin

2016. 7. 20. SZerdA 

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő: 
Néma revolverek városa

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

09:10 A Fejér Megyei Szent 
György Kórház működése

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

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

13:10 A Katasztrófavédelem órája
14:10 Műsorvezető: 

Bokányi Zsolt. 
 Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet. 

Vendég: Somogyi 
László lelkészi elnök

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Kézművesség 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival
 A kineziológia. Vendég: 

Fischer Imre
20:00 Az öt szeretetnyelv 

Vendég: Varga István 
villamosmérnök

21:00 Hangoskönyv: Agatha 
Christie: Nyaraló gyilkosok

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

Winter Diával

2016. 7. 21. CSüTörTöK
 
00:00 Válogatás az elmúlt 

nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő 

– Néma revolverek városa
06:00 Félóránként friss 

hírek, időjárás és 

közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty 

Rádióval! Műsorvezető: 
Schéda Zoltán.

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor. 

 Receptek, konyhai  
praktikák. Vendég: 
Volenter István séf

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

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

14:10 Műsorvezető: 
Bokányi Zsolt

 Érdekességek, napi téma
15:10 Székesfehérvár 

Városgondnoksága 
információi

16:10 Autós sport. Vendég: 
Debreczeni Dávid

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Egészségügyi műsor 
19:00 Esti beszélgetések 

Kozma Ágival 
 A lantcsemballó-készítés. 

Vendég: Romanek Tihamér
20:00 Zenés, mesés relaxáció 

gyerekeknek. Vendég: P. 
Horváth Ágnes terapeuta

21:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc: Pál utcai fiúk 

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

2016. 7. 22. pénTeK

00:00 Válogatás az elmúlt 
nap műsoraiból

02:00 Hangoskönyv: Rejtő Jenő – 
Névtelen revolverek városa

06:00 Félóránként friss 
hírek, időjárás és 
közlekedési információ

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

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

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

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

10:10 Műsorvezető: 
Németh Gábor

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

12:10 Kertészműsor. Vendég: 
Németh László

13:00 Utazási műsor. Vendég: 
Lencsés Piroska

14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
 Környezetvédelmi óra. 

Vendég: Mihály Gyula 
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég: 

Dr. Bakonyi István 
József Attila-díjas 
irodalomtörténész 

19:00 Esti beszélgetések 
Kozma Ágival.

 A fehérvári rádiózás 
kezdete. Vendég: Papp 
Kálmán nyugalmazott 
villamosmérnök

20:00 Méregtelenítés. Vendég: 
Lőrinczné Buzás Zsuzsi

21:00 Hangoskönyv: Molnár 
Ferenc: Pál utcai fiúk

22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Iránytű. Pál Ferenc 

atya előadása

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

Pénteken pedig Korda Gyuri és Balázs 
Klári is színpadra lép majd. 
A másfél kilométeres strand mellett  
napközben is változatos programok 
várják a látogatókat, többek között a 
Civil Térre kitelepülő száz civilszervezet 
kínálatának köszönhetően. Közön-
ségtalálkozók keretein belül a Magyar 
Jégkorongszövetség sátrában például 
korongtorony-építés vagy éppen hokika-
pura lövés után minden délután egy-egy 
népszerű jégkorongrajongó együttessel 
valamint a válogatott tagjaival nyílik 

lehetőség beszélgetésre. A 8 és 21 óra 
között nyitva tartó strandot habparty, a 
honvédség vízi akadálypályája, blobbing 
és szárazföldi wakeboard teszi még 
vonzóbbá, de a vízpart mellett kertmozi 
és színház is épült.
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Last minute vagy előfoglalás?

A tengerparti nyaralás mellett népszerűek a városlátogatások

láSzló-TakácS kriSzTina

Ahogy haladunk a nyárban, egyre szűkülnek 
a nyaralási lehetőségek, de ha bevállalós az 
ember, még elcsíphet egy kellemes last minute 
utat. Akár harminc százalékkal olcsóbb lehet 
az utolsó pillanatban lefoglalt nyaralás, de azt 
is jó tudni, hogy az előfoglalással körülbelül 
ugyanennyit spórolhatunk.
 

Rugalmasság és gyors döntés

A last minute utak az utolsó he-
lyeket jelentik az általában char-
terjáratokkal megközelíthető úti 
célokon. Hátránya, hogy ekkor már 
nincs választási lehetőség, azokat a 
feltételeket kell elfogadnunk, amit 
az utazásszervező ajánl. 
„A last minute akciók gyakorlatilag az 
indulás előtt néhány nappal foglalhatók, 
ezért csak azoknak ajánljuk, akiknek 
nem tervezhető a szabadságuk, és 
akkor utaznak, amikor éppen adódik 
erre egy hetük. Családoknak egyáltalán 
nem javasoljuk, hiszen egy családban 
a gyermekek mindig előre várják az 
utazást, az pedig korántsem biztos, hogy 
a megfelelő utat fogják ki, így esetleg 
csalódhatnak.” – magyarázza Viniczai-
né Csákvári Tünde. Az utazási iroda 
munkatársa szerint fontos a gyors 
döntés, mert bár számtalan ajánlat 
van, az irodák ugyanabból a bázisból 
dolgoznak, ezért az is előfordulhat, 
hogy valaki kilenckor érdeklődik, és 
ha nem dönt időben, tízre már más 
foglalja le a kiszemelt utazást.

Ember tervez...

Tény, hogy sokkal jobban járnak 
azok, akik előre terveznek, és akár 
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Horoszkóp
július 14. – július 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Kos 3. 21. – 4. 20.

A héten erős feszítő erővel kell szembenéznie. Több 
olyan elképzelése is van ugyanis, ami megvalósításra 
vár. Most tényleg ne adja fel, mert szépen sorban, a 
megfelelő időben mindent meg tud oldani!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Ne hagyja magát befolyásolni, ugyanis most önma-
gának kell meghoznia a fontos döntéseket! Persze 
meghallgat véleményeket, de a végső döntés mindig 
az Öné. Amíg ez így van, nagyobb bajoktól nem kell 
tartania! 

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Ez a hét egy kicsit pörgősebb lesz a munka szem-
pontjából. Szerencsére van energiája, és lelkesedése 
is bőven akad minden teendője elvégzésére. Több, 
pénzzel kapcsolatos elképzelése is született az utóbbi 
időben. 

Bika 4. 21. – 5. 20.

Amennyiben friss kapcsolatban van, nagyon sok 
átmeneti feszültséget tapasztalhat így az elején. Ez 
megnyilvánulhat vitákban, félreértésekben is. Legyen 
kellően türelmes partnerével, így nem lehet gond a 
továbbiakban!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Párkapcsolatában ez a hét igazi próbatételnek 
bizonyul, tele sok feszültséggel. Kellő türelem-
mel, gyengéd szeretettel és megértéssel azonban 
felülemelkedhetnek a negatív energiákon, és jóra is 
fordíthatják ezt az időszakot.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Ha nem vigyáz, egy rokona vagy szomszédja kelle-
metlen helyzetet teremthet az életében. Némileg vál-
tozhat a szemlélete és a viselkedése, ugyanis sokkal 
határozottabban védi az érdekeit és az akaratát. Így 
akaratlanul is sok mindent megváltoztat maga körül. 

A FehérVár mindenkinek jár!

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

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

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

Utazni szeretne? - jó helyen jár!
Az ABC Travel Önre vár!

En
g.s

z.: 
U-0

012
48

ABC Travel Utazási Iroda • Székesfehérvár, Várkörút 7.

Tel.: 22/333-641, 70/334-0855
www.abctravel.hu
Ajánlatainkat keresd honlapunkon vagy kérj személyre szabott ajánlatot!

2016 NYÁR

Az összes, megbízható utazás-
szervező ajánlata egy helyen!

TENGERPARTI NYARALÁSOK
repülővel, autóbusszal vagy egyénileg
LAST MINUTE AJÁNLATOK,

AKCIÓK

KÖRUTAZÁSOK, TÁRSASUTAK,
VÁROSLÁTOGATÁSOK,
EGYNAPOS KIRÁNDULÁSOK,
HAJÓUTAK,
SZÁLLÁS ÉS REPÜLŐJEGY-FOGLALÁS

Nyaralni szeretne, 
de nem tudja kihez forduljon?

Keressen bennünket! Folyamatos akciós 
ajánlatokkal várjuk a nyaralni vágyókat!  

Kréta rep.+ap.+öe. 36.900 Ft 
Spanyolo. rep.+3*sz.+fp. 84.900 Ft
Málta rep.+ap.+öe. 49.900 Ft 
Szicília rep.+3*sz.+regg. 89.900 Ft 
Bajor kastélyok körutazás 4 nap 3 éj 59.900 Ft 
Dubai rep.+3*sz.+regg. 114.900 Ft  

A feltüntetett árak a reptéri illetéket, díjakat, az esetleges
     vízumot nem tartalmazzák! Az árváltozás jogát fenntartjuk.

Az akciók 2016. 07. 14-től visszavonásig érvényesek.
R-02030/2000/2002

Székesfehérvár, Kossuth u.14. 22/501-382
Velence, Ország u. 25/a. 22/470-497

SOL TOURS

A részletekről érdeklődjön irodánkban.
Keresse az Önhöz legközelebbi

                                            irodát

www.soltours.hu

fél évvel vagy nyolc-kilenc hónap-
pal a nyaralás előtt foglalnak, mert 
akkor még van választási lehető-
ség, és az előfoglalás is tartogathat 
akár annyi kedvezményt, mint egy 
két-három nappal indulás előtt 
lefoglalt utazás. Az sem mindegy, 
melyik szezonban szeretnénk utaz-
ni, jellemző ugyanis, hogy az elő- 
vagy utószezonban, vagyis július 
előtt és augusztus után nemcsak a 
nyaralás eredeti ára alacsonyabb, 
de az esetleges kedvezmény is 
nagyobb. 
„Előfordult olyan a mostani szezon-
ban, hogy egy utazás utolsó helyét 
féláron tudtuk odaadni last minute 
akcióban. De általában mind az elő-
foglalás, mind a last minute esetében 
átlagosan húsz-harminc százalékot 
spórolhatnak a nyaralni vágyók.” – 
tudtuk meg Viniczainé Csákvári 
Tündétől. 
A következő szezonra már decem-
berben elindulnak az előfoglalási 

bejön például egy betegség, és 
nem tudunk elutazni. Általában 
a részvételi díjhoz kötelezően 
fizetendő költség a stornóbiztosítás 
díja. Emellett az utazási szerző-
dések szerint hatvan napon kívül 
indoklás nélkül lemondható az 
utazás. A stornóbiztosítás lehetővé 
teszi, hogy indokolt esetben akár 
előző nap is lemondhassuk az utat 
anélkül, hogy elveszítenénk a teljes 
befizetett összeget. A biztosítók 
általában olyan esetekben állnak 
jót az utasért, ha közbejött egy 
betegség, vagy például elhalálozik 
egy közeli hozzátartozó. Érdemes 
figyelmesen elolvasni a szerződést, 
ugyanis minden olyan esetben, 
amikor visszamondjuk az utazást, 
igazolnunk kell a biztosító felé az 
indok valódiságát.

akciók. Előfoglalás esetén sem 
kell félni attól, ha később köz-
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Mérleg 9. 23. – 10. 22.

A kiadásai a napokban meghaladhatják a bevételeit, 
ezért érdemes figyelmesebbnek lennie a költekezéssel. 
Tartsa kontroll alatt a pénzügyeit! Munkájával kap-
csolatban készüljön fel némi változásra. Ne gondoljon 
semmi rosszra, karrierjében emelkedés várható.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Érdemes most minden eddigi sérelmet félretenni, és 
átadni magukat párjával a harmóniának. Szelíd szóval, 
kellemes környezetben mindent meg tudnak beszélni, 
és új alapokra tudják helyezni a párkapcsolatukat. 
Hosszú távra is nyugodtan tervezhetnek. 

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Most könnyedén megújíthatja és új alapokra he-
lyezheti partnerkapcsolatát. Fontos, hogy szakítson 
kellő időt ezen a héten kettőjükre, hogy mindent 
meg tudjanak beszélni, és hogy jusson idő egy kis 
kikapcsolódásra is. 

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezen a héten kifejezetten dinamikus és energikus, újult 
erővel vág neki dolgoknak. Szellemileg teljesen fel van 
pörögve, így a felmerülő kihívásokat szépen meg tudja 
oldani.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ne aggódjon, ha úgy érzi, hogy a csőd kerülgeti! Ez 
csak egy rossz érzés, aminek semmi alapja nincsen. 
Egyetlen problémában sem marad magára, remek 
szövetségesekre és támogatókra talál. Idegen, isme-
retlen emberek is igyekeznek a segítségére sietni. 

Halak 2. 19. – 3. 20.

Ezen a héten igen nagy szerencse mosolyoghat Önre. 
Érdemes nyitott szemmel járnia, mert ez a jó áramlat 
kint, nyilvános helyen is meglepheti egy kis talált 
pénzzel! A szerelmi élete viszont most egy kicsit 
több törődést igényel. Fordítson kellő időt rá! 

Gyulai Memorial, nyári táborok
Programok július 15-től 24-ig

Szabó PeTra

Július 16.
Kölyökgólyanap
10 óra, Koronás Park
Sulikezdő suli-buli iskolába készülő, 6-7 éves gyere-
keknek. A résztvevők megmutathatják, milyen ügye-
sek számítógépes játékban, éneklésben, rajzolásban, 
buborékfújásban, célba dobásban, egyebekben.

Kapun innen és túl
18 óra, Országalma
Milyen titkokat rejtenek a belvárosi házak 
kapui? Miről mesélnek a belső udvarok? 
Többek között ezekre a kérdésekre is választ 
kaphatnak az érdeklődők.

Gyerektáborok július 18-tól 22-ig

Fehérvári KultúrKorzó

BITBÁZIS programozótábor
Katedra Nyelviskola 
A tábor ideje alatt a gyermekek 
megismerkedhetnek 3D animációs 
programokkal, logikát fejlesztő 
társasjátékokkal, programozással, 
videóvágással, az angol nyelvvel és 
egyéb építő jellegű foglalkozásokkal 
is, melyek a logikus gondolkodást, 
a tanulási és problémamegoldási 
készségüket segíti.

Nyári napközis tábor – angol tábor
Püspökkert Játszóház
Torna, dalolás, mesék és játék – 
mindez angol nyelven.

Kincskereső tábor
Kincses Sziget Játszóház
A világ tele van kincsekkel. Mi az 
igazi kincs és ki mindenki keresi, 
kutatja? A résztvevő gyerekek ezekre 
a kérdésekre is választ kaphatnak.

Napraforgó Városi Napközis Tábor
Bregyó köz
Változatos sportolási lehetőségek, 
gazdag kézműves programok várják 
a gyerekeket.

Nyári lovastábor
Pákozd, Suhogó Zártkert
Ebben a táborban minden a lóról és a 
lovaglásról szól.

Napközis tábor
Szent Imre Iskolaház
Programok: kézműveskedés, kirándulás, 
sportfoglalkozások, sok játék és mese.

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marha-
trágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Nyitva: H-P: 8.00-17.00 Szo.: 8.00-12.00
Tel: 22/308685, 30/6479111        www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2016. 07. 11.-én:
Barackmoly: 12 db
Szilvamoly: 56 db
Keleti gyümölcsmoly: 60 db Rajzáscsúcs várható!
Almamoly: 13 db

“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db
Almamoly: 18 db”

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

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

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti 
az alábbi ingatlanokat:

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

bejáratú 24 m2 épületrész;
• Honvéd u. 1 . szám alatt 11 m2 és 17 m2 

irodák;

Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Bátky Zsigmond utcában 

(148 m2) használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt , használaton 

kívüli hőközpont (55 m2)
• József Atti la kollégiumnál (Hosszútsétatér 

felől) 68 m2-es használaton kívüli 
hőközpont;

Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub 

max. 40 fő részvételéig;
• Honvéd u. 1 . szám alatti nagytanácsterem 

rendezvények, egyéb összejövetelek 
céljára, max. 200 fő befogadására 

Garázs, parkolóhely:
• Lövölde u. 1/A szám alatti udvarban 

parkolóhely, bérleti díj : 3.000,- Ft + áfa/hó;

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek 
értékbecslését.

Érdeklődés:
 SZÉPHŐ Zrt. , 8000 Székesfehérvár,
   Honvéd u. 1 . szám alatti   

  ügyfélszolgálatán

Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre 
egyeztetett időpontban történhet.

Telefon: 22/541-307
e-mail : info@szepho.hu;
  ingatlankezeles@szepho.hu

Július 17.
Gyulai István Memorial – Atlétikai Magyar Nagydíj
16.30, Székesfehérvári Regionális Atlétikai Központ
A műsorban tizenkilenc nemzetközi versenyszám 
szerepel, emellett lesznek nemzeti versenyszámok 
is. Idén sem marad ki a programból a hagyomá-
nyosan nagy népszerűségnek örvendő „Te mennyit 
futsz százon?” elnevezésű verseny, ahol bárki 
kipróbálhatja, mennyi idő alatt teljesíti a klasszikus 
távot. A program július 18-án is folytatódik.

Július 18.
A fehérvári M. Kir. 17-es Honvéd Gyalogez-
red emléknapja
8 óra, Zichy liget – oroszlános szobor
Az ezrednek városunkban volt a békehelyőrsége. 

A résztvevők az emléknapon koszorúzással egy-
bekötve idézhetik fel honvédeink küzdelmeit.

Július 21.
A Hungarikum együttes klubkoncertje
19 óra, Hiemer-ház
A fehérváriak előtt már jól ismert zenekar a 
Hiemer-ház Gesztenyés udvarában várja az 
érdeklődőket.

A zene lelke
19.30, Ciszterci templom
Az est során a német és olasz barokk mesterművei 
mellett Mendelssohn ritkán hallható D-dúr vonós-
szimfóniája és Grieg népszerű sikerdarabja, a Hol-
berg szvit is elhangzik a csupa fiatal művészből álló 
Junior Prima díjas kamarazenekar előadásában.

Július 23.
II. Kisfalud Novajpusztai Vigasság
9 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Pörköltfőzés és családi programok várják az 
érdeklődőket.

Történelmi mozaik
18 óra, Országalma
Történelmi mozaik képekkel, színekkel, kvízek-
kel. Belvárosi séta egy picit másKÉPp.

Kovács Linda–Bögöthy Ádám-duó
Július 15. 19 óra, Mátyás király-em-
lékmű

Török Ádám & Mini
Július 15. 20.30, Hotel Magyar 
Király előtti tér

Erdőn, mezőn
Július 16. 19 óra, Mátyás király-em-
lékmű

Kongattack – agárdi kongások
Július 16. 20.30, Hotel Magyar 
Király előtti tér

Latin Lounge
Július 22. 19 óra, Mátyás király-em-
lékmű

Pesti Sikk
Július 22. 20.30, Hotel Magyar 
Király előtti tér

július 16. 19 óra Irigy Hónaljmirigy, Vastag 
Csaba-koncert
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Látványnak szép, de a hőségben inkább könnyebb italokat válasszunk!

látRányi ViktóRia

A nyár a fesztiválok, bulik, koncertek időszaka 
is. Szinte minden hétvégén tucatnyi esemény 
közül lehet válogatni. A fesztiválok három 
legfontosabb összetevője a zene, az ital és az 
étel. A leggyakoribb hiba pedig, amit a fiatalok 
egy-egy ilyen nagy buli vagy monstre fesztivál 
során elkövetnek, hogy az első kettőre helyezik 
a hangsúlyt a harmadik rovására. Az ember 
pedig gyakran a tűrőképességeinek a határát 
feszegeti. 

„A jelszó a mértékletesség kellene, 
hogy legyen. Ha iszunk, akkor ismer-
jük saját határainkat, és ne essünk 
túlzásba! A hőség miatt fontos a fo-
lyamatos folyadékpótlás. Az alkoholos 
italok nem hidratálják a szervezetet. 
Különösen a tömény italok veszélyesek 

Amíg a mentő megérkezik – 
vérzéscsillapítás

Erős vérzés esetén a vérzéscsillapí-
tás életmentő lehet.

 Vegyünk fel egy gumikesztyűt!
 A beteget ültessük vagy fektes-
sük le!
 Emeljük magasra a vérző test-
részt!

Műsorajánló

Folytatódik a téma a Fehérvár Tele-
vízióban: július 21-én, csütörtökön 
a 19 óra 45 perckor kezdődő Együtt 
magazin vendége lesz  Rappant György 
addiktológus.

1. Használjuk a „baráti rendszert”! Mindig 
legyen velünk valaki, aki ismer minket és tud 
figyelni ránk. Az a legjobb, ha olyan barát is 
van velünk, aki nem iszik, és figyelmeztet, 
amikor elég.

2. „Elég volt, köszönöm!” – ismerjük saját 
határainkat! Nagyon fontos, hogy figyeljünk 
a testünk jelzéseire, amikor alkoholt 
fogyasztunk. Ugyanis mindenkire másként 
hat az alkohol. Tanuljuk meg, mennyi az a 

mennyiség, amitől még jól érezzük magunkat, 
és nem kezdünk el rosszul lenni.

3. Igyunk lassan és hidratáljunk! Számoljunk 
így: minimum annyi dl vizet fogyasszunk el, 
amennyi alkoholt megiszunk. A víz lassítja 
az alkohol vérben való áramlását, és jó a 
másnaposság ellen is. 

4. Ne igyunk éhgyomorra! Zsíros kenyér, ropi 
vagy gyümölcs – ezek segíthetenek az alkohol 

lassabb felszívódásában. Bárhol könnyen 
hozzájuk juthatunk, és nem engednek hirtelen 
lerészegedni. Így elkerülhetjük az alkohol 
okozta rosszullétet.

5. Óvatosan a koktélokkal! Koktélozni sikkes do-
log, azonban ha nem ismerjük minden egyes 
összetevőjét, nem tudhatjuk, hogyan fog 
hatni ránk. Az is fontos, hogy mennyi fajta 
alkoholt kevernek össze, mivel ez is gyakran 
okoz hirtelen rosszullétet. 

Ó, Miszter Alkohol!

 Gyakoroljunk közvetlen nyomást 
a sebre. Ha van, használjunk steril 
gézt, de szükség esetén megteszi a 
tiszta textília (például egy törölkö-
ző) is! Tartsuk a sebre nyomva!
 Ha lehetséges, készítsünk nyo-
mókötést!
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ilyen szempontból, fogyasztásukkor 
kifejezetten ajánlott, hogy elegendő 

hiszen ők javarészt szabad téren töltik 
az idejüket, ahol a külső hőmérséklet is 
nagyon erőteljesen befolyásolja a napi 
folyadékszükségletet. Az alkohol hang-
súlyozottan több folyadékot választ 
ki a szervezetből, mint amennyit az 
ivóvíz ivásával beviszünk. Tehát a test 
elveszíti a vizet izzadással is és az al-
kohol bevitelével is, ezért könnyebben 
jön létre a szervezet dehidratációja.” 
– mondta el lapunknak Rappant 
György addiktológus. 
A kiszáradás első jele a szájszá-
razság, a koncentrációs képesség 
romlása és a fejfájás. Ezen segít, 
ha árnyékba húzódunk, és iszunk 
valami egészséges italt. Napjainkban 
nagyon divatos, ám veszélyes kom-
bináció az alkohol energiaitallal ke-
verve. Ha sok alkoholt iszunk, arra 
a szervezet reagál: álmos és fáradt 
lesz, idővel pedig „kiüti magát” – ez 
egy védekező reakció is. Azonban az 
energiaital nem engedi, hogy elálmo-
sodjunk, „pörgünk” tovább. Emiatt 
így sokkal több alkoholt lehet inni, 
mint a nem kevert alkoholból. 

vizet is igyunk. Érdemes erre a feszti-
válozóknak fokozottan odafigyelniük, 

Öt tipp, ha már az italozás mellett döntünk
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából

Üzenjünk 
Brüsszelnek,

hogy ők is 
megértsék!
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A koljivó készítése

A búzát előző este beáztatjuk, másnap cukros vízben megfőzzük. Kiterítjük, hogy 
egy kicsit megszáradjon, utána a dióval együtt húsdarálón ledaráljuk, belekeverjük 
a cukrot, a mazsolát, és őrölt fahéjjal ízesítjük. Akkor jó, ha legalább egy napot áll, 
hogy az ízek jól összeérjenek. Hozzávalók: 25 dkg búza, 10-15 dkg dió, 10-15 dkg 
cukor, 1 tasak vaníliás cukor, őrölt fahéj, ízlés szerint mazsola.

Szabó MiklóS bence

Folytonos újjászületés

„Krisztus szeretetével és Mária hűségével”

Iván-napi búcsú a Rác utcában

Az ünnepi kalácsot közösen fogyasztották el a résztvevők

Az áldás, mely ünnepivé teszi a napot

Takács Nándor Jusztin 1927–2016

Vasárnap tartotta a Székesfehérvári Szerb Nem-
zetiségi Önkormányzat és a Szerb Ortodox Egy-
házközség a hagyományos Iván-napi búcsút a Rác 
utcában. Az ünnep délelőtt püspöki szentmisével 
kezdődött, amit délután a kalács- és koljivószen-
telés illetve színpadi program követett.

Életének kilencvenedik esztendejében elhunyt Takács Nándor Jusz-
tin atya, a Székesfehérvári Egyházmegye tizenkilencedik püspöke, 
Fejér megye és Székesfehérvár díszpolgára. A Rábacsanakon született 
karmelita szerzetes több mint hét évtizede kötelezte el magát az egyház 
szolgálatába. Az 1956-os forradalom utáni megtorlások kettétörték 
pályáját, az egykori premontrei diák a papi működéstől és a hitoktatás-
tól eltiltva kántorként, karnagyként és énektanárként szolgálta Istent 
és az embert. 1989. február 11-én szentelték püspökké Esztergomban. 
Szakos Gyula utódaként 1991 őszétől 2003-as nyugalomba vonulásáig 
a Székesfehérvári Egyházmegye kormányzója. Szolgálata idején sokat 
tett azért, hogy újra egyházmegyei tulajdonba kerüljön a nagy múltú 
székesfehérvári Szent István Művelődési Ház. Prohászka Ottokár és 
Shvoy Lajos után harmadikként Takács Nándor püspök is egyházme-
gyei zsinatot tartott. Irányítása alatt a rendszerváltás adta lehetőséggel 
élve nagyszabású templomrekonstrukciók indultak meg, új templomok 
épültek. Kezdeményezésére szervezték újjá és nyitották meg az Egy-
házmegyei Múzeum kiállításait az egyházi műtárgyak bemutatására. 
Jelmondatához méltóan – „Krisztus szeretetével és Mária hűségével” 
– minden gondolatával és tettével segítette az egyház és a világiak evan-
gelizációs tevékenységét. Életútja bizonyossággal töltheti el lelkünket, 
hogy a keresztény erények gyakorlására nincs alkalmatlan idő.

Váltson 
tisztességes, átlátható, 

szakszerű és megbízható 
társasházkezelésre!

 

Amennyiben társasháza jövőjét 
kompromisszumok és rejtett 

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

kezelését, megbízható szakértői 
háttérrel, új díjcsomagokkal!

Érdeklődjön különböző díjcsomagjainkról a

tarsashazkezeles@szepho.hu
e-mail-címen                  

illetve a

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

telefonszámokon!
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A helyi egyházközösség egyik leg-
nagyobb ünnepe minden évben a 
búcsú, amit Keresztelő Szent János, 
azaz Iván napjához közeli vasárna-
pon tartanak.
A délutáni órákban szentelték fel 
az ünnep elengedhetetlen tarto-
zékát, a kalácsot is, amit a pap és 
a búcsú komája szelt fel a hagyo-
mány diktálta módon. Ezt követő-
en pedig köszöntötték az idei év új 
templomvédnökét is.
„A kalácsszentelés és a kalács átadása 
az élet folytonosságára utal. A hívek 
minden évben választanak egy temp-
lomvédnököt, más néven komát, és a 
búcsún a kalács átadásával szimbo-
likusan a tavalyi koma átadja az idei 
év megválasztottjának a tisztséget.” 
– mondta el lapunknak Sándo-
rovits László, a Székesfehérvári 
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke.
A kalács mellett a koljivót is 
megszentelték, amit az újjászületés 
jelképének is hívnak. A rituális 
ételnek számító darát főtt búzából, 
aszalt gyümölcsökből és mézből 
gyúrják össze. A búza a megújulás, 
a továbbélés, a születés szimbólu-
ma. Ezt a speciális édességet a szer-
bek nemcsak ünnepeiken készítik, 
de a gyász alkalmával is.
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Akár évi 342 ezer forintnyi közterhet takaríthat 
meg az a vállalkozás, amelyik kisgyermekes 
szülőt foglalkoztat. A munkáltatók mégis mint-
egy hatvanezer érintett szülő után nem veszik 
igénybe az adókedvezményt a Nemzetgazdasági 
Minisztérium számításai szerint.

A szaktárca MTI-hez eljuttatott 
közleményében kifejtette: 2016 első 
négy hónapjában 38 ezer kisgyer-
mekes munkavállaló vett részt a 
Munkahelyvédelmi Akcióban, ami 
csak a jogosultak negyven száza-
léka.
Az a tapasztalat, hogy a munka-
adók gyakran nem tudnak a ked-
vezményről, a bérszámfejtők pedig 
– ha nem jelzik nekik – arról nem 
értesülnek, ki után lehet igénybe 
venni. Tény, hogy a munkahelyvé-
delmi akció így is hatásos, hiszen 
2014-ben és 2015-ben tizenötezerrel 
nőtt a hat évnél fiatalabb gyermeke-
ket nevelő foglalkoztatottak száma.
Az NGM közleményében emlékez-
tetett: anyasági ellátásban (gyes, 
gyed, gyet) részesülő vagy részesült 
szülőt alkalmazó vállalatoknak 
jelentős adókedvezmény jár. A fog-
lalkoztatás első két évében 28 500 
forintot, a foglalkoztatás harmadik 
évében 14 500 forintot spórolhatnak 
havonta.
A kedvezmény igénybevételéhez 
csak egy igazolás kell, amit a 

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Galván gépkezelő
Munkavégzés helye:

• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 

• Felületkezelő automata gépsorok kezelése, kiszolgálása
Elvárások:

• Minimum szakmunkás iskolai végzettség
• Automata gépkezelői tapasztalat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Előny:
• vegyipari, galván, fémipari iskolai végzettség

Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 
• Kereseti lehetőség próbaidő után gépkezelői vizsgával 

(túlóra nélkül) legalább bruttó 170.000 Ft/ hó
• Cafetéria nettó 15.000 Ft/hó 
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat  a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Minőségellenőr
Munkavégzés helye

• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 

• Minőségellenőrzés
• Termékek vizsgálata különböző mérőszámok és munkautasítások alapján
• Hagyományos mérőeszközök kezelésében való jártasság

Elvárások:
• Minimum  szakmunkás iskolai végzettség (előny vegyipari, fémipari)
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Előny: 
• Szakközépiskolai végzettség

Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 
• Kereseti lehetőség  próbaidő után (túlóra nélkül) legalább bruttó 185.000 Ft/ hó
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó 
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat  a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

VT Metal Kft.
Az alábbi pozícióba keres munkatársat:

Targoncavezetőt
Munkavégzés helye:

• Székesfehérvár, Berényi út 72-100.
Feladatok: 

• Raktárba érkező áru kezelése, áru összekészítése, 
üzem és raktár közötti anyagmozgatás

Elvárások:
• Minimum szakmunkás iskolai végzettség, gépkezelői tapasztalat
• Érvényes OKJ-s végzettség 
• Min. 3 éves gyakorlat
• Egészségügyi alkalmasság
• 3 műszak vállalása

Amit kínálunk:
• Kedvező juttatási csomag 
• Kereseti lehetőség próbaidő után (túlóra nélkül) 

legalább bruttó 170.000 Ft/hó
• Cafetéria  nettó 15.000 Ft/hó 
• Jó munkahelyi légkör
• Hosszú távú munkalehetőség
• Szerződéses járat számos településről

Pályakezdők jelentkezését is  várjuk!
Az önéletrajzokat  a VT Metal Kft, Humánpolitika, 

8002 Székesfehérvár, Pf. 342 vagy a 
laszlo.andrea@metal.videoton.hu címre várjuk.

A Continus Nova Kft. keres 
nagy gyakorlattal rendelkező 
HEGESZTŐ – LAKATOS 

munkatársat.
Elvárás:

• szakirányú végzettség
• ív–és lánghegesztésben, vágásban való 

nagyfokú jártasság
• AVI hegesztés ismerete
• min. 5-10 év szakmai tapasztalat

Előny:
• érvényes minősített hegesztői bizonyítvány
• tűzvédelmi szakvizsga
• székesfehérvári vagy környékbeli lakhely

 

Szakmai önéletrajzokat várjuk 
a munkaugy@continusnova.hu 

e-mail címre.

A Depónia Nonprofit Kft. 
gépjárművezető 

munkakörbe 
„C” típusú jogosítvánnyal, 

gKI kártyával, gyakorlattal 
rendelkező munkatársat keres.

 

Előny:
•  könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány
• települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés

Jelentkezni a diszpecser@deponia.hu 
e-mail címen lehet. 

A cégek több mint fele nem él a kedvezménnyel
munkavállaló kérelmére az ellátást 
folyósító szerv állít ki. Tekintettel 
arra, hogy az ellátás folyósításának 
megszűnését követő 45. hónapig 
(három-vagy többgyermekeseknél 
akár öt évig) jár a kedvezmény, 
így nemcsak az újonnan felvett, 
hanem a már hónapok vagy évek 
óta foglalkoztatott kisgyermekes 
dolgozó után is igénybe lehet venni 
a kedvezményt.
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Akkor és most... Rácz Lajos ma már mosolyog, de azt mondja, van benne nem múló bánat is, hogy világbajnokként nem lett olimpiai bajnok is.

Montreal és Moszkva közös nevezője: 
magyar arany, pontosabban Magyar-arany 
lólengésben

Egy (nemcsak sport-)korszak bajnokai voltak 
az NDK úszónői. Kornelia Ender 1976-ban 
négy aranyat nyert, volt, hogy két egyéni 
döntője között fél óra sem telt el. Jól bírta...

SoMoS zolTán

Bojkottok és fehérvári érmek
Az olimpiák története – 14. rész

Kontinensek és kontinensnyi országok mondtak 
nemet az olimpiai részvételre 1976 és 1984 között. 
De a hidegháborús „felelgetős” közben is születtek 
jelentős eredmények. Székesfehérvár például első 
érmes sportolóit ünnepelhette 1980-ban.

1976 Montreal
Az önkéntes bojkott ekkor 
először tartott távol tömeges 
mértékben országokat a játékok-
tól. Afrika huszonkét nemzete 
ugyanis nem küldött csapatot 
Montrealba, csatlakozott hoz-
zájuk tíz másik állam – majd 
már az olimpia negyedik napján 
Egyiptom, Kamerun, Marokkó 
és Tunézia is. Az ok az új-zélan-
di rögbiválogatott az apartheid 
miatt hivatalosan elszigetelt 
Dél-Afrikában tett túrája volt. 
Így is kilencvenkét nemzet 
versenyzett Montrealban, köztük 
természetesen a hazaiak, akik-
nek sikerült egy azóta is példa 
nélküli „rekordot” elérniük. 
Sem korábban, sem azóta nem 
fordult elő, hogy a rendező ne 
nyerjen aranyérmet… Mondhatni 
tehát, nem maguknak rendeztek 
a kanadaiak, de sajnos nem is 

Amíg Ön dolgozik, gyermekét megtanítjuk teniszezni!

NYÁRI TENISZTÁBOR
2016. június 20-tól heti turnusokban (min 8 fő esetén)

Hétfőtől péntekig: 8-16 óráig.
Gyere és érezd jól magad!

További információ: +36/70/943-4664            fehervartenisz@gmail.com

nekünk. A magyar küldöttség 
négy arannyal, 1924 óta a legsze-
rényebb mérleggel zárt. És még 
így is megmutatkozott a magyar 
sport hagyományokban rejlő 
ereje, hiszen két fiú is olimpiai 
bajnok apa gyermekeként foly-
tatta a tradíciót. Németh Miklós 
gerelyhajításban a kalapácsvető 

Németh Imre után huszonnyolc 
évvel, míg Szívós István a póló-
válogatott tagjaként, ugyancsak 
vízilabdázó, kétszeres bajnok 
édesapját húsz évvel követve 
állhatott fel a dobogó tetejére. A 
legeredményesebb magyar a XXI. 
nyári olimpián Tordasi Ildikó 
volt, aki tőrvívásban egyéni 

aranyat és csapatbronzot szer-
zett. Magyar Zoltán pedig többek 
között a róla elnevezett elemmel 
színesített lólengésgyakorlatával 
előzte meg összes riválisát a tor-
nacsarnokban. Ahol az olimpia 
egyik legnagyobb sztárjának is 
tapsolhatott a montreali közön-
ség: a román Nadia Comăneci, 
Károlyi Béla tanítványa hétszer 
kapott maximális tíz pontot. Há-
rom arannyal, egy ezüsttel és egy 
bronzzal zárta az olimpiát. Fan-
tasztikus eredmények születtek 
úszásban, korszakhatárt jelentett 
a huszonegy világcsúcs. Hogy 
milyen korszakét, az persze ma 
már más megítélés alá esik: az 
NDK úszónői tizenegy arannyal 
(Kornelia Ender egymaga négy-
gyel) bizonyították, hogy sportági 
nagyhatalom épült Németország 
szocialista részén.

1980 Moszkva
A legsúlyosabb bojkott: Carter 
amerikai elnök döntése után az 
USA sportolói nem utaztak el a 
Szovjetunióba, több mint hatvan 
egyéb nemzet pedig csatlakozott. 
Az afganisztáni szovjet invázió 
volt az indoklás szerinti ok – a 

következmény pedig majd négy 
évvel később egy újabb csonka 
olimpia. Az csak természetes, 
hogy a legnagyobb rivális(ok) 
távollétében taroltak a szov-
jetek. A kedves Misa mackó által 
szimbolizált játékokon nyolcvan 
aranyat nyertek, de az egész 
európai szocialista blokk boldog 

lehetett. Az NDK atlétikában, 
úszásban és evezésben halmozta 
az aranyakat, az éremtáblázaton 
összesen tíz ország neve volt 
olvasható, a Szovjetunió sikerét 
további hat „szövetséges” tette 

teljessé. Magyarország hét arany-
nyal javított Montreal után, és a 
játékok legfiatalabb bajnokát, a 
tizenhét éves hátúszót, Wladár 
Sándort is felmutathatta. Varga 
Károly sportlövő, Baczakó Péter 
súlyemelő, a Foltán László–Vas-
kúti István kenu kettes, Kocsis 
Ferenc és Növényi Norbert 

birkózók is megdicsőültek. Ma-
gyar Zoltán újabb arannyal zárta 
parádés pályafutását.
És nem sokon múlt, hogy a fe-
hérvári sport is olimpiai bajnokot 
adjon! A Honvéd Szondi SE két 
nagyszerű birkózója is felállhatott 
a dobogóra, vagyis Rácz Lajos 
és Seres Ferenc is történelmet 
írt. Fehérvár ezüstérmese, az 52 
kilogrammban világ- és Euró-
pa-bajnok Rácz Lajos akkor (és 
egy kicsit ma is) csalódásként 
élte meg a második helyet. „Nem 
egyeztem volna ki vele előtte, világ-
bajnok voltam, és még a kéztörésem 
ellenére is úgy éreztem, nyerhetek. A 
kitűzött célt nem értem el, igaz, olim-
pia ezüstöt sem sokan nyernek… De 
van bennem nem múló bánat, amiért 
a körmérkőzéses döntő első meccsén 
kikaptam a szovjet Blagidzétől. A 
keserűség legmélyebb bugyraiból 
rángattak ki, amikor szóltak, hogy 
kezdődik a bolgár ellenfelem elleni 
meccs. Aztán az ezüstöt már nem 
akartam odaadni, 5-2-re megvertem, 
pedig a végén már olyan fáradt 
voltam, hogy kettőt láttam belőle...” 
- emlékezett vissza az olimpiai 
ezüstérmes, aki a bronzérmes 
Seressel (48 kg) együtt természe-
tesen ott van a fehérvári sport 
halhatatlanjai között.
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Ez már keményebb dió lesz!

Az első körben simán nyert hazai pályán a Videoton. Kérdés, mire mennek a fehérváriak a szerb 
bronzérmes ellen.

Ezüstérmesként zárt a Fehérvár Enthroners amerikaifutball-csapata a FEZEN Divízió II-ben, 
miután a sorozat döntőjében 35-13-as vereséget szenvedett a Budapest Eagles gárdájától. 
A fehérváriak ősszel még kivívhatják a feljutást a Divízió I-be, az osztályozón a Tatabánya 
Mustangs lesz az ellenfél.                                                                                                                          N. Z.

Ismerős terep: Pars Krisztián harmadszor áll dobókörbe a Bregyó közben a Gyulai Memorialon

néMeTh zolTán

Világsztárok „megszokott” kavalkádja
saMu Miklós

A hétvégi bajnoki rajt előtt az Európa Ligában 
lesz jelenése a Vidinek, mely a szerb Csuka-
ricski ellen folytatja nemzetközi szereplését. 
Vasárnap már a bajnokságban szerepelnek a 
piros-kékek, a DVTK ellen kezdik a bajnok-
ságot.

Vasárnap a Kölyök Atlétika Program gyermek-
versenyével rajtol a Gyulai Memorial. Ugyan-
ezen a napon rendezik a női 5000 métert illetve 
a női kalapácsvetést is. Hétfőn tizenkilenc 
nemzetközi versenyszámot tekinthetnek meg az 
érdeklődők. 

A programból idén sem marad ki 
a hagyományosnak számító „Te 
mennyit futsz százon?” verseny, 
ahol az érdeklődők kipróbálhatják, 
mennyi idő alatt tudják teljesíteni a 
klasszikus távot. 
Hétfő délután az atlétika legra-
gyogóbb csillagai mérik össze 
tudásukat a Regionális Atlétikai 
Központban. A szervezők korábbi 
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Ezüstérmes a Fehérvár

A moldáv Zaria Bălți elleni, 
hajszálon függő továbbjutás után 
az Európa Liga második selejtező-
körében a szerb Csukaricski vár a 
Vidire. A fehérváriaknak egy he-
tük volt kielemezni a 3-0-s hazai 
sikert követő kétgólos vereséget, 
a Pancho Arénában csütörtökön 

20.30-kor kezdődő találkozón 
már jóval komolyabb rivális vár 
Henning Berg együttesére.
A belgrádi csapat a legutóbbi 
szezonban bronzérmesként zárt 
hazájában. Nyáron elveszítette 
legjobb góllövőjét, a 18 alkalom-
mal eredményes Pavlovicsot, aki 
a dán FC København játékosa 

lett. Így sem gyengült azonban a 
Csukaricski, nyáron négy játé-
kossal erősítette meg keretét. A 
selejtező első körében remekelt is 
a támadószekció: a kazah Orda-
baszi hálóját hat góllal terhelték 
meg (3-0, 3-3). A góljaikon három 
játékos, Matics, Mandics és a 
macedón Kajevics osztozott.

bejelentéseinek megfelelően idén 
is olimpiai és világbajnok klasszi-
sok érkeznek Székesfehérvárra. 
A nívós nemzetközi versenyre 
kilátogatók olyan egyéniségeket 
csodálhatnak meg testközelből, 
mint David Rudisha, Kirani 
James, Asafa Powell, Bohdan 
Bondarenko, Tianna Bartoletta 
vagy Gerd Kanter. Rajtuk kívül 
természetesen a magyar atlétika 
jeles képviselői is elindulnak a 
versenyen. Az olimpiai bajnok 
Pars Krisztián, a friss Eb-ezüstér-
mes Márton Anita és Baji Balázs, 
a diszkoszvető Kővágó Zoltán is 
megmutathatja, milyen formában 
van egy hónappal a riói olimpia 
előtt.
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Élethosszig tartó törődés, családias hangulat, 
szeretetteli gondoskodás, páratlan 
természeti környezet.

Életöröm Idősek Otthona és 
Nyugdíjasház / Veszprém

Telefon: 06 88/688-100 
Szeretettel várjuk hívását!

www.eletorom.hu

Legyen otthona az új nyugdíjasházunk! 

Költözzön be
kedvezménnyel  

augusztus 15-ig! 


