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Tánc van minden lábban
4. oldal

Névadójukra emlékeztek
7. oldal

Reverenda nélkül
12. oldal

Jubileumi Szondi Kupa
15. oldal

Bukosza Zita nyerte az
5. oldal

Keresd a Panorama Stúdiót
a Bregyó Sportcentrum bejáratánál!
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EP választások – 2014

Nagy zoltán péter

Szocialista dilemma

nagy zoltán péter

Az unióban a választások május 22. és
25. között zajlanak – Magyarországon az
utolsó napon, május 25-én szavazunk.

Az uniós parlamenti mandátumhoz csak azok a pártok juthatnak,
amelyek az összes leadott érvényes
szavazat 5%-át elérik. A küszöb
alatti szavazatok elvesznek, azokat
nem számítják be.
Magyarország 21 mandátummal
rendelkezik a 2014–2019-es európai parlamenti ciklus idejére, ennek
megfelelően a magyar választók 21
parlamenti hely elosztásáról döntenek. A mandátumokat a D’Hondtmódszer alapján számítják, azaz
egy választópolgár csak egy listára
szavazhat. A listán szereplő neveket
és azok sorrendjét a jelölő pártoknak a lista állításakor kell leadnia,
azon később módosítani nem lehet.
A pártok az általuk megadott nevek
sorrendjében osztják ki az elnyert
mandátumokat.

Az egyes jelölő szervek listájának első tíz
nevét a jelölés sorrendjében itt közöljük:
MSZP
Szanyi Tibor – Ujhelyi István – Gúr Roland –
Veres János – Gulyásné Gurmai Zita – Winkfein
Csaba – Mudri György József – Kolozs András
– Szabó Vilmos – Tüttő Kata Zsuzsanna
Fidesz–KDNP
Pelczné Gáll Ildikó – Szájer József – Tőkés
László – Deutsch Tamás – Gyürk András
– Gál Kinga – Schöpflin György – Erdős
Norbert – Bocskor Andrea – Deli Andor
Jobbik
Morvai Krisztina – Balczó Zoltán – Kovács
Béla – Staudt Gábor – Sipos László –

Képviselői
programok
Felsőváros
Földi Zoltán

Fogadóórát tart április 28-án, hétfőn
17 és 19 óra között a Királykút Emlékházban, Mikszáth Kálmán utca
25. szám alatt. A fogadóórán jelen
lesz Botos László főtörzsőrmester, a
városrész körzeti megbízottja is.

Szedreskert – Feketehegy –
Szárazrét
Szigli István

Április 29-én, kedden 12.30 és 14.30
között a Farkasvermi út 40. szám
alatt, 14.30 és 16.30 között a Régi
Csóri út 13. szám alatt és 16.30 és
17.30 között a Garzonház könyvtárában, a Mészöly Géza út 1. szám alatt
várja a területeken élőket.
Kedden, a Farkasvermi út 40. szám
alatt kihelyezett ügyfélfogadást tart
11 órától 12 óráig a Fejér Megyei
Kormányhivatal Székesfehérvári Járási
Hivatala. Az érdeklődők a közgyógyellátásról, az ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az egészségügyi
szolgáltatásról kérhetnek tájékoztatást.

Németh Zsolt – Varga Géza István –
Árgyelán János – Ferenczi Gábor – Bernáth
Georgina
Együtt-PM
Bajnai Gordon – Jávor Benedek – Szelényi Zsuzsanna – Krasztev Péter Lajos
– Balázs Péter – Dorosz Dávid – Benedek
Márton – Daróczi Gábor – Herman Zita –
Hajdu Nóra
Demokratikus Koalíció
Gyurcsány Ferenc – Molnár Csaba –
Niedermüller Péter – Kakuk György
– Kerék-Bárczy Szabolcs – Szabó Zoltán
– Vadai Ágnes – Glázer Tímea – Gy. Németh
Erzsébet – Szűcs Erika Mária

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

Terület

Megnevezés

Bérbeadás

Bérleti díj

időtartama Ft/m2/hó+ÁFA

(m2)
GARÁZSOK

Havranek József utca 14.

22

garázs

5 év

360,-

ÜZLETEK/IRODÁK

Erzsébet út 6-8. 3. jelű

34

iroda

5 év

1.000,-

Jancsár utca 9. 3. jelű

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Jancsár utca 27. 12. jelű

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Kossuth utca 15. tetőtér 1.

15+13

iroda

5 év

1.220,-/500,-

Kossuth utca 15. tetőtér II.

27+21

iroda

5 év

1.220,-/500,-

Kossuth utca 15. tetőtér III. 13+11

iroda

5 év

1.220,-/500,-

Oskola utca 3. fsz. 3.

19

üzlet/iroda

5 év

1.500,-

Sziget utca 4. 3. jelű

41

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

Sziget utca 41. 4. jelű

35

üzlet/iroda

5 év

1.000,-

A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványt az Ügyfélszolgálaton
(Kossuth utca), vagy a Vagyongazdálkodási Irodán (Városház tér 1. II
em. 61/1. irodában) lehet átvenni.
A pályázat beadásának határideje: 2014. május 12.
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének
Gazdasági Szakbizottsága

Közeledik az Európai Parlament
képviselőinek választása, amely
előtt a pártok többsége igyekszik
semmit sem csinálni, mert azzal
nem követ el hibát, és megmaradhat
az esély a mandátumszerzésre. Az
országgyűlési választáson győztes
Fidesz-KDNP azt erősíti, hogy rájuk
kell szavazni, mert akkor a hazai
akarat összhangban lesz az európai
képviseleti vágyakkal. A Jobbik
dédelgeti a jól bevált programot, amit
az országgyűlési választásra faragott,
továbbgondolják azt és európaiasítják
egy kicsit. Az Együtt–PM szövetség
és a DK a vereség után bölcsen
hallgat inkább, hátha leesik egy-két
mandátumnyi szavazat.
A szocialisták viszont mintha
megzavarodtak volna. Mesterházy
a múlt héten kijelentette, hogy az
Európai Parlamentben igenis a
nemzet a fontos és ha az úgy kívánja,
akkor együtt fognak szavazni a többi
magyar képviselővel. Valljuk meg
őszintén, ez gesztus, amire sokan már
hatvan éve vártak. Az MSZP EP
listavezetője, Szanyi Tibor viszont
a Mesterházy-féle kijelentésekről
hallani sem akar, meggyőződése, hogy
az Európai Unióban pártszövetségek mentén kell gondolkozni és nem
nemzetekben. Magyarul, Szanyi azt
mondja, akkor is igazat ad például
a portugál szocialistáknak, ha azok
éppen Magyarországot akarják
beszántani. Időközben az öreg Kovács
László is aktivizálódott, ami annak
a jele, hogy a jelenlegi elnökét az
MSZP egy része szeretné bedarálni.
Furcsa helyzet alakult ki a szocialista szimpatizánsok számára.
Aki Mesterházy Attilát szeretné
látni a párt élén, az akkor jár el
bölcsen, ha bárkire szavaz az EP
választáson, csak az MSZP-re nem.
Ugyanis, ha sikeresen veszik az EP
választást a szocialisták, akkor a
Szanyik, Kovácsok azonnal kirúgják
Mesterházyt, mondván, alkalmatlan
volt az országgyűlési választások
levezetéséhez, bezzeg ők pár hét alatt
sikert értek el. Ha az uniós választás
is kudarcot hoz az MSZP-nek, akkor
Mesterházynak még lehet esélye, mert
a riválisok meggyengülnek. Ez a
szocialista dilemma.
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Ballagnak a városi vén diákok
nagy zoltán péter

Székesfehérvár a hagyományok városa, érthető, hogy az egyik legtöbb
embert megmozgató rendezvényre,
a ballagásra gazdag programot
szervez.

Április 30-án 17 órakor gyökeret
ver a két évvel ezelőtt indított
tradíció, amely során a végzős
fehérvári középiskolás diákokat
köszönti a város a Kossuth udvari órajátéknál. Erre az alkalomra
az órajáték történelmi figurái a
diákélet ruháiba öltöznek, és a
ballagás ismert dallamai szólnak
egy hónapon keresztül. A végzős
diákokat a város polgármestere, Cser-Palkovics András és
Kovács Jenő órásmester köszönti
a kodályos fiúkar közreműködésével. Szerdán, április 30-án
reggel fél nyolckor kezdődik az
első Fehérvári Ifjúsági Feszt,
amelynek nyitánya a bolondballagás. A beöltöző végzősök

a pláza előtti téren találkoznak
és mutatják meg maskaráikat,
melyek alapján az ítészek eldöntik, melyik csapat a 2014-es
esztendő legbolondabbjai. Délelőtt, a kulturális műsorok közé
külön standon pályaorientációs
tanácsadást és önismereti foglalkozást épít be az Új Nemzedék
Kontaktpont Iroda.
Délután kettőkor kezdődik,
amit még nem élt meg ez a város: középiskolai sulizenekarok
bulizenével szórakoztatják a
térre érkezőket, méghozzá úgy,
hogy az a banda nyeri el az
Arany Dobverő-díjat, amelyik

a legjobb hangulatot teremti a
téren. Az ifjú zenekarok koncertjét száz diák meglepetésműsora zárja.
Május 3-án, szombaton 9 órakor hetven fehérvári osztály
1800 diákja búcsúzik a várostól
a Városház téren. A heti programmal kedveskedni szeretnénk a
végzős diákoknak, hogy szeretettel
gondoljanak vissza a fehérvári
diákévekre, miközben közösen
szurkolunk valamennyiüknek
a május 5-én kezdődő érettségi vizsgák sikeréért – üzente
Mészáros Attila, a város ifjúsági
tanácsnoka.

A szombati ballagás előtt forgalomkorlátozások várhatók a Szabadságharcos utcában, a Mátyás király körúton, az Ady Endre, Jókai Mór,
Oskola utcában, a Petőfi, Kossuth utcában, a Szent István téren, a
Budai út és Várkörút csomópontban. A ballagást követően korlátozások lesznek a Petőfi utca – Prohászka Ottokár utca – Munkácsy utca
– Károly János utca útvonalon, a Várkörút – Mátyás király körút – Szabadságharcos utca útvonalon, a Kossuth utca – Petőfi utca – Várkörút
– Budai út és Deák utca útvonalon, valamint a Kossuth utca – Szent
István tér útvonalon.

ALBA PONT

Lakóközösségi
Információs
Szolgáltató Iroda

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 LISZI iroda:
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
(Fehérvári Civil Központ)

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
Cím: Szent Vendel u. 17/a.Telefon: 06/22/513-480
Központi hibabejelentés:
(22) 500-984
hiba@varosgondnoksag.hu
Állattetemek begyűjtése közterületről
(0-24 óráig hívható zöldszám):
06/80/205-093
Városüzemeltetés – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-480
Ügyfélfogadás:
Hétfő : 13.00-15.00
Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-12.00
Parkolási csoport – Szent Vendel u. 17/a.
Elérhetőség: 22/513-481
Ügyfélfogadás:
Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-15.30
Szerda : 8.00-12.00 és 13.00-18.00
Péntek: 8.00-13.00
Temetőüzemeltetés: Béla út 1/b.
Elérhetőség: 22/301-449
Ügyfélfogadás:
Kedd: 8.00-15.00
Péntek: 9.00-12.00
Temetőellenőrzés telefonszám: 22/301-339
Mobil: +36/70/6699-165

Schéda Szilvia

Anyák napjára –
Egy édesanyától
Egy átlagos kétgyermekes anyuka
vagyok, aki a hétköznapokban
próbálja kihozni magából a
legtöbbet, mint általában minden
szülő. Soraimat nem köszöntőnek
szánom. Érzelmeimet, gondolataimat szeretném megosztani az
Olvasóval!

Mielőtt szülő lettem, még
azt gondoltam, egy kiskutya
nevelése elég felelősséggel jár
ahhoz, hogy azt gondoljam, jó
anyja lehetek majd születendő
gyermekeimnek.
Ám azt, hogy a szülővé válás
mi mindennel jár, csak akkor
tapasztalja meg igazán az
ember, amikor életet ad egy
kisembernek. Az első szülés
alkalmával nemcsak örömömben sírtam. Megéltem a poklot
és a mennyországot. Az orvosok
nem fűztek sok reményt a baba
életben maradásához, az élet
mégis megmutatta, hogy érdemes küzdeni. Egy kis Csodának
adtam életet, aki megtanított,
hogy szülőnek lenni a létező
legkeményebb dolog. Ő másfajta törődést igényel, de csillogó
szemei és a rengeteg szeretet,
amit ad, minden nehézséget feledtet. A lelkem mélyén
persze szerettem volna, ha
kissé „egyszerűbb” az anyaság,
ha az én gyermekemmel nem
kell fejlesztésekre, orvosokhoz
járni! Később jött egy „gondmentes” baba. A várandósság,
a fejlődés, minden simán ment.
Most két különleges természetű kislány anyukája vagyok.
Nem tudom, a mai világban
hogyan fogom őket felnevelni,
tisztességgel tudom-e a jövőjüket biztosítani, de egyet tudok:
ha érdemes valamiért élni,
hát gyermekeinkért érdemes!
Értük és általuk fejlődünk.
Bár sokszor a könnyek nem
éppen örömkönnyek egy család
életében, de azok az ölelések és
puszik az embert mindenért
kárpótolják.
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FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória
nagy zoltán péter

Április 29-én, kedden tartják a tánc
világnapját, de Székesfehérvár szombaton már gazdagon megünnepelte
egy versennyel és egy telt házas
bemutatóval.

2014. április 28.

Tánc van minden lábban
a Köfém Sportcsarnokban, a
Lászlóvill Kupán, ahol az E, D
és C osztályok, illetve a felnőtt,
ifjúsági és junior korcsoportok
mutatták be látványos mozgásukat. A fellépő több mint negyven
pár országos színvonalat és
látványt nyújtott nézőinek.
Ha tánc, ha világnap, akkor Alba
Regia Táncegyüttes, amely telt

Fotó: Kiss László

Klubközi versenyen léptek
parkettre a táncosok szombaton

KULTÚRA
A HETILAP

Fotó: nzp

Elegancia, lendület, férfiasság, nőiesség, báj és szigor – így bilincseli le nézőit
a latin táncos

Semmi nincsen, ami természetesebb, mint a magyar néptánc, de azt szépen
járni, csak keveseknek adatik

Előadás a képtárban
A Németalföldtől Rómáig
kiállításhoz kötődően a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, Tátrai Júlia tart előadást.
A Holland és flamand mesterek
művei a Zichy-gyűjteményben
című előadás 17 órakor kezdődik április 28-án a Csók István
Képtárban.

Gyermekszínjátszók
Április 30-án 10 órakor kezdődik
a Weöres Sándor Országos
Gyermekszínjátszó Találkozó a
Művészetek Házában. A Fejér
megyei bemutatóra nevezett általános iskolás színjátszó csoportok
előadásai a nap folyamán megtekinthetők a színházteremben.

Koncert a színházban
A Nemzeti Filharmonikus
Zenekar koncertjének ad otthont
május 4-én 19 órától a Vörösmarty Színház. Richard Strauss
születésének 150. évfordulója
tiszteletére szervezik az ünnepi
hangversenyt.

mert a népzenének, néptáncnak
nehéz ellenállni. Így vélte ezt, az
egykor parkettát tánccal koptató
alpolgármester, Brájer Éva is, aki
köszöntőjében jelezte, a táncosok
közé húz a szíve, mert a tánc
minden lábban bent van.

Álmok, mosolyok korlátok nélkül
Színes világ tárul a látogatók elé a
városháza folyosóján. Ismerős utcarészletek, városi képek hívogatják
a látogatót. Felfedezésre vár egy
új, vidám világ! A kiállítás apropóját a Nemzetközi Down Világnap
adta, amelyhez csatlakozva hatodik
alkalommal szervezett gálát a Down
Egyesület. Idén először adott otthont
Székesfehérvár e rendezvénynek.
Kilenc festmény készült ezen a
napon, amelyeket most a városházán
is láthatnak.

Olyan részletek tárulnak elénk,
melyeket nem láttunk még.
Mintha egy varázsszemüvegen
keresztül fedeznénk fel a rejtőzködő csodát. Minden kép több
alkotó közös munkája – művészek rajzolták elő a festővásznakat, a képeket pedig Downszindrómával élő gyerekek és
egészséges lurkók fejezték be. A
kiállított képek között Ónodi
Károly, az Avantgárd Művészeti
Demonstráció Egyesület elnöke

Fotó: Simon Erika

Programok

házzal és élőzenével köszönti
minden évben a jeles napot. A
Vörösmarty Színház színpada
kopogott a magyar néptánc cipőitől, csizmáitól. Látva a fehérvári
táncosokat valóban mozdulni
akart a láb, még ha ülni is kellett,

A képek a városháza emeleti aulájában május 8-ig tekinthetők meg

segített eligazodni. „A gyerekek
őszinteségéről, nyitottságáról, érzéseiről mesélnek a festmények. Az
apró motívumok és a színek a vidámságot adják vissza.” – hangsúlyozta Ónodi Károly. A kiállított
képek megvásárolhatók, az így
befolyt összeget a Down-szindrómás gyermekek támogatására

fordítják. Az eseményen CserPalkovics András polgármester
bejelentette: mind szimbolikusan,
mind tartalmilag is segíteni szeretné az önkormányzat a Down
Egyesület munkáját és azt, hogy
a képek új tulajdonosra találjanak
– ezért vásárolja meg a város az
egyik képet.

KULTÚRA
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Bukosza Zita nyerte az

Az idei versünnepre harmincegy lelkes diák jelentkezett,
közülük tizenhárman jutottak a
döntőbe. A versmondók ezúttal

résztvevő meggyőződhetett
arról, hogy a költészet varázslatos dolog, amely az embert
emberebbé teszi. Ezt a csodát az
V. Fehérvári Versünnep során
többször megtapasztalhattuk. A
döntőt végighallgató Cser-Palkovics András polgármester azt
mondta, a tizenhárom fiatalról a
döntőt követően sem fog a város
megfeledkezni, hiszen hívják
majd őket városi rendezvényekre, ahol megmutathatják azt,
hogy a fiatalok értik a magyar
kultúrát és át is tudják ezt adni
másoknak. Az V. Fehérvári

A zsűri elnöke idén is Kubik Anna Kossuth-díjas és Jászai Mari-díjas,
Érdemes Művész volt, az „ítélkezésben” Ferenczy Noémi pedagógus, Bobory
Zoltán költő, író, előadóművész, valamint Radnay Csilla színművész és
Varga Sándor újságíró segédkezett

is a Szent István Művelődési
Házban állhattak a szép számú
közönség elé, és mondhatták
el kiválasztott versüket. A
hallgatóság, a zsűri és minden

Versünnepen első helyezést
ért el Bukosza Zita, a Lánczos
Kornél Gimnázium tanulója, aki
a döntőre Székely János Zene
című versével készült.

A döntő tizenhárom versmondója

Bukosza Zita szereplésével kiérdemelte a város fődíját, egy e-olvasót és részvételt a 2014. évi erdélyi verstáborba

Az
díjazottjai:
I. helyezett: Bukosza Zita
II. helyezett: Gruber Nóra
III. helyezett megosztva:
Magyar Anna, Boros Bence
A Széphő Zrt. különdíjasa:
Szabó Diána
A Fehérvár Médiacentrum
különdíjasa:
Sándor Anita Emília

Mihály Szidónia Renáta, Gruber Nóra, Szabó Diána, Bukosza Zita, Tőke
Zsófia, Gulyás Dániel, Magyar Anna, Sándor Anita Emília, Alföldi Áron
József, Bakonyi Boglárka, Petri Márton, Boros Bence, Szilágyi Zsolt

Fotók: Simon Erika

A vers ünnepelt a hétvégén a Szent
István Művelődési Házban. Az V.
Fehérvári Versünnep döntőjében
tizenhárom fiatal versmondó lépett
színpadra. A szavalók döntőre való
felkészülését ebben az esztendőben
is a Vörösmarty Színház színészei segítették, a mentorprogram keretében.
Lenyűgöző teljesítményt nyújtottak
a döntősök. Az idei versünnep első
helyezettje Bukosza Zita lett.

-et

Nagy sikerrel zajlott idén is a mentorprogram. A színművészek közül
többen a döntőre is eljöttek. Szabó
Diának még az utolsó pillanatban is
adott instrukciókat Lábodi Ádám.

Program Tipp
Nézze meg az V. Fehérvári Versünnep döntőjét, és ismerje meg a fiatalokat! Május 2-án
19 óra 25 perctől a Fehérvár Televízió felvételről közvetíti a döntőt.

FEHÉRVÁR
Az oldalpárt
szerkesztette:
Látrányi viktória

Az indirekt héjak felhasználása hasonlatos a direkt héjakéhoz. Fogak
pótlására, használatbeli javításokra, illetve esztétikai megújításra
szolgálnak.

Az indirekt módszer annyiban
különbözik a direkttől, hogy a
preparációt követően – a foglenyomat alapján – fogtechnikai
laboratóriumban készül el a
héj. Minderről Hátsági-Horváth Miklós implantológust, a
Dr. Hátsági Implant fogászati
központ vezetőjét kérdeztük.
„Kisebb korrekciók elvégzésére

EGÉSZSÉG

Indirekt héjak

Kozmetikai-, esztétikai fogászat III. rész
Kiválóan
alkalmas:

A tökéletes, hollywoodi mosoly kulcsa
az esztétikai fogászat

Érdekességek a porcelánhéj
készítéséről
Megfelelő szájhigiénia esetén az indirekt porcelánhéj készítéséhez elég csupán két alkalom. Az első vizit során megtörténik a fog
előkészítése és a lenyomatvétel. A második alkalommal a fogorvos
speciális ragasztóanyaggal rögzíti az egyedileg elkészített porcelánhéjat a foghoz. A folyamat semmiféle fájdalommal nem jár, a kezelések
ugyanis helyi érzéstelenítéssel történnek.

Tégy, higgy, sétálj az egészségedért!
Rengetegen látogattak el a második
alkalommal életre hívott öreghegyi
egészségnapra. Számos lehetőség kínálkozott a test- és lélek
ápolására szombaton az Öreghegyi
Közösségi Házban, ahol különböző
szűrővizsgálatokkal, állapotfelméréssel és tanácsadással várták az
érdeklődőket.

szére. A vállalkozó kedvűek kipróbálhatták a thai lábmasszázst,
a tibeti hangmasszázst, a spakézkezelés, valamint a Flabélos
vibrációs mozgásterápiás készüléket is. Aki akarta, megismerhette a – tánc és fitness ötvözeteként létrejött – Grandup
elnevezésű, új mozgásformát.
Emellett bemutató órákon is
részt vehettek a látogatók, ahol a
hastánccal, jógával és a meridián
tornával foglalkoztak. A nap
folyamán lélekgyógyászattal,
biorezonanciával, valamint
arcdiagnosztikával kapcsolatos
előadásokat is tartottak.

Fotó: Bácskai Gergely

Vérnyomásmérés, vércukor- és
koleszterinszint ellenőrzés,
szemészeti vizsgálat, szájüregi
szűrés, hajgyógyászati vizsgálat, valamint biorezonanciás
állapotfelmérés is rendelkezésre
állt az egészségnap látogatói ré-

2014. április 28.
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Fotó: forrás:www.lafemme.hu
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Az egészségnapon középpontba került a test és a lélek

• zománchibák, szuvasodások
és elszíneződések elfedésére
• fogak közötti rések csökkentésére
• fogak éleinek korrigálására
• torlódott és ferdén álló
fogak korrekciójára

kiválóan alkalmas a direkt héj,
míg nagyobb volumenű átalakításokra inkább az indirekt foghéjat ajánljuk. Anyagát tekintve
készülhet a foghéj kerámiából és
cirkóniumra égetett kerámiából.
Kiválóan színezhető, természetes
átláthatóságának köszönhetően
teljesen egyéni fogpótlás készíthető belőle. A héj felszíne és
színe hosszú évek múltával sem
változik.” – emelte ki HátságiHorváth Miklós.

Tudta-e?
A porcelánhéj egy kitűnő,
esztétikus megoldás, amellyel
a lehető legkevesebb fogveszteséggel, a lehető legszebb
eredmény érhető el. Nem véletlenül választják ezt a módszert
közszereplők, színészek és zenészek mosolyuk megszépítésére.
A rendkívül vékony, fémmentes
héjnak mind a színe, mind a formája igény szerint választható.
Anyaga porcelán, préskerámia
és cirkónium is lehet. „Az frontfogakon alkalmazott porcelánhéj
előnye, hogy elkészítésükhöz
csupán a fog külső ffelszínéből
kell minimális mennyiséget
lecsiszolni. Bizonyos esetekben
a porcelánhéj készítéséhez
egyáltalán nem szükséges a
fogcsiszolás. További előnye,
hogy színe nem változik, állandó
marad.” – mondta Hátsági-Horváth Miklós.

FEHÉRVÁR

EGÉSZSÉG
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Névadójukra emlékeztek
leffelholcz marietta

Az ünnepségen az intézmény
támogatóin és együttműködő
partnerein kívül, Östör Annamária egészségügyi tanácsnok
is részt vett, képviselve ezzel a
megyeszékhelyet.
Az életműért járó kitüntetést, a
Batthyány-Strattmann Lászlódíjat az idén Gorgyán Ildikó,
a II. Járóbeteg-szakrendelő
vezető főorvosa vehette át. Pro

Fotó: Kovács Zoltán

A hagyományokhoz hűen idén is
a Szent György-napi ünnepség
keretében köszönte meg a Fejér
Megyei Szent György Kórház vezetése és alapítványa az egészségügyi
intézmény dolgozóinak munkáját.
A fennállásának 113. évfordulóját
ünneplő egészségügyi intézmény
minden évben április 24-én emlékezik meg névadójáról.

Ebben az évben huszonegy kitüntetést adott át Csernavölgyi István főigazgató, ezen kívül nyolcan főorvosi, hatan adjunktusi kinevezésben részesültek

Szűrések éjszakája sikerekkel
rinmérés, valamint csontsűrűség-vizsgálat is várta a Szűrések
Éjszakája keretében a nőket a
Távírda utcai rendelőintézetben.
Azok a hölgyek, akik csatlakoztak
az akcióhoz a Humán Szolgáltató védőnői közreműködésével,
többek között állapotfelmérésen
vehettek részt és például csontsűrűség rizikótesztet is kitölthettek.
Akik ezen a teszten rossz eredményt értek el, rögtön mehettek a
csontsűrűség vizsgálatra.
Mammográfiás vizsgálat, vércukor-, vérnyomás- és koleszteSokan érkeztek a programra,
nemcsak Székesfehérvárról, de
a környező kistelepülésekről is.
Az elmúlt évek megmozdulásainak köszönhetően Fehérváron már érezhető a javulás:
míg országosan negyven
százalék, addig városunkban
hatvan százalék fölötti a megjelenési arány a mammográfiás
szűréseken. Azért fontos, hogy
a hölgyek rendszeresen vegyeA tapasztalat szerint egyre tudatosab- nek részt a vizsgálatokon, mert
bak a hölgyek – sokan tartják fontos- az időben felfedezett daganat
nak, hogy odafigyeljenek egészségükre gyógyítható.
Fotó: Simon Erika

Első alkalommal szervezte meg a
Szűrések Éjszakáját az Egészségügyért
Felelős Államtitkárság, az Országos
Egészségfejlesztési Intézet és az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal. Pénteken országszerte több mint negyven
szűrőállomáson várták meghos�szabbított nyitva tartással és színes
programokkal azokat a 45 és 65 év közötti hölgyeket, akik behívót kaptak a
térítésmentes emlőszűrésre.

Sanitate-díjat kapott Várkonyi
Katalin, a Móri Telephely ápolásvezetője, míg Szent György
Emlékérmet Karaszi Márton,
a pszichiátriai osztály főorvosa,
Székely András, az I. Belgyógyászat főorvosa, Vajdáné Csák
Rózsa, az Újszülött-, Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető főnővére, Régerné
Knapp Györgyi, az Élelmezési
Osztály adminisztrátora és
Tóka Szabolcs, a Szent György
Kórus karnagya vehetett át.
Az egészségügyi intézmény
nemcsak kitüntetésekkel
igyekszik elismerni a szakmai gárda munkáját, hanem
folyamatos képzési lehetőségeket biztosít számukra, havi
rendszerességgel szervez az
alapellátásban, a kórházban
dolgozó orvosok számára
esetismertetéseket.
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Az akció 2014. május 15-ig
vagy a készlet erejéig tart.
Az akció részleteiről
érdeklődjön audiológusánál.

A világ egyik legkisebb hallókészüléke



Szinte láthatatlan
Kényelmes viselet




Természetes hangzás
Modern technológia




Könnyű kezelhetőség
Részletfizetési lehetőség

Victofon Belvárosi Hallásvizsgáló
Székesfehérvár, Várkörút 56.
Telefon: 06-22/500-053 • 06-30/557-1731
Szakorvosi hátterünk:
dr. Osváth Györgyi fül-orr-gége főorvos
dr. Vincz István fül-orr-gége adjunktus, audiológus szakorvos

A kockázatokról olvassa el a használati
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.

Hallókészülék-elem
*Vásárláskor hozza magával hallókészüléke
kiskönyvét és ezt a hirdetést. Az akció ideje alatt egy
személy max. 12 db elemet vásárolhat akciós áron.
Az akció 2014. május 15-ig vagy a készlet erejéig tart.

49

Ft/
db*

www.victofon.hu
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Az oldalpárt
szerkesztette:
kurucz Tünde
nagy zoltán péter

Mire a fecskék nyarat csinálnak, a
robogók már ellepik a város útjait.
A legifjabbak még a bevásárlást
is bevállalják, csak mehessenek a
kétkerekű jószággal.

A meleg közeledtét a robogók
számának növekedése jelzi
Fehérváron is. Munkához,
találkozásokhoz, udvarláshoz,
bulihoz, egyszerű utazáshoz
leporolják a télre elrejtett legkisebb közlekedési erőműveket.
Ez a duruzsoló kétkerekű a
legnagyobb közlekedési forgalmon is gyorsan átviszi utasát,
éppen ezért az egyik legkedveltebb eszköz az urbanizált
környezetben.
Amikor a Nap melege áttöri a
fagyokat, akkor megkezdődik
a robogók szezonja, ilyenkor
indul meg a téli álomból való
ébresztő. Ha bölcsen leakasztottuk az akkumulátort és szobahőmérsékleten tartottuk azt,
és időnként feltöltöttük, akkor
nem okoz gondot az első indítás
alkalmával. Függetlenül attól,
milyen erőmű hajtja a szerkezetet, a porlasztóból elpárolog
az üzemanyag, ezért az indítás
előtt érdemes többször átforgatni a motort. Ezt inkább a

A városi utak királynője
változataiban
megtalálható
a városi, a
sportos és a
kommersz járgány,
de ugyanezen márka
Retrosa változata
visszavarázsolja
a hatvanas
évek olasz
minimotoros
korszakát. A
Lineatól
megszokott
mó-

berúgó karral erőltessük először,
aztán az önindítóval, ha van! Ha
tél előtt úgy támasztottuk le a
mocit, hogy működött, akkor
tavasszal csak a porlasztó, illetve
az üzem-

anyagellátás
okozhat
gondot. A
robogók általában
nem
kényeskednek, egyszerűségükben rejlik nagyszerűségük.
Sokan éppen a szezon kezdetén
gondolnak a vásárlásra, és teszik
fel a kérdést, milyen motort
vegyenek. A mai technológiák
mellett szinte teljesen mindegy,
hogy kétütemű vagy négyütemű az erőforrás. Ugyan a
kétütemű motorok nyomatéka
(ereje) csak magasabb fordulaton érvényesül, de fürgeségük
– éppen az ütemezés miatt –
lényegesen jobb. A négyütemű
motorok pedig jobban kímélik
a környezetet, csendesebbek és
nyomatékuk is kiegyensúlyozot-

A Retrosa a régi idők hangulatát
kelti, miközben a ma kényelmét
biztosítja a legkorszerűbb technológiával

tabb. A robogók ma már mind
automata váltóval készülnek. A
különbséget csak a minőség, a
külcsín és a felszereltség jelenti,
illetve az alkatrész ellátottsága,
valamint a szerviz háttere.
A fiatalos, színes, fürge robogóktól az öreguras, nagy kerekű,
szélvédős változatokon át, egészen a retro járgányokig minden
megtalálható, akár két közkedvelt márkából is – mondta
lapunknak Szilner János, a fehérvári Pepita Robogó vezetője.
A Motowell két- és négyütemű

SZEMÉLY-ÉS KISHASZON JÁRMŰVEK

don ott az ütemszámtól független vipera, a sebességkirály és a
légynek csúfolt nagy szemű és
kerekű.
Egy biztos, megkönnyíti az
életét egy robogó fiatalnak,
idősnek, hölgynek és úrnak,
sietősnek és horgásznak,
postásnak és bevásárlónak. Ám
a környezet életén is segít, ha
mindenki úgy használja járgányát, hogy azzal másnak ne
ártson – így lehet e kétkerekű
jó barát a közlekedő eszközök
királynője!
„Az ön régi autóüvegese új háttérrel!”

JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE,
MŰSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
Székesfehérvár, Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156, +36 30/959-8897
sziladydezso@t-online.hu
Nyitva: h-p.: 8.00-17.00

Horoszkóp
április 28. – május 4.

Kos 03. 21. – 04. 20.

Pénz állhat a házhoz! Ha úgy gondolja, hogy az
elvégzett munkáért kevés bért kap, akkor ennek
hangot adhat. Ingatlanügyben bosszúság érheti,
mesteremberekkel nehezebb most szót értenie.

Bika 04. 21. – 05. 20.

Hexina jósnő
www.facebook.com/hexina.josno

Az a csoda is megtörténhet, hogy megdicsérik a
munkahelyén. Ám a szép szavak mellé pénz nem
jár. Figyeljen jobban a gyermekére, aki talán most
szótlanságba burkolódzik! Ha kedvesen beszél vele,
megnyílhat, és elmondja a problémáját.

ÜGYINTÉZÉS, AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS, CENTÍROZÁS
Ikrek 05. 21. – 06. 21.

Ezekben a napokban kiderülhet, hogy ki a barát
és ki az ellenség. Lesz, aki csalódást okozhat, lesz,
akiből erőt meríthet. Az adóhivatal vagy más
hatóság figyelmének középpontjába kerülhet, ezért
igazán fontos, hogy minden szabályt betartson.

Rák 06. 22. – 07. 22.

Mély és szenvedélyes szerelmet élhet át. Úgy érezheti,
hogy az előző életek láthatatlan szálai kötik össze
Önöket. Ne engedje, hogy aki korábban megbántotta,
most az Ön vállán sírja ki magát!

Azonnali, helyszíni Casco-s üvegkár felvétel!
Székesfehérvári telephely: Móri út 154.

Tel.: 22/310-615, 06-70/203-5943

www.pilkingtonagr.hu • emilia.gulyas@nsg.com

ISO 9001

Oroszlán 07. 23. – 08. 22.

Áron alul vásárolhat, ismeretség miatt protekciót élvezhet, szerencséje van a jogászokkal, a múltból is érdekes
dologra bukkanhat. A munkahelyén az Ön személye
lesz a téma, amit inkább élvez, mint bosszankodik rajta.

Szűz 08. 23. – 09. 22.

A pénz miatt ne aggódjon! Az anyagiak terén
olyan szerencséje van, hogy akár tartalékot is
képezhet. Áldás kíséri a szerződéskötéseket, a
tárgyalásokat, a vételt, eladást. Békét köthet régi
ellenségével is.

FEHÉRVÁR
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www.fehervartv.hu
A mesés életért
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

Egy kattintás nem elég a bölcsességhez
Csabai Dorina

Ma a nemzedékek gyorsabban
követik egymást, mint néhány
évtizeddel ezelőtt. Korábban
negyven esztendő kellett a
nemzedékváltáshoz, napjainkban
viszont akár egy anyának is lehet
két, sőt három nemzedékbe tartozó gyermeke is, hiszen a generációkat már ötévekben mérjük.
A harmincas-negyvenes korosztályba tartozó szülők gyermekkorukban csak óvatosan ismerkedtek
a számítástechnika lehetőségeivel.
Ma kamaszkorú gyermekeik
már néhány évesen könnyedén
eligazodtak a kattintások világában. S ha ugyanebbe a családba
2010 után is érkezett kistestvér,
akkor számára az érintőképernyős okostelefon, az internet és
a táblagép használata éppolyan
természetes, mint a levegővétel.
Igencsak figyelnie kell annak, aki
szeretne lépést tartani a kommunikáció és az informatika gyors
fejlődésével. Amikor nem volt
televízió, az emberek gyakran
találkoztak és beszélgettek. Munkában, szabadidőben is személyesen találkoztak, használták a
tartalmas beszédet és a metakom-

Fotó: Kiss László

A technológia modern vívmányainak
használata mellett izgalmas újra felfedezni a mesékbe rejtett ősi tudást.

A technikai újdonságok segítségével kiszervezzük az emlékezőtehetségünket. A tudás már nem bennünk van, csak
akkor él, ha van internetkapcsolat.

munikációs jelzéshálózatot arra,
hogy kifejezzék gondolataikat,
érzéseiket.
Ma a fiatalok és a felnőttek nagy
része a képernyők bűvöletében
létezik. Drótok és sugárzások
hálójában élik életüket. A gombnyomásra érkező információáradat gyorsan óriási mennyiségű
ismeretet ad, de bölcsességet nem.
Az 1800-as évek második felében
még minden faluban élt egy igen nagy tiszteletnek örvendő

- mesemondó, aki emlékezetből
mondta el a népmeséket hétköznapokon és a közösség jeles eseményei alkalmával. A mesemondók meséiket az őseiktől kapták,
és továbbadták utódaiknak. Az
évszázadok alatt a történetek
csiszolódtak, s éppen olyanná
váltak, hogy leginkább szolgálják
az adott hallgatóság javát. Akinek
sikerült belépnie a mesei világba,
végighaladni a történet képein,
az ösztönösen oldotta meg a

rejtvényeket, találta ki a megoldásokat, és az ismerettel egy időben
megszerezte a bölcsességet is. A
mesék ma is őrzik ugyanazt az
archaikus tudást, mint korábban,
de a kódok jelentésének ösztönös
megfejtése már nehézséget okoz
egy felnőtt számára. A rendszeres
mesehallgatás képes újra előhívni
az elfeledett technikát, és így a
történethallgató egy szokatlan
dimenzióból tekinthet a saját
életére a népmesén keresztül.

www.szekesfehervar.hu
A VÁ R O S É S H Í R E I

Mérleg 09. 23. – 10. 22.

Pozitív kisugárzásának köszönhetően magával ragadja a környezetében élőket. Anyagi ügyei biztatóan
alakulnak, házas- vagy üzlettársa pénz- vagy egészségügyi gondjai is megoldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Ezekben a napokban ne felejtse el, hogy a
munkahelyére nem azért jár, hogy barátkozzon,
hanem azért, hogy pénzt keressen! Ha ezt észben
tartja, nem érheti csalódás. Ne legyen smucig, ha
utazásról van szó!

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Egy titkos viszony miatt szárnyal a lelke. De
korai lenne még a közös jövőt tervezgetni és ezzel
kapcsolatos kérdéseket feltenni. Sajnos nincs
tisztában most a saját érdekeivel, ezért hajlamos lesz
a munkahelyén őrültségeket beszélni.

Bak 12. 21. – 01. 20.

Erőfeszítései méltó elismerésben részesülnek, és most tarthatja a markát. Felettese támogatását élvezheti, aki igyekszik
a kedvében járni. Párjával a hallgatás ösvényén haladhatnak
tovább, ami nemcsak Önt, hanem őt is nagyon bántja.

Vízöntő 01. 21. – 02. 18.

Kevesebb kedvet érez a robothoz, lassan belefárad a kemény
munkába, ezért szakítson időt a pihenésre, lazításra! Ha ezt
nem teheti meg, akkor iktasson be hétköznapjaiba egy kis
szórakozást, nagyobb falatozást, és tervezgessen egy utazást!

Halak 02. 19. – 03. 20.

Plátói rajongással csünghet titokban valakin. A
munkában duplán fáradhat, de kiváló teljesítményt
nyújthat, felettese elégedett lesz Önnel. Ha szülő,
gyermeke sztrájkba léphet, és szabotálhatja a tanulást. Néhány napig hagyja őt békén!
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Ahol az üres székekre mutatnak 2. rész
A HETILAP

nagy zoltán péter

A Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó
Szövetkezet április 17-i botrányos küldöttgyűlése után hat nappal levelet fogalmazott meg
Dávid Lajos elnök által kinevezett ügyvezető
igazgató Székesfehérvár polgármesterének,
amit a szövetkezeti weboldalra kifüggesztett.

Egyebek mellett a következőt írja:
„Kénytelenek leszünk továbbá tájékoztatni tagságunkat a panelfelújítással
kapcsolatos problémák valódi okairól,
és a tapasztalt eljárásokról. Nem fogjuk
megvárni még egyszer, mint a decemberi gyűlésen, hogy a Szövetkezetnek
ordítozzák, hogy <hol a lóvé>, Ön is
tudja, hogy nem a Szövetkezetnél.”
Tetszik, nem tetszik, Dávid Lajos
embere nyilvánosan megfenyegette
Székesfehérvár polgármesterét, amivel
kapcsolatban természetesen mi is
kifaggatjuk. Ráadásul ezek szerint
eddig a tagságot nem a valódi okokról
tájékoztatták a panelprogrammal
kapcsolatban?
Az elnök levélírója szerint a tagság
egy része csak azért „erősködik”, mert

pozíciókat akar megszerezni a szövetkezet vezetésében, „erre az egyetlen
reményük egy megismételt közgyűlés
lenne”. A levélírója pontosan tudja,
hogy 1992-ben volt utoljára közgyűlése a szövetkezetnek, így aztán nehéz
lenne bármit is megismételni. Ráadásul
a szövetkezet szabályzatát a legutóbbi
küldöttgyűlésen módosították úgy,
hogy abban azt a látszatot erősítik
meg, mintha a küldöttgyűlés demokratikusabb lenne a tagok döntési jogára
alkalmas közgyűlésnél. Amennyiben a
küldöttek döntése jogerőre emelkedik,
akkor a tagság többé nem számíthat
közgyűlésre, mert arra elég kevés az
esély, hogy kétezren összejöjjenek,
márpedig 50% alatti részvétel esetén
minden átszáll a küldöttgyűlésre.
Az iromány szerzője azt is sérelmezi, hogy a sajtó elhallgatta, hogy
harminckét helyet biztosítottak a tagok
részére a botrányos küldöttgyűlésükön. 1. Miféle demokrácia az, ahol
harmincnak jut belőle, száznak nem?
2. Azokat a székeket gorillák védték,
és nem harminc, de egy ember sem
juthatott be!

2014. április 28.
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Híd a Gaja fölött
Bácskai Gergely

Átadták a munkaterületet a Gaján
átívelő kerékpáros és gyalogos híd
kivitelezőjének. A huszonöt méter
hosszú híd ősz végére készül el.
Feketehegyen ugyancsak elkezdődött a térfigyelő-kamerarendszer
telepítése is.

út felé a várost, hogy ne látna rá
kamera az autóra. Ezzel minden
be- és kimenő utat megfigyelhetnek.
A városrehabilitációs program
keretén belül egy híd épül a
kerékpárosok és gyalogosok
részére, a jelenlegi Gaja-híd
mellett hetvenmillió forint
értékben. A tervek szerint az
építkezést ősz végére fejezik be.
A műtárgy négy méter széles,
huszonöt méter fesztávú lesz, és
a partfal magasságában állnak
majd a pillérek.

Fotó: Bácskai Gergely

Összesen tíz kamerát telepítenek. A munkát a Mura utcában
kezdik. Ha kész a rendszer,
akkor nem lehet majd úgy
elhagyni a Palotai és az Új Csóri
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Szigli István képviselő elmondta, hogy a régi grazi út hídpillérének elemei megvannak, és szeretnék, ha valahol a kereszteződés környékén ki lehetne állítani

Gáspár péter

Utakat, járdákat, parkolót, gyalogátkelőhelyet és játszótereket újítanak
fel a városrészben, valamint a Vízivárosi Általános Iskolában helyreállítják
a sportpályákat.

Horváth Miklósné önkormányzati képviselő elmondta, a Saára
Gyula-program keretében a
Mikes Kelemen utcában lecserélik a burkolatot. Az április 23. és
május 9. között zajló, tizenkétmillió forint értékű felújítás során gondoskodnak a gyalogosok
biztonságáról és kényelméről.
Ezen kívül helyreállítják a járdát,
többek között a Sarló utcában, a
Királysoron és a Gáz utcában a
fűtőerőmű mellett, a lakótelepi
gyalogátkelőhelyig. A Királysor
és a Géza utca kereszteződésében középszigetes gyalogátkelőhely épül, a Királysor
29-33. mögött pedig a parkoló
aszfaltburkolata újul meg.
A Budai út 90. szám alatti

játszótérre új játékok kerülnek,
és teljesen felújítják a Sarló utca
23. előtti játszóteret. Megvalósul
egy nagyon régóta várt beruházás: rendbe teszik a focipályát
és kosárlabdapályát a Vízivárosi
Általános Iskola területén.

Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

Térkövezik a Vízivárosi Általános
Iskola és az élelmiszer áruház közötti teret a képviselői keret terhére,
négymillió forintból – tájékoztatott
Horváth Miklósné önkormányzati
képviselő

A SZÉPHŐ ZRT.
TÁRSASHÁZKEZELÉS
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

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

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

Székesfehérváron és vonzáskörzetében vállalja társasházak képviseletét.
E-mail címmel rendelkező ügyfeleinknek díjmentes szolgáltatás keretében
web portál használatot biztosítunk,
melynek segítségével sorban állás nélkül naprakész információt kaphatnak a
társasházzal, valamint saját tulajdonú
lakásaikkal kapcsolatosan.

Elérhetőségeink:
SZÉPHŐ ZRT. Székesfehérvár,
Társasházkezelés
Honvéd u. 1. szám alatt
Ügyfélfogadás
Hétfő, kedd, szerda:
Telefon: 22/541-339
7:30-12:00 és 12:30-15:30
E-mail: info@szepho.hu
Csütörtök:
8:00-12:00 és 12:30-20:00
Takacsne.Gabriella@szepho.hu.
Péntek: 7:30-12:00
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szerkesztette:
nagy zoltán péter
vakler lajos

Nincs feloldhatatlan ellentét, nincs
jóvátehetetlen bűn, nincs felesleges
ember vagy közösség – mondta Erdő
Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek nemrégiben. Ez lehetett a
mottója a legutóbbi – és remélhetőleg
mindenkor megmaradó – Öreghegyi
disputának.

Bobory Zoltán vendége Tornyai
Gábor, a Magyarok Nagyas�szonya Plébánia plébánosa volt,
aki miatt zsúfolásig megtelt a
közösségi ház nézőtere. Hivatkozva Erdő Péter gondolataira,
semmi túlzás nincs abban, ha
elfogadjuk Tornyai Gábort
olyan meghatározó személyiségnek, akinek hitvallása erős,
de mégis játékos. Tornyai Gábor
így fejezte ki magát: olyannak
tekintem a szertartást, mint egy
szent musicalt.
A jó hangulatú beszélgetésen
a világi ember is megérthette,

Reverenda nélkül
miért lett a Magyarok Nagyasszonya Plébánia egyfajta
közösségi otthon, amely nem
zárt intézmény és nemcsak
a hívők épülésére szolgál. Itt
nincs egyetlen nap sem, amikor
hívők nélkül maradna az épület
– mondta Gábor atya, miközben összemosolygott Bobory
Zoltánnal és a közönséggel.
A pogácsa-partik melegséget, a
közös kalácssütések megtiszteltetést
hoznak mindazoknak, akik részt
vesznek az alkalmakon, hogy aztán a szentelt ételek elfogyasztása
közben megoszthassuk egymással
gondolatainkat, természetesen
családias körülmények között –
mondta a fiatalok által Torony
atyának keresztelt plébános.
Tornyai Gábor amellett, hogy
népszerű az Öreghegyen,
nemcsak az örömökből veszi
ki a részét, hanem a bajban is.
„Ha bárkiben sikerül elültetnem a
remény magvát, amely valamikor
szárba szökken, már megérte a fá-

Fotó: Simon Erika

Az oldalt

Fotó: nzp
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Tornyai Gábor – reverenda nélkül

radságot. Ugyanakkor nem várok
nagy megtéréseket, hiszen a hit
úgyis mindent megold.” – mondta

aquaMart fürdőszoba és burkolat

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:

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

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
Szaktanácsadás • Egyedi, igényre szabott árajánlat • 3D fürdőszobai látványtervezés

a plébános reverenda nélkül, bár
tudjuk, így is gondolja bármely
öltözékben.

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

Raktárak:
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen
475 m 2-es új raktár, fűtött műhelyek,
fűtetlen raktárak, konténerek;
Üzlethelyiség:
• Kelemen B. u. és a Kodolányi u. sarkán lévő
felújított 100 m 2-es ingatlan;
• Mura u. 2. szám alatti telephelyen külső
bejárattal rendelkező 98 m 2-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

FEHÉRVÁR
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közéleti hetilap
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Kiemelt ajánlataink:
Április 29. 19:45 Paletta - kulturális magazin Benne: Új éved a Vörösmarty Színházban
Május 1. 19:15 Majális 2014 Székesfehérvár
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

Május 2. 19:25 V. Fehérvári Versünnep - döntő közvetítése felvételről

A Fehérvár Televízió műsora 2014. április 28-tól május 4-ig:
2014. 4. 28. HÉTFŐ

00:00
07:55
08:20
10:00
10:55
17:35
18:00
18:10
18:30
19:00
19:45
20:15
20:20
21:20
22:05

Képes hírek
Együtt – ismétlés
Képes hírek
Trópusi hőség –
Kenőpénzek – am.
sorozat (12)
Képes hírek
Hitünk és életünk
– ismétlés
Hírek
Kincsesláda
A Fehérvár TV
archívumából
Jó estét, Fehérvár!
Agrárinfó
Hírek
Újrakezdés – ol.
sorozat 11-12.
rész (12)
Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2014. 4. 29. KEDD

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Agrárinfó – ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Honvéd7 – ismétlés
11:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:35 Agrárinfó – ismétlés
18:00 Hírek
18:10 Kincsesláda
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek
20:20 Taplófejek – am.
film (12)
21:50 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:35 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2014. 4. 30. SZERDA

2014. 5. 01. CSÜTÖRTÖK

2014. 5. 02. PÉNTEK

2014. 5. 03. SZOMBAT

2014. 5. 04. VASÁRNAP

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 Videoton FC – DVSC
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Bajnokok városa
– ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
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!
19:15 Majális 2014
Székesfehérvár
19:45 Együtt – családi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Isten hozta őrnagy
úr! – magyar film (12)
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!benne: Majális
– ismétlés
07:45 Együtt – ismétlés
08:20 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!benne: Majális
– 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 V. Fehérvári
Versünnep döntő
21:25 Hírek
21:30 Újrakezdés – ol.
sorozat 13-14.
rész (12)
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:55 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
5:40 Fehérvár KC – Siófok
kézilabda mérkőzés
közvetítése felvételről
17:00 V. Fehérvári
Versünnep döntő
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Trópusi hőség
– Patsy – am.
sorozat (12)
20:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
20:35 Budapest Honvéd
- Videoton FC –
labdarúgó mérkőzés
közvetítése felvételről
22:15 Jó estét, Fehérvár! –
ismétlés
22:35 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
17:15 Majális 2014
Székesfehérvár
17:45 Honvéd7 – ismétlés
18:00 A Fehérvár TV
archívumából
18:30 Kincsesláda
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 A Fehérvár TV
archívumából
20:20 Alba Fehérvár –
Százhalombatta
kosárlabda mérkőzés
közvetítése felvételről
21:40 A hét hírei – ismétlés
22:00 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
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Tiszta forrásból – ungvári életút Látogatott köszöntő
Az ungvári születésű Erfán Ferenc
különleges életútjának egy szeletét
láthatjuk a Vörösmarty Színház Forrás
Galériájában.

Fotó: Simon Erika

A tárlatot Brájer Éva alpolgármester és Matúz János, a Vörösmarty Színház művészeti vezetője
nyitotta meg.
A kárpátaljai alkotó a legendás
Lembergi Iparművészeti Főiskolán tanulta meg a festészet és az
alkalmazott iparművészet alapjait.

Festőként otthonosan mozog a
figurális ábrázolásban és a tájképfestésben. Egyformán használja
a naturalista, impresszionista,
posztimpresszionista látásmódot.
Követi a kárpátaljai festőiskolák
hagyományait, kialakítva benne
rendkívül sajátos egyéni stílusát.
Iparművészként ugyan elsősorban
az üveg és a textil megmunkálásával foglalkozik, de a mostani
tárlat a keveset látott, ismeretlen
kárpátaljai falvak megannyi
csodáját mutatja meg, a kiállítás
szépre vágyó látogatóinak.

A kiállítás május 21-ig tekinthető meg a Vörösmarty Színház Forrás Galériájában

Leffelholcz Marietta

Az Alba Regia Nyugdíjas Egyesület a
szociális látogatóit és látogatottjait látta
vendégül a szolgáltató házban.

Sok egyedülálló idős ember van
Székesfehérváron, akit ritkábban
látogatnak rokonaik, ám a szociális látogatói csoport segítségét
igénybe tudják venni. Ha kell, segítenek a bevásárlásban, a receptek
felíratásában, és egy kis beszélgetésre is akad idő. Pálinkás Lajosné,
a szociális csoport vezetője elmondta, ehhez hasonló összejöve-

teleket évente kétszer tartanak. A
szürke hétköznapokba csempésznek egy kis szórakozást, versekkel,
énekléssel és táncos műsorral
kedveskednek a tagoknak. Az
ilyen programok fontosak a közösségi
élet fejlesztésében, az időseknél erre
különösen nagy szükség van – tette
hozzá Dienesné Fluck Györgyi,
Székesfehérvár idősügyi tanácsnoka. A klubban tizenhárom szociális látogató dolgozik, akik közel
száz idős embert látogatnak. A
legidősebb látogatott egy 98 éves
hölgy, akinek egy hónappal ezelőtt
ünnepelték a születésnapját.

Fotó: Simon Erika

vakler lajos

Az egyesület tagjai sosem unatkoznak, kirándulásokkal, beszélgetős délutánokkal múlatják az időt

14

FEHÉRVÁR

SPORT

2014. április 28.

Öttusa EB Fehérváron
A HETILAP

kaiser tamás

A célt teljesítette a magyar
jégkorong válogatott, ötödik helyen végzett, és ezzel
bennmaradt a divízió I/A
csoportban a szombaton véget
érő gojangi világbajnokságon.
Rich Chernomaz szövetségi
kapitány keretében ezúttal
tíz volánjátékos szerepelt,
így továbbra is kijelenthető,
Székesfehérvár a magyar
hoki fővárosa. Válogatottunk
legyőzte Dél-Koreát, majd
nem tudott gólt ütni sem
Ukrajna, sem Szlovénia ellen.
De még ezután is volt esély
a feljutásra, ehhez rendes
játékidőben kellett volna verni
Ausztriát és Japánt. Nem
sikerült, bár nem volt messze
(előbb hosszabbításos vereség,
majd szétlövéses győzelem
jött össze). Így a csoda idén
elmaradt, jövőre újra lehet
próbálkozni. De legalább nem
estünk ki.

kaiser tamás

A Magyar Öttusa Szövetség nyerte el az
idei felnőtt öttusa Európa-bajnokság rendezési jogát, melynek helyszíne Székesfehérvár lesz. Hosszú évek óta megszokhattuk, hogy rendre házigazdája városunk
valamilyen öttusa világeseménynek. Július
9. és 14. között a felnőtt EB-vel a sportág
harmadik legrangosabb eseményének ad
otthont a Bajnokok Városa.

Az Európa-bajnokság helyszínét eddig azért nem jelölte ki az
európai szövetség, mert nem voltak
elégedettek a jelentkezők által kínált körülményekkel – mondta Pál-

somos zoltán

völgyi Miklós szövetségi kapitány
az MTI-nek. A kapitány hozzátette: a magyar szerepvállalás garanciát
jelent a színvonalas rendezésre.
A helyszín tehát Székesfehérvár,
ahol az elmúlt években junior
világ-, és Európa-bajnokságoknak
is adtak otthont. Mindannyiszor
kiváló házigazdának bizonyult
városunk, így nem véletlenül esett
rá a választás. A korábbi években
rendre több helyszínen rendezték a
versenyszámokat, idén az úszást a
városi uszodában tartják majd, míg
a vívást, a lovaglást, és a kombinációs számot a Bregyó-közi Sportcentrum rendezik meg.

Fotó: nzp archív

Bennmaradtak

Kovács Sarolta idén hazai pályán küzdhet az EB-aranyért

Büszke rigmus: nézzetek a táblára!
Női vízilabda Világliga-mérkőzésen
kapott ki Magyarország Görögországtól
a fehérvári uszodában. Az eredményen
kívül minden más örvendetes, amit a
helyszínnel kapcsolatban bejelentettek.

A rangos póló-meccseknek
most már hagyománya van a
Csitáry Uszodában. A férfi válogatott Volvo-kupán
és Világliga-mérkőzésen is
vendégszerepelt már itt. A
lányok egyelőre nem olyan
népszerűek, mint a fiúk, Takács
Orsolya, a válogatott centere
mondta a fehérvári mérkőzés
előtt, hogy nem is lesznek,
de nem is ez a cél. A szakág
elismertetése viszont igen, és
az eredmények alapján jó úton
haladnak a női pólósok. Még
ha ezúttal ki is kaptak egy
majdnem tét nélküli meccsen
a görögöktől. A körülményekre nem foghatták a 10-8-as

vereséget, hiszen a Dunántúl
egyik legnagyobb uszodájában,
sok néző előtt játszhattak, és
immár az eredményjelző is
abszolút nemzetközi szabvány.
Nyolcmillió forintba került az
új tábla, a Fehérvár Póló SE
TAO-támogatásából valósult
meg a beruházás. „Nagyon sűrűn
rendeznek úszóversenyeket is
az uszodában, ezek igényeit is
kielégíti az új eredményjelző. Kö-

szönjük a pólósoknak és a Városgondnokságnak, hogy lecserélhettük a régi, az uszodával egyidős
berendezést” – mondta Mészáros
Attila ifjúsági tanácsnok. Szintén remek hír a sportkluboknak
és a nagyközönségnek, hogy a
strandmedence és a régi sátor
felújításával ősztől megnövekedett vízfelület várja az uszodát
használókat – ez a fejlesztés
harmincmillió forintba kerül.

Fotó: Kiss László

somos zoltán

Fog még hazai sikert hirdetni az új tábla

Jeges mérleg
Most, hogy az április végi
napsütés a nyár promóciójaként melengetett hétvégén,
végre tényleg kijelenthető:
vége a jeges szezonnak.
Eddig mindig találtunk
valahol egy korosztályos
bajnoki döntőt, válogatott
világtornát, mielőtt mérleget készítettünk volna. De
most nincs tovább, a felnőtt
válogatott hazatért a koreai
vb-ről, és jöhet a megérdemelt, bár rövid pihenő
a hokisoknak. Akkor tehát
kész a leltár, és összességében
megállapíthatjuk: továbbra
is halad a karaván előre,
nem megtorpanva. Bár
a válogatott ötödik helye
önmagában nem dicsőség, de
még mindig elég közeli emlék
a sok hógolyózós, szabadtéri
meccs, az utánpótlás nélküli
évtizedek, amikhez képest
szinte ijesztő sebességgel állt
fejlődési pályára a sportág. És azon van most is,
mert főleg a fiatalok adnak
reményt. Miközben vihart
kavart, hogy Ladányi már
kimaradhat a válogatottból, a 18 évesek éppenséggel
Godó generációját idézően
verték végig saját világbajnokságuk mezőnyét, a Volán
ifistái pedig klubszinten
is taroltak. Külföldön is
edződnek olyan ifjak, akiket
a legcsúszósabb jégre lehet
ráengedni (ez lenne a „mély
vízbe dobás” hokis meg felelője). A szurkolói igények pedig jövőre is EBEL-szinten
lesznek kielégítve, addig
pedig jön a nyár: csúszkálás
helyett úszkálás, abban is
jók vagyunk.
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Pancho Aréna bevéve
németh Zoltán

A felcsúti Pancho Aréna első élvonalbeli meccsén a Videoton 3-1-re nyert
a Puskás FC vendégeként. A piroskékek ezzel a sikerrel talán végleg
maguk mögött hagyhatják az elmúlt
hetek, hónapok hullámvölgyét.

Fotó: vidi.hu

A felcsúti avatómeccsre a Ligakupa elődöntőjében a Debrecen ellen aratott 5-1-es siker
jótékony hatásaival készülhetett
a Vidi, amely végül magabiz-

Háromszor ünnepelhetett Felcsúton a
Vidi, megtartva ezzel dobogós helyét

Itt a válogatott
németh zoltán

A HETILAP

tosan nyert a Puskás FC ellen.
Az első félidőben Nikolics
büntetőjével szerzett vezetést
José Gomes együttese (a hírek
szerint a portugál tréner a
szezon végén biztosan távozik Sóstóról), ám ezt fordulás
után Tischler kiegyenlítette. A
fehérváriak végül megérdemelten nyertek – Zé Luís fejese és
Oliveira gólja hozta a 3-1-es
sikert.
Jól kezdtük a mérkőzést, több jó
támadást is vezettünk, és büntetőből előnyhöz jutottunk, majd
a második félidőben egyenlített
az ellenfél, de végül sikerült
nyernünk. Végre olyan eredményt
és játékot mutattunk, amit szurkolóink várnak tőlünk. Bízom
benne, hogy az elmúlt meccsekkel
végleg magunk mögött hagyjuk
az előző hónapok hullámvölgyét,
és szépen, sikeresen fejezzük be
ezt a szezont – értékelt a vidi.
hu-n a lefújást követően a gólt
és gólpasszt jegyző Nikolics.

németh Zoltán

Az Alba Fehérvár kosarasai az elmúlt
héten a Fejér Megyei Szent György
Egyetemi Oktató Kórház Újszülött, Csecsemő és Gyermek Osztályán jártak.

Természetesen nem üres kézzel
érkezett a csapat a kis betegekhez.
A klubhoz kapcsolódó ajándéktárgyak, pólók és naptárak mellett
tekintélyes mennyiségű csokoládé
is lapult a a csomagokban. Tóth
Norbert, az Alba Fehérvár csapatkapitánya saját emlékei alapján
tudja, mennyire nehezen telnek

a kórházban töltött ünnepek. A
csapattársakkal együtt izgatottan
készültek a látogatásra.
Kedvesek, vidámak voltak a
gyerekek, pedig saját példámból
tudom, nem könnyű ilyen fiatalon
kórházban tölteni a napokat. Próbáltunk néhány vidám pillanatot
szerezni, reméljük, egy picit mi is
hozzájárultunk ezzel a gyógyulásukhoz.
A gyermekek mosolyát látva, mi
biztosak vagyunk benne, hogy az
Alba küldetése sikerrel járt, a kis
betegek pedig hamarosan egészségesen térhetnek haza!

Rengeteg csokival és ajándékkel érkeztek az Albások a kis betegekhez

A Honvéd Szondi SE megalapításának ötvenedik évfordulója
alkalmából az idei esztendőben
számos versenyt rendez majd az
egyesület. Az egyiket vasárnap a
Hétvezér Iskolában tartották, ahol
százötven asztaliteniszező gyűlt
össze a Jubileumi Szondi Kupán,
amely a dunántúli felnőtt, ifjúsági

ranglista versenye volt. A viadalt
az egyesület, valamint a magyar,
illetve a Fejér megyei asztalitenisz
szövetség rendezte közösen, és
már délelőtt látszott, a verseny
továbbtart majd a tervezettnél.
Eredményt is csak lapzártánk után
hirdettek. „146 indulónk van, ami
rettentő nagy létszám, sokkal több
mint amire számítottunk, ennek
természetesen örülünk. A hátulütője

az, hogy tippelni se tudunk, mikorra
végzünk” – osztotta meg velünk
ambivalens érzéseit a Szondi
szakosztály-vezetője, Volsik János.
„A Szondi ötven éve működik, sok
sikerrel, elég csak a kézilabdázókra,
birkózókra gondolni. Pingpong csapatunk pedig jelenleg az NBI hatodik helyéért küzd, hogy meglesz-e, az
a következő meccsen dől el.” – zárta
Volsik János.

Fotó: Kiss László

Válogatottunk május második
hétvégéjén, az Európa-bajnokság selejtezőjében lép
pályára. A fehérvári torna így
főpróbának számít. A magyar
válogatott nem teljes kerettel
érkezett, mert négy külföldön
szereplő játékos még bajnoki
döntőt vív klubcsapatával.
A VOK-ban rendezendő tornán egy fehérvári röpisnek is
szurkolhatnak az érdeklődők.
Tóth András 14 éves koráig a
Kodolányi FRKE utánpótlásában ütötte a labdát, felnőttként pedig a Kecskeméttel
nyert országos bajnoki címet.

Csokinyulak a kosárban

Jubileumi Szondi Kupa
kaiser tamás

Az Alba Regia Röplabda Gála keretében a magyar válogatott május
2. és 4. között a román, a svéd
és az izraeli nemzeti együttessel
méri össze erejét a VOK-ban.
Hazánk legjobb röplabdázói már a
torna előtt tíz nappal megérkeztek
Fehérvárra.
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Fotó: Simon Erika

közéleti hetilap

Reggeltől estig pattogott a labda a Hétvezérben

