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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap
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fotó: Kiss LászLó
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Diáksportnap a Bregyóban
14. oldal

2016. 06. 17. 19:00
Székesfehérvár
Vodafone Csarnok

Közeledik a fűtési szezon vége
3. oldal

Rímes vasárnap

4. oldal

Élőben szólnak a legendás dalok!

Földvár felé félúton

Az első villamos, ... és még sok dal vendégeink,
Bródy János, illetve Tolcsvay László előadásában
Jegyek: Hírlap Ügyfélszolgálat, MEDIA MARKT,
Bolla Travel, továbbá a Ticketportal országos hálózatában

„Én legalább megpróbáltam!”
5. oldal

Római istenek és istennők
Gorsiumban
9. oldal

FG-4 ILLÉS-FONOGRÁF Emlékzenekar
10. születésnapi KONCERT
Vendégek:

Bródy János
Tolcsvay László
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Fáy- és Almássy-telep, vezér utcák
Deák Lajosné
Április 11-én, hétfőn 17 óra és 19 óra
között a Királykút Emlékházban tart
fogadóórát a 11. számú választókörzet
önkormányzati képviselője.
Öreghegy-észak, Csala
Östör Annamária
Április 11-én 16 óra és 18 óra között
várja az öreghegyieket a képviselő.
A Kassai út 43. szám alatt tartandó
fogadóórán részt vesz Takács Gábor
rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott is.
Lakossági fórum az Öreghegyen
Östör Annamária és Horváth Miklós
Csaba önkormányzati képviselők április 12-én, kedden 16:30-tól az Öreghegyi Közösségi Házban közös lakossági
fórumot tartanak. Az Aszalvölgyi-árok
fejlesztési terveinek bemutatása lesz a
fő téma, valamint az új menetrend tervezetéről is hallhatnak a résztvevők.

Emléktábla-avatás
Két legendás tanáregyéniségről,
Hári Ferencről és Halmos Istvánról
emlékeznek meg hálás hajdani
tanítványaik emléktábla avatásával.
Az ünnepi eseményre április 12-én
15 órakor kerül sor a Ciszterci
Szent István Gimnázium aulájában.

Heiter Dávid Tamás

Felújítják a Petőfi mozit

Kulcsár Mihályt nevezték ki a Szent István
Király Múzeum élére, korlátozzák néhány régi
köztemetőben a koporsós temetéseket és
hamarosan indulhat a Petőfi mozi felújítása
– többek között erről döntöttek pénteken a
városházán.

A közgyűlés elején polgármesteri
elismerő emlékérmet vehetett át
Szűcs Erzsébet a Városi Képtár–Deák-gyűjteményben végzett munkájáért. Az intézményt összevonták a
Szent István Király Múzeummal.
A képviselő-testület a köztemetőket
érintő kérdésekről is tárgyalt, egyes
régi temetők esetében műszaki
okokból a koporsós temetéseket
korlátozni kell.
A testület kiírta a közbeszerzési
eljárást az Attila és a Holicsi utcák
teljes felújítására. Mindkét utcának
annyira tönkrement már a burkolata, hogy cserélik a teljes pályaszerkezetet, vízelvezető szegélyeket
építenek, és a csapadékvíz-elvezetést is megoldják.
Döntött arról is a képviselő-testület,
hogy reklámtevékenységet folytat
majd a város az ország gazdaságilag
kevésbé fejlett területein azért, hogy
szakképzett munkaerőt csábítson
Fehérvárra. Városunkban a munkaerőhiány a növekedés legjelentősebb akadálya annak ellenére, hogy
a jelenlegi városvezetés hivatalba

Lezárt sírkertek
Szabó Miklós Bence
Korlátozzák a koporsós temetéseket, illetve
nem lehet új sírhelyeket váltani négy régi fehérvári temetőben az április elsejei közgyűlési
döntés értelmében. Az urnás temetéseket ez a
határozat nem érinti.

A város négy legrégebbi temetőjében, vagyis a Hosszú, a Szedreskerti, a Sóstói katolikus és a Csutora
temetőkben azért van szükség a
korlátozásra, mert már nincs szabad
sírhely, illetve az 1700-as évek óta
tartó igénybevétel miatt a sírok kiásásánál folyamatos az omlásveszély.
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Fotó: Bácskai Gergely

Választókerületi
programok

Közélet

Hamarosan megkezdődhet az Attila és a Holicsi utca teljes felújítása – többek között erről is
döntött a múlt heti közgyűlés

lépése óta huszonöt százalékkal
nőtt Fehérváron az alkalmazottak
átlagbére.
Kulturális területen több jelentős
döntés is született. A Petőfi mozi
felújítására közbeszerzési eljárást
írtak ki a városatyák. Egyetemi
klubként, közösségi térként fog
funkcionálni a felújított épület. A
mai jellege megmarad, azonban a

padlásból egy belvárosi tetőteraszt
alakítanak ki, ami különlegessé
teszi majd a helyet.
A Szent István Király Múzeum élére
zárt ülésen nevezték ki Kulcsár
Mihályt. A közgyűlés azt kezdeményezte, hogy az új igazgató a
következő hetekben a múzeum
valamennyi dolgozójával ismertesse
szakmai elképzeléseit.

Ragyogj kékben!

A már megváltott családi kripták
és sírok továbbra is alkalmasak
lehetnek koporsós temetésekre,
azonban ehhez egy engedélyeztetési folyamat szükséges majd. Ilyen
eset előfordulhat a megvásárolt
kettes sírhelyek esetében is, amiket
általában házastársak váltanak
meg. Fontos tudni továbbá, hogy
a sírhelyeket továbbra is meg kell
váltani, mostantól azonban azokban a sírokban, ahol nem történik
sem urnás, sem pedig koporsós temetés, tehát gyakorlatilag a család
lezárja a sírt, díjat nem kell fizetni
a megváltáskor.

Fotó: Kiss László

2

Fehérvár ismét csatlakozott a Ragyogjon kékben! (Light it up blue) nemzetközi összefogáshoz,
és szombaton este ismét kékbe borult a város. Az akció célja volt, hogy felhívják a figyelmet az
autizmussal élőkre és családjaikra.

A koporsós temetéseket az omlásveszély miatt korlátozzák a négy legrégebbi temetőben

Fotó: Simon Erika

Fotó: Bácskai Gergely

Zene az oviban

A Zenei Nevelésért Alapítvány Zeneházban megtartott rendezvényén Mélykútiné Dietrich Helga
nyugalmazott főiskolai docens előadását hallgathatták meg a székesfehérvári óvodapedagógusok. Az előadáson olyan módszertani elképzeléseket ismerhettek meg a résztvevők, amelyek
mentén tovább fejleszthető az óvodások zenei készsége és képessége.
V. L.

közéleti hetilap
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A határokat meg kell védeni!
Nagy Zoltán Péter
A Közép-európai Védelmi Együttműködés
(Ausztria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Szlovákia és Szlovénia) védelmi miniszterei üléseztek március 31-én és
április 1-jén Bécsben, hiszen Ausztria adja
a soros elnököt. A Visegrádi Négyek közül
Lengyelország csak megfigyelői státuszban vett részt a tanácskozáson. Az ülésen
Vargha Tamás honvédelmi államtitkár is
képviselte hazánkat.

Az illegális bevándorlás szerepelt a tanácskozás középpontjában, különös tekintettel a
balkáni útvonalra. Ez az útvonal
ugyan most zártnak tűnik, de
valamennyien tudjuk, hogy ez
nem így van. Az ülés meghívottjai voltak azok az országok,
amelyek a migrációs útvonalon
helyezkednek el: Szerbia, Macedónia és Montenegró.
Ezt az ülést ki kezdeményezte? A
soros elnököt adó Ausztria?
Igen. Talán pikánsnak tűnik, de
az az Ausztria kezdeményezte
a tanácskozást, amelyiknek
miniszterelnöke még tíz hónappal ezelőtt Magyarország
miniszterelnökére és az országra
is súlyos kijelentéseket tett az
országhatár lezárása miatt. De
változott az idő, és az osztrákok
hozzáállása is azóta. Az új osztrák védelmi miniszter nyitóbeszédében határozottan kijelen-

tette, hogy véget kell vetni az
európai látszatintézkedéseknek,
tétlenkedésnek, a bevándorlók
ide-oda tologatásának.
A hat tagország és meghívott szövetségesei képesek-e olyat felmutatni, ami egész Európára kihat?
Erre egyetlen szóval lehet
válaszolni: egység. Ha ezek az
országok az illegális migrációval, a féktelen bevándorlással
kapcsolatban egységet mutatnak fel, annak ki kell hatnia
az egész kontinensre. Amíg
Magyarország egyedül volt és
szállt szembe az uniós tétlenkedéssel, addig nagyon nehéz
dolgunk volt. Ma láthatóan és
érzékelhetően felértékelődik
Közép-Európa szerepe. A múlt
hétvégén ülésező hat ország és
az őket támogató négy állam
határozott hangvételű levelet
írt az unió országainak, amelyben cselekvésre szólítja fel az
Európai Uniót. Mert minden
határozat – így a Törökországgal
kötött megállapodás is – csak
annyit ér, amennyit betartatnak belőle. Megkezdődött az
illegális menekültek visszafordítása Törökországba, ami már
tekinthető első lépésnek. A
Közép-európai Védelmi Együttműködés országai határozottan
leszögezik, hogy a nemzetek
határait és az unió határait meg
kell védeni.

Lakásszövetkezeti küldöttgyűlés
Nagy Zoltán Péter
A Székesfehérvári 1. Számú Lakásfenntartó Szövetkezet
küldöttgyűlést tart 2016. április 21-én, csütörtökön 17
órakor Székesfehérváron a Civil Központban (Technika
Háza) a Rákóczi utcában, melyen a szövetkezet tagsága
tanácskozási joggal részt vehet.

A Fejér Megyei Hírlap április 5-i, keddi
számának 11. oldalán, a halálozási,
építőipari és üdülési hirdetések között
találják meg a Székesfehérvári 1. számú
Lakásfenntartó Szövetkezet értesítését
arról, hogy küldöttgyűlést tartanak
április 21-én. A „Közlemények” címmel
megjelentetett meghívó valamennyi
szövetkezeti tagnak szól, hiszen a tagok
tanácskozási joggal rendelkeznek.
Az viszont furcsa, hogy a szövetkezet
honlapján erről szó sincs, az utolsó küldöttgyűlési meghívó 2015-ös dátumú.
Érdekessége az április 21-i küldöttgyűlésnek, hogy annak napirendjei között szerepelnek azok a korrekciók, amelyeket a
szövetkezet egyes tagjai kezdeményeztek
az éppen két esztendővel ezelőtti, nagy
port kavart küldöttgyűlés után. A bíróság ezekben a pontokban a tagoknak
adott igazat, így az igazgatóságnak
kötelessége beépítenie azokat.
A meghirdetett április 21-i küldöttgyűlés
ismét a Civil Központban (Technika
Háza) lesz, és tizenkét napirendi pontot
jelölt meg a kiíró lakásszövetkezeti igazgatóság. A napirendek között szerepel
tizenkilenc darab 2014-es határozat
ismételt elfogadtatása – valószínűleg ez
több lakásszövetkezeti tagot is érdekel.

A Fehérvár Médiacentrum 2014-es
tudósítását megtalálhatják ezen a címen:
www.fehervartv.hu/video/index/10792.
Emellett hatodik napirendként tárgyalják
majd a 2016-os esztendő költségeinek
előirányzatát valamint a szövetkezet
tisztségviselőinek új tiszteletdíjait.
A meghívóból az derül ki, hogy a tizedik
napirenddel ismét módosítani szeretné a
küldöttgyűlés az alapszabályt, amit nagy
valószínűséggel a tagokkal előtte már
leegyeztettek.
Az utolsó napirendi pont szerint valamilyen ajándékutalvány átadására is sor
kerül, bár az nem derül ki, hogy ki ad és
kinek.

Fiatal, dinamikus
munkatársak
jelentkezését várjuk
az alábbi munkakörökbe:
• „C” kat. tgk. vezető és rakódó
• színpad építő segéd
• hangosító
• fénytechnikus
• vizuáltechnikus

Kapcsolat felvétel:

06 20 97 19 745

Közeledik a fűtési szezon vége
A továbbfűtést időben kell kérni a szolgáltatónál

Szabó Petra

Fotó: Kiss László

A változékony tavaszi időjárás esetén
megnyugtató, hogy lehetőségünk van dönteni
arról, hogy az otthonainkban még milyen
hosszú ideig legyenek melegek a radiátorok. A
legfrissebb előrejelzések szerint a napsütésé
lesz a főszerep a következő napokban, ezért
a szokásoknak megfelelően április 15-én a
Széphő leállítja a távfűtést a városban.

A fűtési idény vége idén is április
15., ekkor automatikusan megszűnik a távfűtés, de a Széphő Zrt.
biztosítja a távfűtés hamarabbi
leállítását, folytatását illetve újraindítását azokban a társasházakban,
ahol ezt igénylik. A zökkenőmentes szolgáltatás érdekében célszerű
mielőbb jelezni a kérést a szolgáltató felé.
„A fűtés folytatásának vagy újraindításának kérése esetén a közös
képviselőnek, lakásszövetkezetnek
vagy a fűtési megbízottnak a lakóközösség nevében kell igényelni ezt
írásban a Széphő Zrt. ügyfélszolgálatán. Egészen május 15-ig készen-

Itt a tavasz, április tizenötödikén vége a távfűtési szezonnak

létben vagyunk, tehát ha szükséges,
el tudjuk indítani a fűtést azokon a
helyeken, ahol ezt külön kérik, és
közben nem üríttették le a rendszert.”
– tájékoztatta lapunkat a Széphő
Zrt. vezérigazgatója. Szauter Ákos
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hangsúlyozta, érdemes lenne a
rendszerleürítést és az átalakításokat nyár elejére, júniusra ütemezni, arra az esetre, ha májusban
hűvösebb idő lenne, és szükség
lenne a fűtés újraindítására, hogy

a két művelet ne okozzon problémát. A fűtést továbbra is igénylő
otthonoknak tartósan jó idő esetén
sem kell tartani a túlfűtéstől,
hiszen fűtési automatikák figyelik
a külső hőmérsékletet és jó idő
esetén leállítják a fűtést.
Azokban a házakban, ahol az idény
lejárta után is kérik a fűtést, nekik
maguknak kell kérni a leállítást is.
Amíg ez nem történik meg, a fogyasztó bent marad a rendszerben,
azaz a szolgáltató biztosítja részére
a szolgáltatást. A fűtési időszak,
amikor még a rendelkezésre állást
biztosítani kell, május 15-ig tart,
így a fogyasztóknak április 15. után
is van lehetőségük jelezni, ha élni
szeretnének a lehetőséggel.
A SZÉPHŐ Zrt. legjelentősebb
tevékenységi területe a távhőszolgáltatás, mely Székesfehérváron
több mint 21000 lakás és közel ezer
egyéb fogyasztó fűtés- és melegvízellátását biztosítja.
További információ a Széphő Zrt.-ről a
www.szepho.hu oldalon olvasható.
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Rímes vasárnap

Látrányi Viktória, Gáspár Péter

„Évről évre bebizonyosodik, hogy a
fiatalok számára is van élet a Facebookon és a Snapchaten túl. Vannak
olyan tehetségek a városban, akik
komolyan gondolják, hogy lehet élni
a biteken túl, van létjogosultsága az
irodalomnak, a művészeteknek a mai
fiatalok körében is.” – fogalmazott
Hagymásy András a tehetséggondozó program megnyitóján. A
Fehérvár Médiacentrum ügyvezető
igazgatója elmondta azt is, hogy
a szervezők eltökélt szándéka,
hogy minőségében és küllemében
is magas színvonalú rendezvény
valósuljon meg.
A 2016-os Fehérvári Versünnep elődöntőjén elsőként Mihályi Szidónia
Renáta lépett a színpadra: Vas
István Az új Tamás című versével
indult. A gimnazista a zsűri értékelése után elmondta, hogy számára

Fotók: Simon Erika

A VII. Fehérvári Versünnep válogatójára került
sor április harmadikán, vasárnap délelőtt a
Szent István Művelődési Házban. Huszonegy fellépő közül választotta ki a zsűri azt a
tizenhárom versenyzőt, aki szerepelhet majd
a döntőben. A versmondók ezúttal is magas
színvonalú szavalatokkal nyűgözték le a közönséget és a zsűrit, melynek elnöke Kubik Anna,
Kossuth- és Jászai Mari-díjas Érdemes Művész.

A zsűri: Jakubek Tiborné, Vakler Lajos, Kubik Anna, Závodszki Noémi és Bobory Zoltán

„kötelező” volt a versenyen való
indulás, mert így akart emlékezni
a Versünnep nemrég elhunyt ötletgazdájára, Varga Sándorra.

A huszonegy induló között többen
voltak olyanok, akik már a korábbi
években is megmérettették magukat. A zsűri pedig abban is egyet
értett, hogy nagyon erős az idei

A döntős diákok és mentoraik
Mihály Szidónia Renáta – Kerkay Rita
Komlódy Márk – Tűzkő Sándor
Kovács Patrícia – Keller János
Bakó Fanni – Váradi Eszter Sára
Varga Eszter – Kozáry Ferenc
Marth Fruzsina – Tűzkő Sándor
Strasszer Domonkos – Juhász Illés
Kertész Ádám – Kelemen István
Ferenczy-Nagy Boglárka – Kozáry
Ferenc
Kurucz Flóra – Matuz János
Körmendi Kristóf – Nagy Péter
Börcsök Olivér Benjamin – Lábodi Ádám
Szigethy Norbert – Kelemen István

Kitörő boldogság – a tizenhárom továbbjutó fiatal

mezőny, s a gyerekek és felkészítő
tanáraik is rengeteget foglalkoztak
azzal, hogy érett, magas színvonalú
produkciókkal érkezzenek. Többek
között Vas István, Reményik Sándor,

Programtipp
Április 8-án, pénteken 20 óra 20 perctől láthatják a VII. Fehérvári Versünnep
elődöntőjének közvetítését felvételről
a Fehérvár Televízióban.
Ady Endre, Illyés Gyula, Pilinszky
János, Vörösmarty Mihály, Tóth
Árpád, Bella István és Szegedi Kovács György verse is hallható volt a
válogatón. Végül tizenhárom fiatalt
juttatott a döntőbe az öttagú zsűri.
Az eredményhirdetést követően Mészáros Attila alpolgármester közreműködésével sor került a döntősöket
felkészítő mentorok sorsolására is.
A Vörösmarty Színház jóvoltából
idén is neves színművészek segítik
a versenyzőket. A mentori képzésről
a Fehérvár Televízió is folyamatosan
tudósít. Azoknak a fiataloknak, akiknek nem sikerült bejutnia a döntőbe,
Bobory Zoltán, a zsűri tagja, a Vörösmarty Társaság elnöke szereplési
lehetőségeket kínált fel, tekintettel
arra, hogy képességük és tehetségük
erre őket is alkalmassá teszi.

Az Atlas nem csak a fej hordozója

Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya- az ATLAS – a legtöbb embernél tartósan el van mozdulva? Ez a
körülmény egész sor testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci
bioenergetikus, dr. Rene-Claudius
Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet 30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-, gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó első nyaki csigolya.
Az eredmény tartós, mert az Atlas az anatómiailag korrekt
helyére kerül. A technika egyedülálló, természetes, nem
orvostudományi módszer, nem gyakorol hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontkovácsolás.

A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs masszázs
speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és szalagokat. A szervezet öngyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyarországon 8
Atlasprof® specialista van aki alkalmazza a metódust.
Dr. Varga Imre az egyikőjük, akinek több mint öt éve
az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az addig évek
óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki- és vállfájdalom, szédülés és fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt
megszüntek.
Dr. Varga Imre ingyenes ismertető előadást tart
Székesfehérváron április 08-án (pénteken) 17:30-kor a
Művészetek Házában a harmadik emeleti teremben, lift
van. Cím: III. Béla Király tér. 1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

közéleti hetilap
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Kallós Zoltán kilencvenéves

Vakler Lajos
Kallós Zoltánt, a Nemzet Művészét, a
Kossuth-díjjal kitüntetett néprajzkutatót és
népzenegyűjtőt, a magyarországi táncházmozgalom atyját a Szent István Művelődési Házban
köszöntötték kilencvenedik születésnapja
alkalmából.

legutóbb Pesten gyűjtöttem a katolikus
egyháznak. Nagy öröm számomra,
hogy újra itt lehetek, és nagy megtiszteltetés, hogy gondolt rám a város.”
Ünnepelt Székesfehérvár, ünnepelt a népdalénekes, a népzenész,
a néptáncos, a városvezető, az
egyházfő, a barát, az ismerős, a
tisztelő, a mosolygós gyermek, a
délceg ifjú, a gyönyörű nagylány,
a felnőtt és idősödő egyaránt.
Tették ezt tiszta szívvel, nyitott
lélekkel.

Fotók: Simon Erika

Az ünnepelt visszatérő vendég Székesfehérváron: „Szoros kapcsolataink
vannak. Gyakran jövök Fehérvárra a
barátaimhoz. Bár református vagyok,
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Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és táncolunk

Kallós Zoltán Székesfehérvár tiszteletbeli polgára

„Kallós Zoltán olyan személyiség, aki
méltóképpen képviseli a kultúra ügyét,
ezért döntött úgy egyhangúan a közgyűlés, hogy tiszteletbeli polgárrá választja.” – mondta el lapunknak Cser-Palkovics András polgármester.
A válaszúti tanítót, a nevével jegyzett alapítvány létrehozóját, a szórványban élő kollégiumi gyermekeket védő, óvó embert Spányi Antal

megyés püspök is köszöntötte a
születésnapi ünnepségen: „Kallós
Zoltán tanít az életével, munkásságával, egész emberségével. Az a hatalmas
munka, amit végzett, az a gyűjtés, amit
közkinccsé tett, az eredmények, amiket
feldolgozott, a hanganyagok, amikkel
megismertetett bennünket, mind-mind
egy tanítás, ami folyamatosan jelen
van az életében.”

„Én legalább megpróbáltam!”
Somos Zoltán

Az elnyomó rendszer szabályait
felrúgó, lázadó, elbukó, de erkölcsileg felnemesülő kisember drámája
a Száll a kakukk fészkére színpadi
változata. Ken Kesey regénye ennél
több jelentésárnyalattal bírt, bár a
lényeg ott is McMurphy harca az elmegyógyintézeti betegeket manipulatív módon irányító, önálló akaratot nem tűrő Ratched főnővérrel. De
míg a színdarabban ez a konfliktus
a szervező elem és az események
mozgatója, a regényben Bromden,
az indián származású ápolt narrációja megmutatja az akarattól való
megfosztás, kisemmizés, és végül
megsemmisítés intézeten kívüli, történelmi távlatait. „Nem vagyok elég
nagy” – mondja a hegyomlás méretű
Bromden, akiben a végtelen szabadság és nagyság megtestesítőjeként
élt apja alakja, míg „a hálózat” be
nem csapta, el nem butította, meg
nem ölte. A hajdani törzsfőnökhöz
hasonlóan a lobotómián áteső vagány lázadó McMurphy is akarattalan bábbá válik rövid harca végén.
A párhuzamot csak az indián látja,
és az ő nézőpontjának emlékképekkel megfogalmazott, színpadon
történő megjelenítése a fehérvári
előadás igazi újdonsága.

Fotó: Simon Erika

Dale Wassermann színdarabja az alapjául
szolgáló regényhez hasonlóan ma már klasszikus
mű. A Száll a kakukk fészkére a Vörösmarty
Színház legújabb bemutatója.

Bromden és McMurphy – rácsok és démonok között

Horváth Csaba most is csapatban
gondolkozott, az egyének drámáját a közösség drámájává tette. A
látomásokat, indulatokat és cselekvésbeli csúcspontokat ábrázoló
intenzív közös mozgáson kívül ezt
szolgálja McMurphy hagyományoktól eltérő visszafogottsága is. Sághy
Tamás alakításában az új ápolt nem
laza nagypofájúsággal, hanem érzékenységgel nyeri el szimpátiánkat,
miközben verbális poénjaival azért
persze megágyaz népszerűségének
új barátjai körében. Ellenfelét,
Ratched nővért Varga Gabriella
játssza. Olykor széles, elidegenítő gesztusokkal, főleg a második
felvonásban megmutatva, miért
vannak a főnővérnél a dzsókerek a
pakliban…
Bromden szerepében László Zsolt
súlyos színpadi jelenléttel ágyaz
meg sokáig halogatott megszólalásának, amely egy alávetett és egyéniségétől megfosztott ember magára
találásának első pillanata. Az
ápoltak pár ecsetvonással felskiccelt
alakjából főleg az önálló életet élő
bal kezét megfékezni képtelen Kádas József és az izgő-mozgó, dadogó
Krisztik Csaba hoz ki sokat. Antal
Csaba díszletében mindenki rab: a
főnővér vezénylésére rácsok mögött,
ketrecekben énekelnek „terápiás
céllal” az ápolók is. Sötét tónusú előadás, melyben McMurphy
inkább leverten, mint keményen
formálja emblematikus szavait: „Én
legalább megpróbáltam...”

Kurucz Tünde
Különbséget kell tenni homlokzatfesték és
vakolat között. Míg az előbbi sima felületet
képez és csak esztétikai szerepet tölt be, addig
az utóbbi a szemcsés struktúrájának köszönhetően nemcsak szép, de mechanikai védelmet is
biztosít a falaknak.

„A vakolatok anyagukat tekintve
diszperziós, szilikátos vagy szilikonos
fajtájúak. Nem mindegyiket lehet

Otthon

2016. április 7.

Vakolat, de milyen?
mindenhova használni. Például a diszperziós változatot nem szabad vályog
vagy kőzetgyapot szigetelésű házon
alkalmazni, ugyanis kisebb légáteresztő
képességük miatt a nedvesség nem
tud a falakból elpárologni. A vakolat
néhány éven belül elkezd felpúposodni, repedezni, rosszabb esetben
leperegni. Ebben az esetben célszerű
vagy szilikonos vagy szilikátos vakolatot választani, hiszen ezeknek sokkal
nagyobb a légáteresztő képessége.”

VÍZ-, GÁZ-,
FŰTÉS SZAKÁRUHÁZ,
FÜRDŐSZOBASZALON,
CSEMPE-ÉS
ÉPÍTŐANYAG KERESKEDÉS

Vödrös vagy zsákos?
A kültéri vakolatot zsákos vagy vödrös változatban is lehet kapni. A zsákos az
olcsóbb, a hagyományos, régi megoldás. Viszont össze kell keverni megfelelő arányban vízzel, hogy a falra fel lehessen vinni. A másik változat igaz, hogy valamivel
drágább, de csak át kell keverni, és máris lehet vele dolgozni.
 mondta el lapunknak Keresztes
–
Tibor festék-szaktanácsadó, majd
hozzátette: elektronmikroszkóp

alatt jól látható, hogy a diszperziós
vakolat légbuborékjai tűhegynyiek,
a szilikátosé kötőtűnagyságúak,

AKCIÓ!!!

MINŐSÉGI MAGYAR SZANITER BÚTOROK!
A képen látható SONOMA 65 cm
(tükrös, felső+mosdó+alsó rész) br. 59.000 Ft
A hirdetési fotó (pl. mobilfotó) felmutatója
10% kedvezményt kap!
Ingyenes kiszállítás 20 km-es körzetben!
A kedvezmény az összes szaniter termékre
(kád, csaptelep, zuhanykabin stb.) vonatkozik.

Az ajánlat 2016.04.07-től visszavonásig tart. Részletek az üzletekben.

Április 7-28-ig

Székesfehérvár, Gyimesi u. 2. (Balatoni út-Gyimesi u. sarok) Tel.: 22/347-423
Mór, Asztalos út 1. (a volt orosz laktanya) Tel.: 22/400-220
www.hollander.hu • Keress bennünket már a Facebookon is!

Fotó: Kiss László
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Balance és Inspire beltéri ajtók
Synchro3D felülettel, tokkal,
saválló kilincsgarnitúrával bruttó

73 700 Ft-tól

(min.

4 ajtó rendelése esetén)

Fit beltéri ajtók Synchro3D
felülettel, tokkal, saválló
kilincsgarnitúrával bruttó

49 900 Ft-tól

(min.

4 ajtó rendelése esetén)

Székesfehérvár, Berényi u. 81. 06 (20) 996 4070; 06 (20) 996 4141
Nyitva tartás: H-P 8-12; 13-17; E-mail: info@rapador.hu;
Részletekért forduljanak bizalommal munkatársainkhoz.

Áprilisi feladatok a kertben
Az április is bőven tartogat feladatokat a kiskertekben. Több
helyen találkoztam már az idei
évben is a virágmonília tüneteivel barackfákon. Sajnos a
fertőzés gyorsan terjed, és károsíthatja a meggy, cseresznye, őszibarack vagy a szilvafákat is. Védekezéshez továbbra is a felszívódó Chorus 50WG,
vagy a biológiai védekezésben is használható
Cuproxat FW szereket javasoljuk. A gomba a
bibét fertőzve könnyen bejut az ágakba, törzsbe, és akár teljes száradást okozhat.
Az őszibarack és nektarin levélrügyei is kibújtak, egérfüles, vagy még fejlettebb állapotban
vannak. A szokatlan nappali meleg csökkenti
ugyan a fertőzés megjelenését, de ez csalóka.
Várhatóan a hétvégi lehűlésben elkezdődik a
fodrosodás. A Cuproxat FW erre is kiváló megoldást jelent, így egy szerrel védekezhetünk a
tafrina és a monília ellen is. Szabadforgalmú,
felszívódó készítményként az Alfa-Solo, vagy
a Score 250EC használható. A védekezés elmaradása levélhullást, és a termések eldobását eredményezheti.
Az almafák friss hajtásait a lisztharmat fertőzi. Az egész fiatal leveleken is megjelenhet a
lisztharmatra jellemző hamvas fehér bevonat.
Kén tartalmú permetszerrel védekezhetünk
ellene.
A virágzás végén sziromhulláskor szükséges
a gyümölcsdarazsak ellen védekezni. Ezek a
rovarok a virágokat veszik célba, és lárváik a
gyümölcskezdeményeket rágják meg. Fontos,

hogy olyan szereket használjunk, melyek méhekre nem veszélyesek.
A körtések nagy ellensége a körtelevél-bolha.
Az irtása sajnos nem egyszerű, többféle szer
létezik ellene, azonban a rovarirtó szerekhez
való gyors alkalmazkodása miatt a konkrét
kezelésben kérjék segítségünket.
A konyhakertben is megjelentek a kártevők.
Ha elmaradt a talajfertőtlenítés, a vetés előtt,
az Artis nevű mikrobiológiai készítménnyel
később is megszabadulhatunk a nemkívánatos talajlakóktól. Mivel az Artis hasznos élő
szervezetet tartalmaz, semmilyen káros hatása nincs növényeinkre és garantáltan vegyszermentes termést biztosít. Segítségével
kiiktathatjuk a répaféléket károsító fonalférgeket, vagy a hagymalégy lárváit is a talajból.
Az elmúlt időszak csapadékszegényebb időjárása segítségünkre volt a csigák elleni harcban, azonban az öntözött területeken, fóliasátrakban komoly károkat okoznak. A Metarex
Inov egy egyedülálló csigairtószer, mely egyszerre tartalmaz irtó és csalogató anyagot.
Emellett esőállósága is kiváló. Jól pusztítja az
egyre inkább elterjedt spanyol csigát is.
A melegben megindultak és intenzív rágásba kezdtek az áttelelt puszpángmoly lárvái.
A védekezés kulcsa a megfelelő permetezés
kontakt és felszívódó permetszerek kombinációjával, nagy nyomású permetezővel, hogy a

buxus bokrok belsejét is elérje a hatóanyag.
Az év hátralévő részében folyamatos megfigyelés és védekezés lesz szükséges.
A gyepfelületeken a moha, illetve a gyomfoltok okoznak fejtörést a pázsitkedvelőknek. A
moha vasgáliccal írtható, azonban a moha
spóráját ez sem bántja, így az könnyen visszatér. Ne várjuk meg, míg újra elhatalmasodik,
folyamatos irtással megszabadulhatunk tőle.
A kétszikű gyomok ellen a Pázsitmester Profi
négy hatóanyaga komplex megoldást biztosít.
Jól írtja a pitypangot, a fehér és a vörös herét,
a tyúkhúrt és a lándzsás útifüvet is.
Megérkeztek a Reagron szexferomon csapdák üzletünkbe. Almamoly, szilvamoly, keleti
gyümölcsmoly és még sok más moly kártevő
ellen használható előrejelzés, vagy gyérítés
céljára.
A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a talajhőmérséklet rövidesen eléri a 14-15
C°-fokot is. Ez amellett, hogy lehetőséget biztosít számos melegkedvelő zöldségféle vetésének, sajnos előcsalogatja a cseresznyelégy
lárváit is. Rajzásukat ragacsos sárga lappal
követhetjük nyomon, de fontos tudni, hogy a
cseresznyelégy nem a virágot veszi célba, hanem majd az érésben lévő bogyót.
Szélcsendes, szép tavaszt kíván Németh
László kertészmérnök és a Kenderzsineg Mezőgazdasági Bolt.
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
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míg a szilikonosnál olyan, mintha a
lyukak között lenne a festék. 
A diszperziós vakolatok színe az
évek folyamán fakul. A szilikátos változaté „krétásodik”. Ez a
gyakorlatban azt jelenti, hogy az
elszíneződött rész néhány ezred
milliméter vastagságban egy-egy
nagyobb eső után lekopik, így a
színe sokkal tartósabb marad. A
szilikonos változat a másik kettőhöz képest ugyan drágább, de
sokkal könnyebb tisztán tartani,

hiszen a por sokkal nehezebben
tapad meg rajta, és akár slaggal is
le lehet mosni.

Építkezés felsőfokon

Fotók: Kiss László

ahol a tetők életre kelnek

CONSTRUMA akciókkal várjuk
üzletünkben és a Construma
kiállítás „A” pavilon 312/A standján!
Nem mindegyik vakolat jó minden típusú falra

Tető- és homlokzat szigetelések,
tetőfóliák, tetőfedő anyagok,
ereszcsatorna, fém tetők,
kémények, falazó anyagok,
… és még sok más termék.
Az ajánlat 2016.04.07-től visszavonásig tart, részletek az üzletben.

( 22/500-921 • 30/586-4162

Székesfehérvár, Széchenyi út 120.
Nyitva: h-p.: 8.00-16.00
www.tetocentrum.hu • fehervar@tetocentrum.hu

Április 6. és 10. között tartják a
Construma 35. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítást Budapesten
a Hungexpón, ahol hat pavilonban,
húszezer négyzetméteren tizenöt
ország közel hatszáz kiállítója várja
a látogatókat. A szakemberek és a
nagyközönség megismerkedhetnek a
hatékony hőszigetelési technológiákkal, a korszerű tetőtér-beépítéssel,
a kertépítészettel illetve modern
belsőépítészeti megoldásokkal.

Színezd újra

3 +1

kedvezménnyel!

Minden 3x5 liter Dulux Nagyvilág színei vásárlása után + 2,5 literes ajándék!
Festék áruház Székesfehérvár, Móri út 50. Tel.: 22/506-132, Fax: 22/506-133
Festékcentrum Székesfehérvár, Deák F. u. 21. Tel.: 22/340-816
Festékbolt Polgárdi, Deák F. u. 7. Tel/fax: 22/576-118
www.albafess.hu, albafess@t-online.hu • Nyitva: h-p: 7.30-17.00, szo.: 7.30-12.00

Az akció 2016. április 7-től - május 31-ig, illetve a
készlet erejéig érvényes. Részletek az üzletekben.

Szakkereskedésünkben építőanyagok
széles választékával várjuk!
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Jelenleg a legtöbben a szürke és a barnás
földszíneket keresik

VAS-FÉMKER KFT.
AKCIÓ!!!

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELEM

Szögacél 40x40x4
3.490 Ft/6 fm
Zártszelvény 40x40x2
2.990 Ft/6 fm
Síkháló 5000x2150x150x150
4 mm 3.125 Ft/db
Horganyzott ereszcsatorna 33 4 fm 1.990 Ft/db

Kengyelek legyártása, méretre vágás, házhoz szállítás.
Vasanyagok, bádogos termékek, fonatok
széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat!
Akció 2016.04.07-től a készlet erejéig, illetve max. 100 darabra értendő.
Székesfehérvár, Tasnádi u. 5.
Tel.: 22/747-660, 70/423-0060 • Nyitva: h-p.: 7-17, szo.: 7-12
www.vasanyag,hu • szekesfehervar@vasanyag.hu

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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Gasztronómia

2016. április 7.

Halra magyar!

Vakler Lajos

„Nagyon jó, hogy itt a palotavárosi tavak mellett egymásra talált a
horgász közösség és a székesfehérvári
lakók. Egy ilyen ünnep azért is fontos,
mert így talán a magyar halfogyasztás is lendületet kap, és elmozdulunk
az évi négy kilogrammos átlagtól.”
– Székesfehérvár önkormányzata
nevében Brájer Éva alpolgármester
köszöntötte ezekkel a szavakkal
a találkozó résztvevőit, majd
hozzátette: „A gasztronómia évében
nagyon is aktuális ez a rendezvény.
Ehhez a tematikus évhez kapcsolódva

Fotók: Simon Erika

Negyedik alkalommal rendezte meg a palotavárosi tavaknál halünnepét az önkormányzat
és a Fejér megyei horgászok szövetsége. Az
ünnepség fővédnöke Vargha Tamás, a város
országgyűlési képviselője volt.

Az ősi magyar recept szerint készült halászlének nincs párja

Székesfehérvár bizonyítja, hogy a
lecsófőző vigasság mellett is van létjogosultsága egy rangos gasztronómiai
eseménynek.”
Szűcs Lajos országgyűlési képviselő, a horgászok országos elnöke
örömének adott hangot, hogy egyre
nagyobb elismerés övezi munkájukat: „A horgásztársadalomnak egy
ilyen találkozó pozitív megerősítést
jelent, mert rá kell szolgálnunk arra
a bizalomra, amit a jogosítványaink
kiszélesítésekor kapott szövetségünk.
Amikor a szaktárca úgy döntött, hogy
a természetes vizeinken szűnjön meg
a halászat, az egyben azt is jelentette,
hogy mi vettük saját kezelésünkbe
vizeinket, és ezt a munkát horgásztársaimmal együtt felelősségteljesen
kell végeznünk. Egy ilyen halünnep
megmutatja, hogy jó úton jár szövetségünk.”

„Csak úgy gondolomformán, kislányom!”

A Halünnepen nem maradhatott el a vidámság sem

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Keressük Fehérvár és Fejér megye
régi, családi ízeit!
A recept lehet:
•
•
•
•
•

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Székesfehérvár belterület, Kiskút
útja 3521/27 hrsz alatt nyilvántartott 5283 m² területű kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére.
A részletes pályázati kiírás átvehető Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Irodáján (Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 61/2 irodában, tel: 22/537-121)
hétfőtől csütörtökig 8-16 óra, pénteken 8-12 óra között.
A pályázat benyújtásának határideje:
2016. április 18. (hétfő) 16.00 óra

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése
Horoszkóp
április 7. – április 13.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Jókedvének most semmi sem szabhat határt, kitörő
boldogsága másokra is azonnal átragad. Új ismerőseivel
való kapcsolata több jót rejteget, mint gondolná. A
családja köréből egy személy érdekes ötlettel rukkolhat
elő, azonban ne feledje, hogy őt csak a jóindulat vezérli!

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Óvakodjon az esetleges előítéletektől, hiszen egy hosszú
távú barátság van kibontakozóban, ami mindkét irányban
jó előjeleket mutat! Lehetősége adódhat munkahelyének a
megváltoztatására. Gondolja meg jól, mielőtt tettekre kerülne a sor! Most egy kicsit előtérbe kerül egészség kérdése is.

leves
főétel körettel
egytálétel
sós sütemény
édes sütemény

A receptek közül a legjobbak készítőjükkel együtt bekerülhetnek a Fehérvár magazinba, a szekesfehervar.hu
oldalra, a Fehérvár TV-be és a Vörösmarty Rádióba.
Jelentkezni folyamatosan lehet névvel, az étel nevével,
telefonszámmal, ha van, saját e-mail-címmel, „Családi
recept” jeligével a recept@fmc.hu e-mail-címen, illetve a
8000 Székesfehérvár, Szent Vendel u. 17/A. címre küldött
levélben.

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A hét során ne fogadja egyből a bizalmába az életébe
betoppanni akaró személyeket! Tartsa meg egyelőre az öt
méter távolságot, ellenkező esetben mélyen megbánthatják!
Egy kicsit felpörögnek az események Ön körül. Az emberi
kapcsolataiban érezhető némi feszültség és ingerlékenység.

A hét során az egyik különleges képességéből húzhat hasznot. Adottságait merészebben használja ki! Egy személy
Ön iránti érdeklődésére lesz figyelmes. Ne ugorjon bele
egy elhamarkodott kapcsolatba! Ellenőrizze, mérje fel a
terepet előtte, hogy alaposan megismerje leendő partnerét!

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A hét első napjaiban vigyáznia kell értékeire, ugyanis kön�nyedén elhagyhat fontos dolgokat, vagy akár csalás áldozata is
lehet, amennyiben nem vigyáz! Valami forr a levegőben. Nem
kell azonban nyilvánosságra hoznia a sejtéseit! Magában tudja
le a dolgot, és várja ki türelemmel a fejleményeket!

Ebben az időszakban könnyedén meglehet, hogy
felettébb kritikusan nyilvánítja ki véleményét. Erős
egyénisége most nem mindenkinek lesz szimpatikus,
így nagyon figyelnie kell a hangsúlyra, a diplomáciára még azelőtt, mielőtt hangot adna véleményének.

FehérVár

Kultúra

közéleti hetilap
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Római istenek és istennők Gorsiumban
Kurucz Tünde, Samu Miklós

A hétvégén megnyitotta kapuit a Gorsium
Szabadtéri Múzeum és Régészeti Park.
Látványos, grandiózus megoldásokkal hozzák
közelebb a látogatókhoz Gorsium történetét
és a római kort. A mintegy nyolcszázmillió forintos fejlesztés során az ókori élet
élményszerű, vonzó bemutatására törekedtek
korhű környezetben. A megnyitó alkalmából
pedig római istenek és istennők költöztek a
kiállítótérbe Gelencsér Ferenc fotókiállításának köszönhetően.

Hatalmas változások történtek
az elmúlt hónapokban a római
kori település, Gorsium területén.
Kíváncsiskodó tekintetekben már
szombaton a délelőtti órákban sem
volt hiány, pedig a hivatalos megnyitó csak délután kezdődött.

A beruházás során látványos elemek épültek fel, de féltő gonddal őrzik a múlt emlékeit

„Gorsium egyedisége abban áll, hogy
távol fekszik a mai civilizációtól, hiszen Tác községtől másfél kilométerre

magas városfal, melynek egy szakaszát százhúsz méter hosszan a
hozzá kapcsolódó két oldal- illetve
saroktoronnyal műemléki rekonstrukció keretében építették meg.
Ez kilátóként is működik, innen
áttekinthető a szabadtéri múzeum
egész területe.
A megnyitóval egy időben mutatták be Gelencsér Ferenc fotókiállítását is, ami a Kr. u. III. sz. végéig
tartó időszak vallásos emlékeit
tárja elénk. A felvételek mellé
elhelyezett, bronzból készült római
kori istenalakokat megjelenítő
szobormásolatok alapján képet
kaphatnak a látogatók a tárgyak
eredeti méretéről is. Az érdeklődőket köszöntötte Kulcsár Mihály
múzeumigazgató valamint a
beruházásban érintett két település, Székesfehérvár és Tác polgármestere, Cser-Palkovics András
és Horváth Tamás. A megnyitót
követően a kiállítást és a megújult

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
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

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
• Honvéd u. 1. szám alatt 16 m 2 és 17 m 2
irodák, bérleti díj: 2.000 Ft + áfa/m 2
Üzlethelyiség, raktár:
• Palotavárosban, a Kelemen B. utcában, a
piacnál (89 m 2), a Bátky Zsigmond utcában
(148 m 2) használaton kívüli hőközpont;
Rendezvényhelyiség:
• Beregszászi u. 10. szám alatti pinceklub
max. 40 fő részvételéig
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:
e-mail:

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Többet el tud végezni a tervezett feladatoknál. Még arra
is jut ideje, hogy segítsen másoknak, hogy jó tanácsokkal
támogassa az életük útját. Ismerősi köréből, ha anyagi segítséget kérnének Öntől, akkor alaposan fontolja meg és
elemezze körülményeit, mielőtt végleges döntést hozna!

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Fotók: Simon Erika

SZÉPHŐ Zrt.

Túlságosan is sokat megmutathat önmagából az
embereknek. Legyen elővigyázatos, hogy ezt később
nehogy Ön ellen fordítsa valaki! A baráti köréből valaki
most könnyedén magára haragíthatja Önt a könnyelmű
csevegése miatt, sok privát dolgot kibeszélhet Önről.

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

Gelencsér Ferenc 1964 óta a Szent István Király Múzeum fotósa, a klasszikus műtárgyfotózás
egyik elismert képviselője

található a régészeti park. Nem épült
rá újkori település, így lehetőség nyílik
az ókori élet élményszerű, attraktív
bemutatására, korhű környezetben.”
– mondta el lapunknak Nádorfi
Gabriella régész.
A beruházás során megépült egy
fogadóépület és látogatóközpont,
valamint több épületet felújítottak.
Az egyik leglátványosabb elem a teátrum hátteréül szolgáló, tíz méter

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Szenteljen több időt önmagára, merüljön el mélyen
a gondolataiban! Hagyja, hogy előtörjenek a belső
energiái, és a jövőjét is alaposan gondolja át! A
belülről fakadó erők kíséretében képzelje el önmagát
olyan helyzetekben, ahol jól érzi magát a bőrében!

Bak 12. 21. – 1. 20.

Ne hagyja, hogy az üzleti életben bármi személyes dolog
is befolyásolja vagy esetleg korlátozza! Itt az ideje, hogy
végre a magánéletére is koncentráljon, és ne mindig csak
a munkába temetkezzen! Időt kell szakítania és energiát
áldoznia a privát életének ápolására, a boldogságára is.

romterületet Nádorfi Gabriella
tárlatvezetésével tekinthették meg
az érdeklődők.

Programtipp
A birodalom visszavár! Gorsiumban
május 7-én és 8-án rendezik meg a
népszerű tavaszköszöntő ünnepet,
azaz a Floráliát.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A barátai közül valaki nagyon irigy Önre, és mindent képes
megtenni, hogy kínos helyzetbe hozza. Legyen hát óvatos
a bizalmával! Ez az időperiódus kedvez a pénzügyeinek,
ennek ellenére ne menjen bele semmilyen kétes, bizonytalan
ügyletbe! Minden alkalommal szakértővel vitassa meg leendő
befektetéseit vagy egyéb pénzügyeit érintő terveit!

Halak 2. 19. – 3. 20.

Most minden vágya, hogy elvonultan magában legyen. Ha valóban
ebből tudna erőt meríteni, nyugodtan mondja meg a családjának,
mert Önért bármit megtesznek, hiszen fontos nekik, szeretik önt.
Önt fáradhatatlannak és nagyon terhelhetőnek könyvelték el.

Fehér
Vár
gészség
A Fehérvár
Televízió műsora E2016.
április 9-től április 15 -ig
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2016. április 7.

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

22:05 Jó estét, Fehérvár!
22:00 Jó estét, Fehérvár!
20:15 Hírek
19:45 Agrárinfó
19:50 Miami Vice – am.
17:30 A Fehérvár Televízió
– ismétlés
– ismétlés
archívumából
20:20 Kallós Zoltán 90
20:15 Hírek – ismétlés
bűnügyi sorozat (12)
22:45 Képes hírek – benne egész 22:50 Képes hírek – benne egész
18:00 Fehérvári beszélgetések 20:20 Kallós Zoltán 90 éves –
éves – ismétlés
A világ Koczka módra
Képes hírek – benne
Műsorvezető: Nagy
órakor a Híradó ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
„Addig leszünk magyarok, 21:20 III. Csíki Versünnep
A 313. ugrás
minden egész órakor
Zoltán Péter. Vendég:
amíg magyarul énekelünk 22:15 Jó estét, Fehérvár!
Jó estét, Fehérvár! – ism.
a Híradó ismétlése
Éger László és társa
2016. 4. 14. CSüTörTöK
– ismétlés
és magyarul táncolunk”
Képes hírek – benne
2016. 4. 15. pénTeK
Jó estét, Fehérvár! – ism.
18:30 A Fehérvár TV
23:00 Képes hírek
21:20 Fülöp Attila, a bodajki
egész órakor a Jó estét,
Képes hírek – benne
archívumából
00:00 Képes hírek – benne
fegyvergyűjtő
Fehérvár! ismétlése
00:00
Képes hírek – benne
minden egész órakor
19:00 A hét hírei
minden egész órakor
21:50 Így készült: A
2016. 4. 13. SZerdA
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
19:20 Hitünk és életünk
a Híradó ismétlése
Mester és Margarita
2016.
4.
10.
VASárnAp
a Híradó ismétlése
Jó estét, Fehérvár! – ism.
19:50 Miami Vice – am.bűnügyi
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 07:00 Jó estét, Fehérvár!
színházi előadás
00:00 Képes hírek – benne
Bajnokok városa – ism.
sorozat (12)
07:45 Képes hírek – benne
22:05 Jó estét, Fehérvár!
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor a Jó 20:50 Egis-Körmend –
minden egész órakor
– ismétlés
a Híradó ismétlése
07:45 Képes hírek – benne
– ismétlés
TLI-Alba Fehérvár
estét, Fehérvár! ismétlése
a Híradó ismétlése
23:00 Képes hírek
07:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
Műsorvezető: Vakler
kosárlabda-mérkőzés
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
a Híradó ismétlése
Lajos. Vendég:
közvetítése felvételről
07:20 Képes hírek – benne
10:45 Bajnokok városa
07:45 Képes hírek – benne
2016.
4.
12.
Kedd
10.00
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Kallós Zoltán
minden egész órakor a Jó 22:10 A hét hírei – ismétlés
– ismétlés
minden egész órakor
10:45
Együtt
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
estét, Fehérvár! ismétlése 22:30 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
a Híradó ismétlése
00:00 Képes hírek – benne
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
egész órakor A hét
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
archívumából
10:00 Jó estét, Fehérvár!
minden egész órakor
archívumából
Műsorvezető:
hírei ismétlése
10:20 Fehérvári beszélgetések
11:40 Képes hírek – benne egész 11:40 Képes hírek – benne egész
– ismétlés
a Híradó ismétlése
Leffelholcz Marietta.
– ismétlés
órakor a Híradó ismétlése
10:45 Paletta – ismétlés
07:00 Jó estét, Fehérvár!
órakor a Híradó ismétlése
Vendég: Csik Máté
2016. 4. 11. Hétfő
Műsorvezető: Vakler Lajos.
13:00 Híradó 1-kor
11:15 A Fehérvár TV
– ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
Paletta – ismétlés
Vendég: Kallós Zoltán
13:10 Képes hírek – benne
archívumából
07:45 Képes hírek – benne
13:10
Képes hírek – benne
Fehérvári beszélgetések 10:45 Együtt – ismétlés
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
11:40 Képes hírek – benne egész
minden egész órakor
minden egész órakor a
– ismétlés
minden egész órakor
11:15 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
órakor a Híradó ismétlése
a Híradó ismétlése
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Vakler
A hét hírei ismétlése
– ismétlés
15:00 Győr – Fehérvár KC
13:00 Híradó 1-kor
10:00 Jó estét, Fehérvár!
16:30 Fehérvári beszélgetések
Lajos. Vendég:
10:00 A hét hírei – ismétlés
Műsorvezető:
kézilabda-mérkőzés
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
– ismétlés
Várhelyi Tamás
10:20 A szomszéd vár – ismétlés 10:45 Agrárinfó – ismétlés
Leffelholcz Marietta.
közvetítése felvételről
minden egész órakor a
Műsorvezető: Szabó
Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:50 A Fehérvár Tv
Vendég: Csik Máté
16:30 Fehérvári beszélgetések
Híradó 1-kor ismétlése
11:15 A Fehérvár TV
Miklós Bence. Vendég:
Köztér – ismétlés
archívumából
11:40 Agrárinfó – ismétlés
– ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések
archívumából
Hortobágyi
Éva
Fehérvári beszélgetések 12:10 Fehérvári beszélgetések 11:30 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Vakler
– ismétlés
11:40 Képes hírek – benne egész
17:00 Együtt – ismétlés
– ismétlés
– ismétlés
egész órakor A hét
Lajos. Vendég: Martonné 17:30 Esti mérleg – ismétlés
Műsorvezető: Szabó
órakor a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Szabó
Műsorvezető: Vakler
hírei ismétlése
Máthé Kinga, Spanyárné 17:50 Napi színes
Petra. Vendég: Juhász
13:00 Híradó 1-kor
Petra. Vendég:
Lajos. Vendég:
13:00 Híradó 1-kor
Halász Szilvia
Marci, Jánosi Szabolcs
13:10 Képes hírek – benne
18:00 Hírek
Németh Ádám
Várhelyi Tamás
13:10 Képes hírek – benne
17:00 Bajnokok városa
17:00 Paletta – ismétlés
minden egész órakor a
18:05 Fehérvári beszélgetések
Napi színes – ismétlés
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
minden egész órakor a
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
Műsorvezető: Szabó
Kincsesláda – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
Híradó 1-kor ismétlése
17:30 Esti mérleg – ismétlés
16:30 Fehérvári beszélgetések 17:50 Napi színes
Petra. Vendég:
Fehérvári beszélgetések 13:35 A Fehérvár TV archívumából 16:30 Fehérvári beszélgetések
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
– ismétlés
Köteles
Leander
– ismétlés
13:50 Aquital FC Csákvár
– ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:00 Hírek
Műsorvezető: Vakler
18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Vakler
– Dunaújváros
Műsorvezető: Nagy
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég: Nagy Attila
archívumából
Lajos. Vendég:
labdarúgó-mérkőzés
Zoltán Péter. Vendég:
Műsorvezető: Szabó
Lajos. Vendég: Martonné
17:00 Agrárinfó – ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Illényi Katica
közvetítése felvételről
Éger László és társa
Miklós Bence. Vendég:
Máthé Kinga, Spanyárné
17:30 Esti mérleg – ismétlés
19:25 Köztér – közéleti magazin
Napi színes – ismétlés
15:30 Arató Antal, az örök
17:00 A szomszéd vár – ismétlés 17:50 Napi színes
Hortobágyi Éva
Halász Szilvia
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
könyvtáros
VII. Fehérvári
17:30 A Fehérvár Tv
18:30 A Fehérvár TV
18:30 A Fehérvár TV
18:00 Hírek
magazin
16:00 Kondor Katalin igazságai
Versünnep elődöntő
archívumából
archívumából
archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:15 Hírek
16:25 Napi színes
Kolonics György, a
17:50 Napi színes
19:00
Jó
estét,
Fehérvár!
19:00
Jó
estét,
Fehérvár!
Műsorvezető:
Szabó
20:20
Vértes vitéz – Vizi László
16:30 Fehérvári beszélgetések 18:00 Hírek
kenus legenda
19:45 Együtt – családi magazin
19:45 Bajnokok városa –
Petra. Vendég: Juhász
Tamás előadása
– ismétlés
Fehérvári beszélgetések
18:05 Fehérvári beszélgetések
20:15 Hírek
sportmagazin
Marci, Jánosi Szabolcs
21:10 Aranybulla Művészeti
Műsorvezető: Szabó
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
20:20 ZTE – TLI-Alba Fehérvár
20:15 Hírek
18:30 A Fehérvár TV
Napok I.-II.
Petra. Vendég:
Műsorvezető: Szabó
Lajos. Vendég: Nagy Attila
kosárlabda-mérkőzés
20:20
Kallós
Zoltán
90
archívumából
22:05 Jó estét, Fehérvár!
Németh Ádám
Miklós Bence. Vendég:
18:30 A Fehérvár Tv
közvetítése felvételről
éves – ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
17:00 Fehérvári beszélgetések
Mohai Tamás
archívumából
21:40 XI. Székesfehérvári
21:20 Schirilla György, az
19:45 Paletta – kulturális
22:50 Köztér – ismétlés
– ismétlés
A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
Lecsófőző Vigasság
ifjabb pesti rozmár
magazin
23:10 Képes hírek
Műsorvezető:
Szabó
Jó estét, Fehérvár!
Miklós Bence. Vendég:
A szomszéd vár –
Mohai Tamás
turisztikai magazin
Kiemelt ajánlatunk: április 11. 20:20 Kallós Zoltán 90 éves – „Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk és magyarul táncolunk”
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A Vörösmarty Rádió műsora 2016. április 9-től április 15-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu
2016. 4. 9. SZOMBAT

2016. 4. 10. VASárnAp

00:00 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
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:
Horváth-Winter Diána
Műsorajánló, kalendárium,
névnapok, speciális
hétvégi horoszkóp
09:10 Bemutatkozik a Hétvezér
Általános Iskola és a
Vízivárosi Általános
Iskola. Vendég: Lángfalvy
Péterné és Czupár Éva
10:10 Környezettudatosság,
minden, ami öko
11:10 Gasztroóra. Vendég:
Kurucz Tünde
12:10 Műsorvezető: Palkó
Zsuzsa. Műsorajánló,
délutáni témaindító
13:10 Kinezológia. Vendég:
Koller Krisztián
14:10 Gyógynövények,
természetes megoldások.
Vendég: Lencsés Piroska
15:10 El Camino –
élménybeszámoló.
Vendég: Fersch Renáta
16:10 Önbecsülés, önbizalom.
Vendég: Garai Orsi coach
17:00 Egészségóra
szakorvosokkal
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

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
08:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
Műsorajánló, hosszú
távú időjárás,
orvosmeteorológia,
horoszkóp, kalendárium,
névnapok, lottószámok,
programajánló
09:10 Természetesen
egészségesen. Vendég:
Supliczné Tóth Mária
egészségtantanár,
táplálkozástudományi
szakember
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Molnár Tamásné (ASKA)
11:10 Katolikus gondolatok.
Vendég: Tóth Tamás
esperes, plébános
12:10 Fiatalon megélni a rákot.
Vendég: Schéda Szilvia
13:10 Csajos vasárnap délután.
Vendég: Hegedűs Dorina
14:10 A szexualitás kultúrája.
Vendég: Séllei Györgyi
szexológus tanácsadó
14:40 Kirándulás Szegeden.
Vendég: Kulcsárné Németh
Mariann idegenvezető
15:40 A Fehérvár TV
műsorajánlója. Vendég:
Látrányi Viktória hírigazgató

16:10 Vörösmarty kocka –
Informatika. Műsorvezető:
Barabás Ferenc,
Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
17:10 Filmajánló HorváthWinter Diával
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Mindentudás Egyeteme

02:00
06:00
06:10

09:10
10:10
11:40

13:10
14:10

16:10

2016. 4. 12. Kedd

00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
06:00 Félóránként friss
Válogatás a hétvége
hírek, időjárás és
műsoraiból
közlekedési információ
Mindentudás Egyeteme
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Félóránként friss
Rádióval! Műsorvezető:
hírek, időjárás és
Schéda Zoltán.
közlekedési információ
Benne: horoszkóp,
Ébredjen a Vörösmarty
kalendárium, kék
Rádióval! Műsorvezető:
hírek, sport és fontos,
Schéda Zoltán
aktuális témák
Benne: horoszkóp,
09:10 Beszélgetés programokról,
kalendárium, kék
moziról, aktualitásokról.
hírek, sport és fontos,
Vendég: Tornyai
aktuális témák
Gábor plébános
Autófitnesz. Vendég:
10:10 Műsorvezető: Németh
Polgár Tibor
Gábor. Egészségmegőrző.
Műsorvezető: Németh
Vendég: Mészáros Zalán
Gábor. Ötletláda
11:40 Kis kocka – informatikai
Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
Gombaszögi Attila
informatikus
informatikus
12:10 Energiaforrások.
Sportágak története és
Vendég: Szauter Ákos
szabályai – dzsúdó, 2. rész.
vezérigazgató (Széphő Zrt.)
Vendég: Szolnoki István
13:00 Diákkedd
Műsorvezető:
14:10 Műsorvezető: Bokányi
Bokányi Zsolt
Zsolt Érdekességek,
Jóban-rockban.
napi téma
Társműsorvezető:
15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
Heiter Dávid Tamás
Bedő Gyula
Divatműsor. Vendég:
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
Kernya Mariann

2016. 4. 11. Hétfő
00:00

17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:00 Bory-hét. Vendég: Sándorfi
Gergely igazgató
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

18:00 Helyi zenészek órája
2016. 4. 14. CSüTörTöK
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
00:00 Válogatás az elmúlt
21:00 Hangoskönyv
nap műsoraiból
22:00 Aktuális – napi hírmagazin
02:00 Hangoskönyv
22:10 Iránytű. Pál Ferenc
06:00 Félóránként friss
atya előadása
hírek, időjárás és
közlekedési információ
2016. 4. 13. SZerdA
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
00:00 Válogatás az elmúlt
Schéda Zoltán.
nap műsoraiból
Benne: horoszkóp,
02:00 Hangoskönyv
kalendárium, kék
06:00 Félóránként friss
hírek, sport és fontos,
hírek, időjárás és
aktuális témák
közlekedési információ
09:10 Állati dolgok. Vendég: Dr.
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Lorászkó Gábor állatorvos
Rádióval! Műsorvezető:
10:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán. Benne:
Németh Gábor.
horoszkóp, kalendárium,
Receptek, konyhai
kék hírek, sport és
praktikák. Vendég:
fontos, aktuális témák
Volenter István séf
09:10 A Fejér Megyei Szent
György Kórház működése. 11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
10:10 Műsorvezető: Németh
Gombaszögi Attila
Gábor. Ötletláda
informatikus
11:40 Kis kocka – informatikai
12:10 Fehérvár magazin
műsor. Vendég:
– lapszemle. Vendég:
Gombaszögi Attila
László-Takács
informatikus
Krisztina szerkesztő
13:10 Színházi beszélgetések
13:10
Hivatali óra.
14:10 Műsorvezető:
14:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
Bokányi Zsolt
Érdekességek, napi téma
Érdekességek, napi téma
16:10 Református hitélet.
15:10 Székesfehérvár
Vendég: Somogyi
Városgondnoksága
László lelkészi elnök
információi
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
16:10 Autós sport. Vendég:
18:10 Kézművesség. Vendég:
Debreczeni Dávid
Varga Csaba fafaragó
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
18:10 Egészségügyi műsor.
Kozma Ágival.
22:00 Aktuális – napi hírmagazin 19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
22:10 Filmajánló Horváth21:00 Hangoskönyv
Winter Diával

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

2016. 4. 15. pénTeK
00:00 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból
02:00 Hangoskönyv
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
11:10 Műsorvezető:
Németh Gábor
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
12:10 Kertészkedünk. Vendég:
Németh László
13:10 Hogyan készülnek
alapvető élelmiszereink?
14:10 Műsorvezető: Bokányi Zsolt
16:10 Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihályi Gyula
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
18:10 Irodalomról. Vendég:
Dr. Bakonyi István
József Attila-díjas
irodalomtörténész
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival.
21:00 Hangoskönyv
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.

Egészség

közéleti hetilap
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A gyógyult beteg mosolya a legfontosabb!

Bartalus Katalin doktornő harminchat éven
keresztül gyógyította a fehérváriakat a Szekfű
Gyula utcai rendelőben. Hetvenkét évesen
azonban úgy döntött, nyugdíjas lesz. Mint
mondja, már egészen fiatalon tudta, hogy
orvos szeretne lenni, amiben nagybátyja állt
előtte példaként, aki a szülőfaluja, Köröstarcsa
körzeti orvosa volt.

„A köztisztelet és az a jóság, ami
a nagybátyámból áradt, rendkívül szimpatikus volt. Emlékszem,
hogy amikor kisgyerekként betegek
voltunk, akár naponta többször is
megnézett bennünket. Magam is
mindenkiben a jót látom, és szeretek
segíteni annak, aki hozzám fordul. Ez
alakult aztán át komoly hivatástudattá az orvosi pályám során. Szeretek
mindenkit meghallgatni, ami sokat

jelenthet, hiszen lehetséges, hogy a
lelki panaszok okozzák a betegség
fizikai megnyilvánulását.” – mondta
Bartalos doktornő.
A szentesi kórház után Szegeden dolgozott. 1980-ban jött
Székesfehérvárra, tizenkét év
kórházi munka után. Összesen
harminchat évet ugyanabban a
rendelőben rendelt, és gyógyította
a betegeit: „Jóleső érzés volt, hogy
nagyon sok visszajelzést kaptam az

elmúlt hetekben a betegeimtől, akiknek szeretném megköszönni, hogy
évtizedeken keresztül a háziorvosuk lehettem. Ilyenkor látom, hogy
tényleg érdemes volt szívvel-lélekkel
végezni a munkámat.”

Fontos információ a betegeknek,
hogy továbbra is ugyanahhoz a
rendelőhöz fognak tartozni – a hetes
körzetben dr. Hegyi Klára vette át a
rendelést.

Fotó: Bácskai Gergely

Fő az egészség!

A legnagyobb dolog, amit embertársaidért tehetsz, ha őszinte szívvel figyelsz rájuk – vallja
Bartalus Katalin, aki közel ötven évnyi gyógyítás után lesz nyugdíjas

Gerinckímélő matracok,
több egészségpénztári
számlára is!
•
•
•
•

Egyedi méretre készítés
Bankkártya elfogadás
Azonnal elvihető standard méretek
Egyedi kedvezmények

Az akció 2016. április 7-30. között érvényes!
Más akcióval, kuponnal nem vonható össze!

Bácskai Gergely

Székesfehérvár, Seregélyesi út 92. • telefon: 06 70 953 7266
(Az Opel szalon mellett, a körfogalomnál lévő volt Tulipán Ruhagyár épületében.)
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Egyház

„A lényeg most következik!”

László-Takács Krisztina

Idekerültem öt évvel ezelőtt a plébániára, és örököltem egy nagyon
jó közösséget. Ez a közösség olyan
családokból áll, akik évtizedek óta
ide jártak, úgy is mondhatnám:
ősprohászkások. Örököltem hozzá
egy nagy templomot és egy plébániaépületet. Ez az épület azonban a
kommunista időkben nem működött közösségi térként.
Mire használták akkor?
Itt lakott a plébános, a káplán, és
több apáca is ideköltözött, amikor
felszámolták a szerzetesrendeket.
Mivel ilyen nagy létszámú egyházi
ember lakott itt, létrehozták az épületben a Templomellátó nevezetű
intézményt: itt sütötték az ostyát,
itt varrták a miseruhákat. Ennek
megfelelően lett annak idején kialakítva az épület. Aztán a nővérek

Fotó: Kiss László

Az elmúlt időszakban egyre növekszik a
Prohászka-templomba járók létszáma. Jelenleg
vasárnaponként hatszáz-hétszáz ember vesz
részt a miséken, és körülbelül ezer emberrel
vannak kapcsolatban. Van karitász csoport,
cserkészet, működik a Prohászka Baráti Kör, az
énekkar, sok a hittancsoport, tartanak irodalmi
teadélutánt, és lesz baba-mama angol is – hogy
csak néhányat említsünk. Tóth Tamás esperest
az ennek a közösségnek otthont adó megújult
plébániáról kérdeztem.

A közösségek a városnak is fontosak

meghaltak, az ostyasütő megszűnt,
kevesebb lett a pap, és az épület
gyakorlatilag funkcióját vesztette.
Amikor újra a közösségé lehetett
a plébánia, a kis munkahelyiségek
nem voltak alkalmasak arra, hogy
egy nagyobb létszámú csoport
összejöjjön.
Hogyan alakultak ki a mostani terek?
Amikor évekkel ezelőtt felmértük,
mennyi mindenre volna szükség,
horrorisztikus összeg jött ki, szinte
lehetetlennek tűnt a megvalósítás.

Ezért úgy döntöttünk, hogy lépésről lépésre, évről évre valósítjuk
meg az elképzeléseket. Ennek az
volt az előnye, hogy a folyamatosan fejlődő közösség igényeinek
megfelelően tudtuk kialakítani
a mostani arcát a plébániának.
Elkészült egy nagyobb terem,
könyvtárszoba, konyha és háztartási helyiség, melyek építését a
közösség mellett az egyházmegye
és a város is jelentős anyagi hozzájárulással támogatta. Kiderült,

2016. április 7.

hogy a városvezetésnek is nagyon
fontosak a közösségek.
Befejeződtek a munkálatok, megvan
minden?
Az infrastrukturális munkálatok igen, a lényeg azonban most
következik! Nagy kísértés ugyanis
egy papnak, hogy folyamatosan
azon dolgozzon, hogy megteremtse a pasztorálás körülményeit.
Ez azonban nagy csapda, hiszen
ahhoz, hogy pasztoráljunk, semmilyen körülmény nem kell. Ahhoz,
hogy mondjak egy jó szót valakinek, nem kell közösségi tér. Hogy
elmenjek egy beteget meglátogatni,
ahhoz nem kell nyílászáró és nem
kell fűtés. Ezért helyesen tettük,
hogy nem kapkodtunk, hiszen először kellett a közösséget felépíteni,
akiknek aztán lettek igényei. A
mostani beruházás lényege, hogy
az ide járók otthonosan érezzék
magukat, és ahogy otthon, itt is
legyen hova leülni, meleg legyen,
helyünk legyen.
Apropó meleg! Mi a helyzet a templom
fűtésével? Nem kevés összeg újraszereltetni a fűtést. Honnan lesz arra
pénz egy éven belül?
Szerencsére többen ajánlottak fel
a hívek közül, sőt más plébániáról
is adományt, és úgy néz ki, egyéb
segítségünk is lesz. A részletek
azonban még körvonalazódnak.

Programajánló

közéleti hetilap

Költészet napja, Kert Expo
Programok április 8-tól 17-ig

Szabó Petra
Április 8.
Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében
11 óra, Alba Plaza
Érdemjegyek? Ó, egek! – Túlélőklub szülőknek
17 óra, Fehérvári Pagony
Vajon elég jók gyermekünk iskolai érdemjegyei? Milyen teljesítményt várhatunk el tőle?
Elvárható-e a jó jegy? Egyáltalán, mi számít
annak? Mit tehetünk, ha nem tanul jól, és mi
úgy gondoljuk, hogy többre lenne képes? Motiválhatjuk-e a tanulásra? És ha igen, hogyan?
Nemesné Somlai Gitta előadásából kiderül.
Belvárosi fák és mandalák
18 óra, Pelikán Galéria
Tóth Adrien grafikusművész tárlata. A kiállítás május 6-ig látogatható.
Büki Attila: Szó és kép
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Irodalmi esttel egybekötött kiállításmegnyitó.
Április 9.
Ocho Macho
20 óra, Fezen Klub
Április 11.
Joós Tamás és Hegyi Norbert
15.30, A Szabadművelődés Háza

Verses, zenés előadás a magyar költészet
napja alkalmából.
Költészetnapi beszélgetés Schein Gáborral
17.30, Study könyvesbolt
A vendéggel Czinki Ferenc nemcsak versekről, hanem eddigi munkáiról, terveiről
beszélget.
A magyar költészet napja
18 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Széna
téri Tagkönyvtára
Szegedi Kovács György költővel beszélget
Gellén-Miklós Gábor.
Április 12.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Born Gergely: A magyar néptánc titkos
üzenete – Ősvallási tartalmak a magyar néptáncban (III. rész).
Április 13.
Interaktív kerekesszék-bemutató
10 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
Előadással és nyereményjátékkal egybekötött
program Kazány Tibor ügyvezetővel.
Április 16.
IX. Kert-Expo
8 óra, Bregyó Sportcentrum
A rendezvényen dísznövénytermesztők,
kertépítők, kertberendezők, őstermelők
kínálják portékáikat. Két napon keresztül

szakmai és színpadi programok színesítik a
rendezvényt. Állatsimogató, szalmaugráló és
vidámpark várja a gyermekeket. Megjelennek a háztáji őstermelők képviselői, akik
kóstoltatják termékeiket. Két napon keresztül
szakmai és kulturális programok színesítik a
rendezvényt.
Leander Kills-koncert
20 óra, Fezen Klub
Április 17.
XXVIII. Ásványbörze és ékszervásár
9 óra, VOK
Az ékszerek természetes kövek és ásványok
felhasználásával készültek. A természetes és
nem feldolgozott ásványokat keresők Erdélyből, Afrikából, Amerikából, Kínából és Indiából származó kristályokból válogathatnak.

VAGYOK 2016
Április 9. 9 óra, KÖFÉM Oktatási és Közművelődési Központ
A Székesfehérvári Első Lions Club immár
kilencedik alkalommal rendezi meg a
látássérült, sérült és hátrányos helyzetű
emberek számára az esélyegyenlőség
jegyében a bemutatkozási és figyelemfelkeltési lehetőséget.
9 óra: Képzőművészeti kiállítás – megnyitó
9.30: Ki mit tud?
16 óra: Eredményhirdetés

FehérVár

Gyereksarok
Gyermekjátszó és táncház
Április 9., Táncház
17 óra: Kézműves foglalkozás
18 óra: „Április bolondja.” –
népi gyermekjátszó Kneifelné
Laczkó Krisztina vezetésével
19.30: Táncházi mulatság
Kiss Gábor vezetésével. Muzsikál a Galiba zenekar.
Volt egyszer egy – bábelőadás
Április 10. 11 óra, Igéző
Az Aranyszamár Bábszínház
előadása
Állati jó kézműves foglalkozások a gyermekkönyvtárban
Április 16. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekkönyvtár
A foglalkozás a „Lepkeszárny” elnevezést viseli.
Halász Judit-koncert
Április 16. 11 óra, Művészetek Háza
Kippkopp a fűben
Április 16. 17 óra, Civil
Központ
Bábelőadás.
Kacor király
Április 17. 11 óra, Igéző
A Meseerdő Bábszínház
előadása.
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Diáksportnap a Bregyóban
Somos Zoltán
A Diáktanács által szervezett sportnapot tartottak pénteken a Bregyó közi sportcentrumban.
Főleg a kispályás foci és a streetball vonzotta a
nevezőket, de egyéni sportok és bemutatók is
színesítették a programot.

Fotó: Kiss László

A kezdeményezés jó, ezt leginkább
a nevezők száma igazolta. Jellemző,
hogy a Diáktanács sportnapján
annyi csapat jelentkezett a focitornára, hogy a Bregyó közi két pálya
mellett másik kettőt is igénybe
kellett venni, szomszédos iskolák
udvarán is játszottak a fiúk. A

streetball, mint hagyományos fesztiválsport sem maradhatott ki, de a
jó hangulatot fokozó kötélhúzás is
komoly csapatmunkát igényelt.
Az egyéni sportok közül a rekeszmászást, a petanque-ot és a zsákban
futást próbálhatta ki, aki akarta.
Csaknem ötszáz diák sportolt,
köztük Zalaegerszegről érkezett
vendégek is. S hogy Fehérvár,
mint sportváros többféleképpen is
reprezentálva legyen, a színpadon
a nagyobb egyesületek sportolóival
zajlott rövid terefere. A hangulat és
az érdeklődés alapján úgy tűnik,
hagyomány lehet a diáksportnapból.

A sláger természetesen a kispályás foci volt

2016. április 7.

Öttusa az örök
városban
Somos Zoltán
Rómában rendezték az öttusa világkupa legutóbbi
versenyét. A fehérvári színeket Alekszejev Tamara, Demeter Bence és Málits István képviselték.

Az Alba Öttusában versenyző
Alekszejev Tamara, ha visszagondol
a római hétvégére, elsősorban jó vívására emlékezhet majd elégedetten.
Ebből lehet meríteni a későbbiekben
is, hiszen a selejtezőben és a döntőben is jól ment a páston Tamarának:
a fináléban huszonkét asszót nyert
meg, és ötödik volt ebben a tusában.
Szintén biztató a lovaspályán látott
teljesítménye. Egy verőhibával ment
végig, és a finálé kombinált száma
előtt már a nyolcadik volt összetettben. Kár, hogy a zárószámban
elmaradt a mezőny elejétől, így végül
tizenhatodikként végzett a versenyen, amelyen a már olimpiai kvótás
Kovács Sarolta nem indult. Ott volt
ellenben a Volán Fehérvár két férfi
öttusázója, Demeter Bence és Málits
István. Mindketten sikerrel vették
a selejtezőket (idén kevés VK-verseny van, ezért az indulói létszám
mindig magas), a döntőben azonban
elmaradtak legjobbjuktól. Igaz, a
kvótára hajtó Demeter a futás-lövészet kombóban jól ment, a döntőt
tizennegyedikként zárta. Málits
harmincadik lett.

Németh Zoltán

Fiatalokat a pályára!
Én magam éveken keresztül
játszottam egy focimenedzser
játékkal. Tudják, azzal a fajtával,
amelyikben játékosokat ad, vesz,
nevel az ember, taktikát határoz
meg, menet közben cserél, edzéstervet ír, stb. Mindig is élveztem – és
ez célom is volt – amikor fiatal
játékosoknak adhattam lehetőséget,
és építhettem be őket a csapatba.
Lassan három éve nem játszottam
a játékkal. Ez a fajta gondolkodásmód azonban a mai napig jellemez.
Nagyon szurkolok a fiataloknak,
hogy minél több lehetőséget kapjanak a felnőttek között. Ezért is szerettem meg nagyon a Volán MOL
Ligás csapatát. És ezért is tetszik
az a fajta hozzáállás, amit Deli
Ritától, a fehérvári kézis hölgyek
vezetőedzőjétől látok. A Fradi ellen
nemcsak epizódszerep jutott a még
mindig csupán tizenöt esztendős
Hudra Enikőnek. És láss csodát,
nem tojta össze magát! A Fradi
klasszisaival szemben kőkeményen
védekezett, nem foglalkozott vele,
hogy éppen Pena vagy Szucsánszki
jött vele szemben! Azt hiszem, ez
kell, erre van szüksége a fiataloknak, és szerintem a drukkereknek
is. Hajrá Enikő, hajrá ifjúság!

Itthon lehengerlő az Alba
TLI-Alba Fehérvár – Atomerőmű SE: 97-74

Somos Zoltán
A múlt szerdai, szolnoki meccs után egy hét pihenő
jutott az Alba Fehérvárnak, mert a hétvégi meccsnapon
nem lépett pályára Dzunics Braniszlav csapata. A
szerdán Fehérvárra érkező Paks ellenben eddig nem
kapott pihenőnapot, abban tehát bízhattak a hazaiak,
hogy ők lesznek frissebbek.

Fotó: Simon Erika

Március 9-én hosszabbításos csatában
nyert az Alba az alapszakaszban az
Atom ellen, és mint akkor, ezúttal is
könnyedén ellépett a mérkőzés elején.
Lerohanásokból szerezték az első hat
pontot Mylesék, majd amikor kicsit
ocsúdott a Paks, Chery vágott be két
triplát. Támadásban és védekezésben

is remekelt a Fehérvár, a negyedvégi
dudaszó előtt a védők közt könnyedén
szlalomozó Myles Csorvásival is dobatott
egy kosarat és majdnem húsz volt az
előny.
A második negyed ugyan öt paksi
ponttal indult, de Simon gólpasszaival
és Pearson vezérletével válaszolt, és
huszoneggyel vezetett az Alba. Ekkor
vette elő a zónát a Paks, amivel meg is
törte a hazaiak lendületét, akik keresték
a megoldást a területvédekezés ellen.
Egy elrontott támadást követően kért
időt Dzunics Braniszlav, és a továbbiakban ki is jött a hullámvölgyből az Alba.
Főleg, hogy Chery elkapta a fonalat, és
bevágott három triplát. De volt, hogy a

Ryan Pearsonnak mindegy, hány ember között kell megtalálni az utat a gyűrűig – megtalálja

centerre tudta kijátszani a figurát a zóna
ellen a Fehérvár, így megnyugtató előn�nyel mehettek szünetre Lóránték.
A harmadik negyed is paksi triplával
indult, és eleinte minden támadását kosárral fejezte be a vendégcsapat. Az Alba
inkább csak válaszolgatott, amibe újabb
hármasok fértek bele. Dunn vette kézbe
a paksi csapatot, olykor nem is akart
szabadulni a labdától, de rendre eljutott
vele a hazai gyűrűig. Pearson pedig a
túloldalon folytatta a pontgyártást, volt
egészen elképesztő mozdulattal kosárba
lökött labdája, befejezett lerohanása is.

Már tízen belülre is jutott az ASE, csak
közben érezhetően fáradtak a középszakaszban még pihenőnap nélkül álló
vendégek. Eladott labdáikat azonban nem
büntette az Alba, könnyű helyzeteket
rontottak Lóránték. Nem volt azonban
visszaút a Paksnak: alig találtak be a vendégek, a lepattanókból pedig sorra vezette
gyors támadásait a Fehérvár. Pearson után
Chery, majd a különbség is újra elérte a
húsz pontot. Négy perccel a vége előtt
nem maradt kérdés. 97-74-re nyert, és
lendületből mehet szombaton Körmendre
az idegenbeli bravúrral még adós Alba.
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Nem a Győr, az Érd a fontos!

Kaiser Tamás
Hazai pályán hat góllal kapott ki a Fehérvár KC a Ferencvárostól az alapszakasz záró mérkőzésén. Ezzel eldőlt,
hogy az FKC a női kézilabda-bajnokság rájátszásában a
Győrrel játszik majd a legjobb négy közé jutásért.

Nyilván nem a Fradi elleni keddi, hazai vereség (28-34) miatt nem végzett
az alapszakaszban a nyolcadik helynél
előrébb a Fehérvár KC. Jó néhány
olyan mérkőzés akadt a szezonban,
amelyen begyűjthette volna az FKC
azt a két pontot, mellyel odaérhetett
volna a hatodik helyre. A szezont

Bakó Botonddal kezdő, majd Deli
Ritával folytató alakulat az alapszakasz huszonkét mérkőzésén 19 pontot
gyűjtött, eggyel kevesebbet, mint a
hatodik Debrecen. A nyolcadik hely
pedig azt jelenti, hogy a Győr testén
vezetne az út a bajnokság legjobb
négy csapata közé. Ma nemcsak
Magyarországon, de a világon is
nagyon kevés olyan csapat van, amely
reális eséllyel vehetné fel a versenyt
a győriekkel egy oda- visszavágós
párharcban.
„Az nyugodtan kijelenthető, hogy a
Bajnokok Ligája négyes döntőjébe jutó
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Fotók: Simon Erika

közéleti hetilap

Tápai Szabina tíz gólja is kevés volt a Fradi ellen

Győrrel szemben a Fehérvárnak nincs
esélye továbbjutni.” – jelentette ki az
FKC vezetőedzője, Deli Rita, majd
hozzátette: „A középházi rájátszásban
fogunk szerepelni, az ötödik helyért pedig
vagy a Siófok, vagy az Érd lesz az ellenfelünk. Maximálisan fel fogunk készülni,

hogy a lehető legjobb helyen végezzünk a
középházban. De természetesen nagyon
hangsúlyos lesz az Érd elleni Magyar
Kupa-elődöntő!”
Ez utóbbi pedig – nem túlzás az állítás
– az év mérkőzése lesz a Fehérvár
számára!

Áprilisi program
13., szerda 18 óra: Győri Audi ETO KC – Fehérvár KC bajnoki negyeddöntő
15., péntek 18 óra: Fehérvár KC – Győri Audi ETO KC visszavágó
30., szombat: Fehérvár KC – Érd Magyar Kupa-elődöntő

Egyre több időt töltenek a pályán a fehérvári fiatalok, így Májer Krisztina is

Újra vannak társak?
Németh Zoltán
Egy győzelem, egy vereség, egy bírálat, egy
dicséret. A Honvéd elleni 2-1-es vereség után
csapatával szemben kritikus hangot megütő
Horváth Ferenc a DVSC-TEVA elleni bajnoki után
már dicsérte övéit: a Videoton 1-0-ra nyert a
második helyért zajló versenyfutásban az egyik
komoly vetélytársának számító hajdúságiak
ellen.

volt felkészülni, ez értelemszerűen
nem volt annyira alapos, mint a
megszokott, mégis nyertünk. A
társaság fejben nagyon „rajta volt“
a meccsen, a kezdők és a cserék is
nagyon koncentráltan játszották

végig a mérkőzést.” – foglalta össze
gondolatait Horváth.
A Videoton a hétvégén újra pályára
lép: április 9-én 18 órától a kiesés
elől menekülő Vasast fogadja a
felcsúti Pancho Arénában.

Wehrs Kevin Daniel magyar állampolgár

Fotó: vidi.hu

Fotó: Varjú Zoltán

„Mindenkinek megvan a maga
felelőssége a történtekben, nekem is,
remélem mindenki vállalja is a saját
részét. A második helyért én biztosan
tovább küzdök majd, nagyon bízom
benne, hogy találok ebben társakat
is.”

A fenti mondatok Horváth Ferenctől, a Videoton vezetőedzőjétől
származnak. A fehérvári tréner
nem titkolta csalódottságát a Honvédtól elszenvedett 2-1-es vereség
után. A játékosokkal szembeni
kőkemény kritika aztán gyorsan
dicséretté változott, miután a
piros-kékek a hétközi fordulóban
Feczesin góljával 1-0-ra legyőzték
a szintén a második helyre hajtó
Debrecent.
„A Honvéd ellen felkészültünk
lépésről lépésre a játék minden
elemére, nem is játszottunk rosszul,
megvoltak a lehetőségeink is, de
kihagytunk mindent. A mai mérkőzésre gyakorlatilag egy napunk

Feczesin megmozdulása három pontot ért a Loki ellen. A Vidi ezzel a győzelemmel egy négy
meccsből álló nyeretlenségi sorozatot szakított meg.

Ünnepélyes keretek között tette le múlt csütörtökön a magyar állampolgársági esküt Wehrs
Kevin Daniel, a Fehérvár AV 19 játékosa. Az amerikai származású jégkorongozó két éve csatlakozott a fehérvári csapathoz. Az állampolgársági eskü letételével minden technikai akadálya
elhárult annak, hogy Wehrs magyar színekben vehessen részt a májusi A csoportos világbajnokságon.
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A FehérVár mindenkinek jár!

.

ÁLLÁSAJÁNLAT
Székesfehérvár
Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres
az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ
• KEGYELETI SZOLGÁLTATÓ,
TEMETŐFENNTARTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• VILLANYSZERELŐ
• VÍZVEZETÉK-SZERELŐ

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

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

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

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