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Választókerületi
programok
Feketehegy-Szárazrét
Lakossági fórum
Május 30-án, hétfőn 16.30kor „Városunk és városrészünk ma és a közeljövőben”
címmel lakossági fórumot
tartanak Feketehegy-Szárazréten. A programon részt
vesz Cser-Palkovics András
polgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Szigli
István területi önkormányzati
képviselő, Kovács Zsolt alezredes, városi rendőrkapitány,
Bozai István városgondnok
és Nagy Zsolt, a Közlekedési
Iroda vezetője.
Helyszín: Feketehegy-Szárazréti Közösségi Központ
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Közélet

Fehérvár köszöntötte katonáit

Bácskai Gergely

Múlt héten csütörtökön gálaműsort rendeztek
a Vörösmarty Színházban, majd másnap a
Fehérvár katonái rendezvénnyel, számos bemutatóval és érdekességgel hívták fel a figyelmet
a honvédelemre az Alba Plaza előtt.

A magyar honvédelem napja
alkalmából Székesfehérvár színházi
gálaműsorral mondott köszönetet
a városban szolgálatot teljesítő katonáknak. Az esten Vargha Tamás

honvédelmi államtitkár ünnepi
beszédében tiszteletét és köszönetét fejezte ki azoknak, akik ma katonai szolgálatot teljesítenek. Mint
mondta, a múlt példája kötelez: a
hazát, az országot, a nemzetet meg
kell védeni.
A Fehérvár katonái rendezvényen
a Liszt Ferenc utca bejáratánál
ünnepélyes keretek között indították útjára az idei adománygyűjtő
programot. A „Mind egy szálig”
akció keretében május 27-ig min-

Földi Zoltán, Felsőváros
önkormányzati képviselője
ezúton értesít mindenkit,
hogy június 2-ára tervezett
fogadóórája elmarad. Legközelebb július 7-én, csütörtökön a megszokott időben, 17
és 19 óra között várja a 10.
számú választókörzetben élőket a Királykút Emlékházban
(Mikszáth Kálmán u. 25.)

Fotók: Bácskai Gergely

Elmarad a fogadóóra

A programokkal az a cél, hogy bárki betekintést nyerhessen a katonák mindennapi életébe és a
fiataloknak is megmutassák a honvédelem érdekességeit

Megnyíltak a fehérvári kapuk
Molnár Diána
A török uralom alóli felszabadulás 328.
évfordulója alkalmából tartottak megemlékező
ünnepséget a Nemzeti Emlékhelyen, ahol a
Kákics zenekar adott ünnepi műsort.

Fotó: Varjú Zoltán

A megemlékezésen a Székesfehérvári Járási Hivatal vezetője, Dancs
Norbert mondott ünnepi beszédet,
amelyben felelevenítette az ostrom
részleteit: Buda 1686-ban történt
visszafoglalását követően Székesfehérvárt is ostromzár alá fogták
a császári csapatok. A hosszas
blokád éhínséget eredményezett,
s a kilátástalan helyzetben lévő
törökök tárgyalásokat kezdtek a

vár kapitulációjáról. A kiéheztetett
törökök kivonulása után egyes források szerint mindössze „penészes
köles” volt az egyetlen élelmiszer a
város falain belül. Székesfehérvár
elhanyagolt, romos állapotban volt,
ebből kellett újjáépíteni, kialakítani
a máig fennmaradt barokk belvárost.
Róth Péter alpolgármester szerint a
visszafoglalás új kezdetet jelentett
Székesfehérvárnak, az újjáépítés
eredményét pedig máig csodálhatjuk, ha végigsétálunk a belvároson.
Az ünnepi beszédet követően a
Nemzeti Emlékhely külső falánál,
az emléktáblánál helyeztek el koszorút a résztvevők.

A megemlékezés egyben rendhagyó történelemóra is volt az iskolásoknak

A Magyar Királyi 17. Honvéd gyalogezred
parancsnokának tiszteletére az önkormányzat által alapított Sipos Gyula-díjat
Cser-Palkovics András polgármester Fucsku
Sándor vezérőrnagynak adta át kiemelkedő
katonai pályafutása, a honvédelem ügyének
népszerűsítése és Székesfehérvár katonai
szellemiségének megtartása érdekében
végzett tevékenysége elismeréseként

den nap 10 és 18 óra között várják
a jótékonykodókat az Alba Plaza
előtti standnál és a Városház téri
II. világháborús emlékműnél. A
jótékonysági eseményt május 27-én,
pénteken este hatkor a Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar műsora
zárja a Városház téren.
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Nukleáris célpont volt Fehérvár
Nagy Zoltán Péter
Az Amerikai Nemzetbiztonsági Archívum múlt
héten közzétett egy megdöbbentő adathalmazt,
amelyből kiderült, hogy ezeregyszáz célpontra
állított, élesre töltött nukleáris rakéta várta a piros gomb lenyomását a hidegháborús időszakban.
Ezekből egy városunkra irányult!

A titkosítás feloldását követően a
Future of life közölte az adatokat,
amikből kiderült, az akkori célpontok
elsősorban a Szovjetunióban, Kínában és Észak-Koreában voltak, de
jutott Kelet-Európának is rendesen.
Magyarországon a katonák által is
használt repterek álltak a célkeresztben, összesen tizenöt. E tizenöt célpont között volt Székesfehérvár. Az
Ikarus gyártelep szélén volt a katonai
repülők felvonulási tere az 1950-es
évek elején, ennek a térnek a kellős
közepén kellett volna robbannia az
atomtöltetnek, ha más eszközzel nem
tudták volna a szocialista tömböt
meggyőzni valamiről, mondjuk a
demokráciáról. Hiszen tudjuk: az
Egyesült Államok a demokrácia
testőre, és ebbe már sok százezer
ember belehalt. A hidegháború a
Jalta-Potsdam-Teherán megállapodásokat követően szinte biztosított volt.
Csak az volt a kérdés, mikor válik
forróvá.
Ha valamilyen konfliktus felborította
volna a pengeélen táncoló egyensúlyt,
akkor az amerikai támaszpontról elindított rakéta és atomtöltete harminc

perc alatt érte volna el az Ikarus
katonai repterét. Félreértés ne essék,
nem valami humánus akcióról lett
volna szó: azért robbant volna a nyílt
téren az atomtöltet, mert így érte volna el hatása legjavát! Ha például az
Ikarus összeszerelő-üzemét célozzák
meg, akkor az elsődleges áldozatok
száma csak a tervezett töredékét
éri el. Az eltervelt halálos áldozatok
száma egy 1,2 megatonnás bomba
esetén minimum ötvennégyezer
ember volt, további hatvannégyezren
„csak” sérülést szenvedtek volna. Úgy
mérlegeltek az amerikai „szakemberek”, hogy összesen 180 ezerre tehető
a valamilyen formában „érintettek”
köre. Fehérváron gyakorlatilag
mindenki meghalt volna. Nagyjából
Kőszárhegy van olyan távolságban,
ahol már túlélő sérültek is lehettek
volna. Polgárdi kedvező időjárás esetén talán megúszta volna másodlagos
következményekkel.
Mindez nem puszta dobálózás a
számokkal. Nemcsak a repülőterek
megsemmisítése volt a cél, hanem
elsősorban az elrettentése azoknak,
akik még életben maradnak. Ezekben
a tervekben nem kímélték a szövetségeseket sem, hiszen a radioaktív
sugárzásból ők is kaptak volna, de
gondosan vigyáztak Amerika megóvására.
Ha a hidegháború felforrósodott
volna, akkor már biztos, hogy Székesfehérvár eltűnik a térképről. Mária
Terézia álma beteljesedett volna.

Nyáron elkészül az új elkerülő
Bácskai Gergely
A nyugati elkerülő új szakasza várhatóan jelentősen tehermentesíti majd az Új Csóri utat, és
enyhíti a városon áthaladó tranzitforgalmat is.

Fotók: Bácskai Gergely

A hidak már teljesen elkészültek,
a kivitelező a befejező munkálatokat végzi: néhány helyen kopó-

réteg-építést, szalagkorlát-kihelyezést, burkolati jelek festését,
forgalomtechnikai táblázást,
humuszolást, növénytelepítést.
Az új út mentén húsz hektárnyi
erdőt és mintegy tizenötezer
bokrot ültetnek. Az elkerülőút
nyáron forgalomba helyezhető
lesz.

Az elkerülőút most épül ki teljes egészében, Feketehegy-Szárazrét fellélegezhet

A kivitelezés befejező munkálatairól Cser-Palkovics András polgármester, Törő Gábor országgyűlési képviselő, Brájer Éva Maroshegy és Szigli István Feketehegy-Szárazrét önkormányzati
képviselője valamint Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. kommunikációs
igazgatója tartott helyszínbejárással egybekötött sajtótájékoztatót

A közlekedés minden nagyvárosban, így Székesfehérváron is
kulcskérdés, a nyugati elkerülő
megépítése pedig nemcsak a térség, hanem az ország gazdaságának
szempontjából is fontos beruházás.
„A különböző városrészek összekötése
vagy éppen tehermentesítése és az
átmenő forgalom belvárosból való
kivezetése szempontjából is nagyon
fontos ez a beruházás.” – mondta a

város polgármestere, Cser-Palkovics András.
A nyugati elkerülő befejező
szakaszának nyomvonala érinti a
Gaja-patakot, a Hosszú-ér vízfolyást, majd a Feketehegyi-árkot és
az Iszkaszentgyörgyi-árkot keresztezve jut el a 8-as számú főúthoz. A
szakaszon nyolc felüljárót és kettő
külön szintű csomópontot építettek.
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Hány darabos a készlet és honnan került elő?
Látrányi Viktória

Először vegyük a tényeket! A vizsgálatok, a tanúk elbeszélése alapján azt
tudjuk, hogy amikor Sümegh József
megtalálta a kincseket, több embernek
is megmutatta. Ők azt állítják, negyven
körüli tárgyat láttak és két üstöt.
Biztosan tizennégy tárgyat és egy üstöt
ismerünk. A külföldi kereskedők ennél
több tárgyról beszélnek. Van olyan
vélemény, ami szerint a teljes kollekció kétszáznál is több darabból állhat.
Talán az is biztosan megállapítható,
hogy akik kicsempészték az országból
a kincset, tájékozódtak arról is, hogy
akkor van igazán nagy értéke a leletegyüttesnek, ha egyben marad.

Az orosz vonal
A Fehérvár magazin hasábjain is többször foglalkoztunk már a Seuso-üggyel
kapcsolatos különböző felvetésekkel.

Fotó: Kiss László

Hány darabból áll Magyarország „családi ezüstje”?
Pontosan senki nem tudja megmondani. A szakma
biztosan tizennégy darab ezüstleletről tud. Az
egykori szemtanúk, a megtaláló, Sümegh József
ismerősei, szomszédai, barátai negyven darabot
említettek. A külföldi kereskedők mintegy kétszáz
darabról beszéltek. Az is titok, hogy kik és hogyan
csempészték ki az országból, s arra sincs válasz, hol
került elő a Seuso-kincsként ismertté vált páratlan
leletegyüttes.

Mikor kerül elő újabb tárgy a Seuso-kollekcióból?

Dézsy Zoltán Seuso II. című filmjében
foglalkozik a sokat emlegetett orosz
vonallal. Arra is külön kitér a dokumentumfilmes rendező, hogy a magyar
állam pénzjutalmán felbuzdulva négy
férfi, Vári György, Kulcsár István,
Mórocz László valamint egy politikai
összeköttetésekkel rendelkező civil,
S. Sándor felajánlotta a Hiller István
vezette tárcának, hogy közreműködnek
két tárgy, egy kancsó és egy kézmosó
hazahozatalában. A helyszín Moszkva. Az orosz fél állítólag több millió
euróért cserébe adta volna a tárgyakat

és egy koronatanút – egy volt szovjet
katona személyében – aki igazolta
volna, hogy a tárgyak Magyarországról kerültek hozzájuk. Bemutatják a
filmben Vári György erről szóló levelét
is, amit S. Sándornak írt. Ebben az
olvasható, hogy az általa elmondott
„orosz vonal” nagyon valószínű, ugyanakkor azt javasolták, hogy várjanak a
2010-es választásokig, mert a szocialista kormányzat „nem túl motivált az ügy
fejlesztésében”. A megegyezés szerint
jegelik az ügyet, majd 2010 májusa,
azaz a választások után térnek rá
vissza. Hogy mi történt azóta a csoport
tagjaival? Hirtelen jött magas láz, tragikus közlekedési baleset és agyvérzés
végzett három személlyel. Már csak a
csoport negyedik tagja él...

Újabb konspirációs teóriák
A téma iránti lelkes érdeklődőként nap
mint nap keresem a friss tartalmakat.
Az egyik kedvelt helyem Tóth Tibor
(Tiboru), az ügy állását jól összefoglaló
konteóját, azaz összeesküvés-elméletét
elénk táró blogja. Itt folyamatosan születnek újabb hozzászólások. Érdekes
kérdést vet fel egy nemrégiben született
bejegyzés:
„2016-05-09 19:06 @spenny5: Régész
barátom egyik ismerőse, kihasználva a
szép időt, kirándult egyet a Szárhegyen.
Szemrevételezte és alaposan lefotózta a

helyszínt. Pontosabban – úgy tudom – mind
a két, egymáshoz nagyon közeli pincét. Abból
indul ki ugyanis dr. Dénes József, hogy az
egyik olyan, 1976-ban földmunkával érintett
ingatlanról lehet szó, amelyik nagyon közel
esik a quadripus 1878-as megtalálási helyéhez, Molnár János akkori pincéjéhez. Ez nem
azonos a Borbély-pincével, az már 1878-ban
is Borbély-pince volt. A két régi Molnár János-féle pince ma is megvan, s mind a kettőt
használják is. Azt nem tudja 100%-osan,
hogy a két pince közül melyik a lelőhely…”
Ezt a felvetést érdemes továbbgondolni.
Aztán ott van az anyagvizsgálatok eredménye is. Erről a Fehérvár magazinnak
Hajdú Éva volt miniszteri biztos korábban azt mondta: „Azt tudjuk a vizsgálatokból, hogy a kincs nem volt földbe temetve,
hanem valamilyen magas mészkőtartalmú
üregben volt. Ez a rárakódott rétegekből
kimutatható. Ez mindkét lehetőségre illik,
hiszen a fűtőcsatorna egy mészkövekkel
kirakott járat, és a bányára is igaz lehet.”
Sümegh József tehát a bányában vagy
a szabadbattyáni palota fűtésalagútjában elrejtve is megtalálhatta az ezüstöt,
amiért később az életével kellett fizetnie.
Számos kérdés van, ami folyamatosan
foglalkoztat engem is: Kik ölték meg
Sümegh József kiskatonát? Ki és mikor
szolgáltat be majd tárgyat? Miért nem
folytatják a palota feltárását? Miért van
olyan része a Seuso-ügynek, ami államtitok? Remélem, ezekre egyszer választ
kaphatunk!
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Műsorvezető:
11:40
Kis
kocka
–
informatikai
egészségtantanár
László
lelkészi
elnök
Városgondnoksága
gyermekkorban. Vendég:
Németh Gábor.
műsor. Vendég:
táplálkozástudományi
17:30 Aktuális – napi
információi
Nemesné Somlai Gitta
hírmagazin
Kis kocka – informatikai
Gombaszögi Attila
szakember
16:10 Autós sport. Vendég:
11:10 Gasztroóra. Vendég:
18:10 Kézművesség. Vendég:
műsor. Vendég:
informatikus
10:10 Gazdikereső. Vendég:
Debreczeni Dávid
Kurucz Tünde
Kőnig Nóra könyvkötő
Gombaszögi Attila
14:10 Műsorvezető: Bokányi
Krepsz Gyöngyi
17:30 Aktuális – napi hírmagazin
12:10 Műsorvezető:
18:10
Egészségügyi
műsor.
19:00
Esti
beszélgetések
informatikus
Zsolt.
Érdekességek,
(HEROSZ)
Fehérvári
Palkó Zsuzsa
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
13:10 Sportágak története és
napi téma
Állatotthon
Gazdálkodj okosan!
Kozma Ágival
22:00 Aktuális – napi
szabályai – Jégkorong. 15:10 Ingatlanpiac. Vendég:
11:10 Katolikus gondolatok.
– Pénzkezelés
hírmagazin
21:00 Hangoskönyv
Vendég: Ocskay Gábor
Bedő Gyula
Vendég: Tóth Tamás
gyerekeknek. Vendég:
22:10 Filmajánló Horváth22:00 Aktuális – napi hírmagazin
14:10 Műsorvezető:
16:10 Diákkedd
esperes, plébános
Galántai Gergely
Winter Diával
22:10 Mindentudás Egyeteme
Bokányi Zsolt
17:30 Aktuális – napi
13:10 Önismeret, társismeret. 12:10 Műsorvezető:
Jóban-rockban.
hírmagazin
Bokányi
Zsolt
Vendég: Koller Krisztián
2016. 6. 3. pénTeK
Társműsorvezető:
18:00 Helyi zenészek órája
13:10 Házitündér – háztartási
2016. 6. 2. CSüTörTöK
14:10 Gyógynövények,
Heiter Dávid Tamás
19:00 Esti beszélgetések
műsor. Vendég:
természetes megoldások.
00:00 Válogatás az elmúlt
00:00 Válogatás az elmúlt
16:10 Divatműsor. Vendég:
Kozma Ágival
Boda Kriszta
Vendég: Lencsés Rita
nap műsoraiból
nap műsoraiból
Kernya Mariann
21:00 Hangoskönyv
15:40 Fehérvár TV –
16:10 Kertrendezés Feng-

2016. 5. 28. SZOMBAT

Shui módra. Vendég:
Pocsai Kata
17:00 Best of Schéda Zoli
18:00 Sportösszefoglaló
20:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival

műsorajánló. Vendég:
Látrányi Viktória
hírigazgató
Vörösmarty kocka
– Informatika.
Műsorvezető: Barabás
Ferenc, Németh Gábor.
Vendég: Gombaszögi
Attila informatikus
Filmajánló HorváthWinter Diával
Esti beszélgetések
Kozma Ágival
Mindentudás Egyeteme

17:30 Aktuális – napi
hírmagazin
19:00 Esti beszélgetések
Kozma Ágival
21:00 Hangoskönyv
22:00 Aktuális – napi
hírmagazin
22:10 Mindentudás Egyeteme

22:00 Aktuális – napi
hírmagazin

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: PajtókVizsolyi Júlia coach
11:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla
11:40 Kis kocka – informatikai
műsor. Vendég:
Gombaszögi Attila
informatikus
13:00 Hogyan készülnek
alapvető élelmiszereink?
16:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt.
Környezetvédelmi óra.
Vendég: Mihály Gyula,
Gárdonyi László
17:10 Együtt veletek! Meghívó
a Vörösmarty Rádió
közönségtalálkozójára.
Mikrofonnál a stáb
minden tagja.
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.

Kultúra

közéleti hetilap

A Megadance húsz éve
Jubileumi gálaestén köszönti huszadik születésnapját a Megadance csoport. Június 5-én,
vasárnap a Vörösmarty Színházban igazi csemegét ígér fellépésük a tánc szerelmeseinek.

Luna – ember a Holdon

ben idekerültem Székesfehérvárra, s
hetedik éve ez az otthonunk. Örömmel mondhatom, hogy egyre inkább
elfogadnak bennünket, népszerűek
vagyunk, amit talán az is mutat, hogy
általában telt ház van a bemutatóinkon. A húsz év nagyon hosszú idő,
nagyon sok minden történt velünk.
Ami fontos, hogy sokan, akik egykor
az én táncosaim voltak, ma már profik.
Büszkék lehetünk a mostani fiatalokra
is: rendkívül tehetségesek, jó néhányan
fellépnek a Vörösmarty Színházban. Ez
a nap számomra kettős ünnep, mert a
csapat évfordulója mellett az én táncos
és tanári pályafutásom is két évtizede
kezdődött.”

Fotó: Lőrincz Miklós

Rovó Tamásnak, a csoport művészeti vezetőjének, koreográfusának
és csapatának nincsenek titkaik,
hiszen a szakmai alázat, az emberség, a szorgalom és a tehetség
náluk mindig is kézen fogva jár:
„Megalakulásunk huszadik évfordulóját ünnepeljük, hiszen tánccsoportunk
két évtizede alakult meg Győrben.
Aztán úgy hozta a sors, hogy én 2009-

A huszadik születésnap mérföldkő a Megadance életében
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Látrányi Viktória
Kortárs tájkép – így is definiálhatjuk iSKI
KOCSIS Tibor nagyméretű szénrajzait, melyek az Apolló 16 és Apolló 17 űrhajósai által
1972-ben készített fotódokumentumok hatására készültek. Az óriás méretű szénrajzok
szeptemberig láthatók a Szent István Király
Múzeum Országzászló téri épületében.

A művész Luna című rajz-installációja egyéni művészi reflexiót
fogalmaz meg: „Közel négy éven
keresztül készültek ezek az alkotások. De valójában ez a projekt
2004-ben indult a fejemben, a
kivitelezés pedig 2012 őszére tehető,
ekkor készült el az első munka. A
sikeres Holdra szállás az emberiség
történetében az egyik legfontosabb
esemény, s ma is hatással van ránk.
A legizgalmasabb az volt, amikor láttam ezeken a színes negatívra, diára
fotózott képeken a holdtájat. Minden
fekete-fehér volt azon egyszerű ok
miatt, mert a Holdnak nincs légköre,
így a nap ultraviola sugárzása,
színsemlegesítő hatása közvetlenül
érvényesül a felszínen.” – nyilatkozta iSKI KOCSIS Tibor.
Az alkotó az elmúlt tíz évben
nagy figyelmet szentelt a festőrajznak, az olyan rajzoknak,
amelyek hangsúlyosan a festői
gondolkodás mentén valósulnak
meg. Az óriás méretű alkotások
fantasztikus hatást gyakorolnak
a kiállítóteremben, egy elgondol-

Fotó: Horváth Renáta

Vakler Lajos

FehérVár

iSKI KOCSIS Tibor képei különleges „dallamokkal” írják le a Holdra szállást

kodtató, tudományos felfedezésre
invitálják a szemlélődőt. S talán
nem túlzás, hogyha úgy érezzük
a tárlaton, hogy mi magunk is ott
vagyunk: emberek a Holdon.

A Fehérvár Televízió műsora 2016. május 28-tól június 3-ig
K Ö Z É L E T - K U LT Ú R A - S P O R T - S Z Ó R A K O Z Á S

– ismétlés
19:00 Jó estét, Fehérvár!
20:20 Gorsium, Floralia 2016
17:30 A Fehérvár Televízió
19:00 Jó estét, Fehérvár!
22:45 Képes hírek – benne egész
19:45 Agrárinfó
21:05 Sportmajális 2015
archívumából
19:20 Üzleti negyed
órakor a Híradó ismétlése
20:15
Hírek
–
ismétlés
22:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
18:00
Fehérvári
beszélgetések
19:50
Miami
Vice
–
am.
Képes hírek – benne
20:20 Aqvital FC Csákvár
22:45 Képes hírek – benne egész
Műsorvezető: Vakler
bűnügyi sorozat (12)
minden egész órakor
2016. 5. 6. CSüTörTöK
– Gyirmót labdarúgóórakor a Híradó ismétlése
Lajos. Vendég:
20:40 Versünnep 2016 – döntő
a Híradó ismétlése
mérkőzés közvetítése
Szabó József
Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:55 Jó estét, Fehérvár! – ism.
00:00
Képes hírek – benne
2016.
6.
1.
SZerdA
felvételről
18:30
A
Fehérvár
TV
23:15
Képes
hírek
Képes hírek – benne
minden egész órakor
21:50 Kondor Katalin igazságai
archívumából
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
2016. 5. 29. VASárnAp
22:10 Jó estét, Fehérvár! – ism. 00:00 Képes hírek – benne
19:00 A hét hírei
a Híradó ismétlése
07:00
Jó estét, Fehérvár!
minden
egész
órakor
22:55
Képes
hírek
–
benne
egész
19:20
Hitünk
és
életünk
Jó estét, Fehérvár! – ism.
– ismétlés
00:00
Képes
hírek
–
benne
a
Híradó
ismétlése
órakor
a
Híradó
ismétlése
19:50
Miami
Vice
–
am.
Bajnokok városa – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
07:00 Jó estét, Fehérvár!
bűnügyi sorozat (12)
Fehérvári beszélgetések
minden egész órakor
2016. 5. 31. Kedd
estét, Fehérvár! ismétlése 20:50 A tánc világnapja 2016.
– ismétlés
– ismétlés
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism. 22:20 A hét hírei
07:45 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Kaiser
10:00
Jó estét, Fehérvár!
00:00
Képes
hírek
–
benne
07:20
Képes
hírek
–
benne
minden
egész
órakor
22:40
Képes
hírek
–
benne
Tamás. Vendég:
– ismétlés
minden egész órakor
minden egész órakor a Jó
a Híradó ismétlése
egész órakor A hét
Iváncsics Zsolt
10:45 Bajnokok városa
a Híradó ismétlése
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
hírei ismétlése
Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
07:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
10:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
–
ismétlés
– ismétlés
2016. 5. 30. Hétfő
11:15 A Fehérvár TV
07:45 Képes hírek – benne
10:20 Fehérvári beszélgetések
10:45 Paletta – ismétlés
Műsorvezető: Vakler
archívumából
minden egész órakor
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
Lajos. Vendég:
11:40 Képes hírek – benne egész
a Híradó ismétlése
Műsorvezető: Leffelholcz 00:00 Képes hírek – benne
archívumából
Szporny László
órakor a Híradó ismétlése
minden
egész
órakor
10:00
Jó
estét,
Fehérvár!
–
ism.
Marietta.
Vendég:
11:40
Képes
hírek
–
benne
egész
Paletta – ismétlés
A hét hírei ismétlése
10:45 Agrárinfó – ismétlés
Farnady Judit
órakor a Híradó ismétlése 13:00 Híradó 1-kor
Fehérvári beszélgetések
13:10 Képes hírek – benne
10:00 A hét hírei – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
10:45 Együtt – ismétlés
13:00 Híradó 1-kor
– ismétlés
minden egész órakor a
archívumából
11:15 Fehérvári beszélgetések 10:20 Üzleti negyed –
13:10 Képes hírek – benne
Műsorvezető: Schéda
Híradó 1-kor ismétlése
gazdasági
magazin
11:40
Képes
hírek
–
benne
egész
–
ismétlés
minden
egész
órakor
a
Szilvia. Vendég:
16:30
Fehérvári beszélgetések
10:50
A
Fehérvár
Tv
órakor
a
Híradó
ismétlése
Műsorvezető:
Kaiser
Híradó
1-kor
ismétlése
Tornyai Gábor
– ismétlés
archívumából
13:00 Híradó 1-kor
Tamás. Vendég:
16:30 Fehérvári beszélgetések
Jó estét, Fehérvár! – ism.
Műsorvezető: Schéda
11:30 Képes hírek – benne
13:10 Képes hírek – benne
Iváncsics Zsolt
– ismétlés
Köztér – ismétlés
Szilvia. Vendég:
egész órakor A hét
minden egész órakor a
Műsorvezető: Vakler
Fehérvári beszélgetések 11:40 Agrárinfó – ismétlés
Bodonyi Krisztián
hírei
ismétlése
Híradó
1-kor
ismétlése
12:10
Fehérvári
beszélgetések
Lajos.
Vendég:
– ismétlés
17:00 Bajnokok városa
13:00 Híradó 1-kor
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Kneifel Imre
Műsorvezető: Szabó Petra.
– ismétlés
13:10 Képes hírek – benne
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
17:00 Paletta – ismétlés
Vendég: Köteles Leander
17:30 Esti mérleg – ismétlés
minden egész órakor a
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
17:30 Esti mérleg – ismétlés
Napi színes – ismétlés
17:50
Napi színes
Híradó
1-kor
ismétlése
Lajos.
Vendég:
Szporny
László
17:50
Napi
színes
Kincsesláda – ismétlés
18:00 Hírek
Péntek Imre
18:00 Hírek
Fehérvári beszélgetések 12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism. 16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
17:00 Agrárinfó – ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:05 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Műsorvezető: Vakler
17:30 Esti mérleg – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Schéda
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Lajos.
Vendég:
17:50
Napi
színes
archívumából
Szilvia. Vendég:
Lajos. Vendég:
Schermann Ágnes,
Szabó József
18:00 Hírek
13:50 Gorsium, Floralia 2016
Bodonyi Krisztián
Csongrádi Ferenc
Schermann László
17:00 Üzleti negyed – ismétlés 18:05 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár TV
14:35 Csíksomlyó 2016. I-II.
Napi színes – ismétlés
18:30
A Fehérvár TV
17:30
A
Fehérvár
Tv
archívumából
Műsorvezető:
Vakler
15:35
A
világ
Koczka
módra
archívumából
Honvéd7 – ismétlés
archívumából
17:50
Napi
színes
Lajos.
Vendég:
16:35
Fehérvári
beszélgetések
19:00
Jó
estét,
Fehérvár!
Krinolin, turnűr, halcsont
19:00 Jó estét, Fehérvár!
18:00 Hírek
Kneifel Imre
– ismétlés
19:45 Bajnokok városa –
– a babák és a divat
19:45 Együtt – családi magazin
18:05 Fehérvári beszélgetések 18:30 A Fehérvár TV
Műsorvezető: Schéda
sportmagazin
Fény-szín-harmónia
20:15 Hírek
Műsorvezető: Vakler
archívumából
Szilvia. Vendég:
20:15 Hírek
Fehérvári beszélgetések
20:20 Vörös Tamás Bass
Lajos.
Vendég:
19:00
Jó
estét,
Fehérvár!
Tornyai
Gábor
20:20
Tolcsvay
Béla,
az
– ismétlés
Show 1. rész
Péntek Imre
19:45 Paletta – kulturális
énekmondó táltosember
Műsorvezető: Leffelholcz 17:00 Fehérvári beszélgetések
21:50 Fülöp Attila, a bodajki
18:30 A Fehérvár Tv
magazin
– ismétlés
21:05 A világ Koczka módra
Marietta. Vendég:
fegyvergyűjtő
archívumából
20:15
Hírek
Műsorvezető:
Szabó
22:00
Jó
estét,
Fehérvár!
Farnady Judit
Petra. Vendég:
A Fehérvár TV
Köteles Leander
archívumából
Kiemelt ajánlatunk: május 29. 20:50 A tánc világnapja 2016.
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00:00
07:00
07:25
10:00
10:25
10:55

11:20

11:45
12:15

12:40
13:05
13:40

14:05
14:10
14:40

15:05
15:15
15:30
17:40
18:00

18:30

22:20 Jó estét, Fehérvár! – ism.
23:25 Képes hírek

2016. 6. 3. pénTeK
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10.00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Schermann Ágnes,
Schermann László
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Somos
Zoltán. Vendég:
Tölgyesi Előd
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek
20:20 Szeretni kell! – Makk
Károly 90 éves
20:55 III. Fricsay Richárd
Katonazenekari Fesztivál
22:05 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:50 Köztér – ismétlés
23:25 Képes hírek

FehérVár
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Egészség

2016. május 26.

Öt másodpercenként meghalunk érte

Egy szál cigaretta nagyjából négyezer kémiai
anyagot tartalmaz, például szén-monoxidot, arzént és kadmiumot. Tegyük csak fel
magunknak a kérdést: szüksége van erre a
szervezetünknek? Az Egészségügyi Világszervezet minden évben május 31-én tartja
a dohányzásmentes világnapot, amely során
igyekeznek felhívni a figyelmet a dohánytermékek használatából eredő egészségügyi
kockázatokra.

Magas árak ide vagy oda, elmondhatjuk, hogy még mindig rengeteg
ember dohányzik. Az évek óta
tartó tendencia sem változik, és az
is igaz, hogy egyre fiatalabb korban
szoknak rá a cigarettára. A dohányzó környezet nemcsak a dohányzási szokások kialakulásának kedvez
a nemdohányzók esetében, hanem
a passzív dohányzás által okozott
egészségkárosodás kialakulásának
esélyét is növeli.
Keresztury Lászlóné egészségfejlesztő kérdésünkre elmondta:
az egészséges életmódra nevelés
szerves része a káros szenvedély
következményeire való figyelemfelhívás. A város óvodáiban,
iskoláiban a védőnők foglalkozásokon hívják fel játékos formában
a gyerekek figyelmét a dohányzás
káros hatásaira és hosszú távú
következményeire.

Tudta-e?

Elhunyt Kamarás Erika gyermekorvos, számos
fehérvári család „Erika nénije”. A kifogástalan
szakmai és emberi hozzáállással több mint
ötven éve praktizáló doktornő három generációt
segített felnőni.

Fotó: Kiss László

Látrányi Viktória

Az Egészségügyi Világszervezet becslése szerint évente közel hatmillió ember halálát
okozza a dohánytermékek használata. Ez öt másodpercenként egy halálesetet jelent.
A WHO számításai szerint a halálesetek éves száma 2020-ra eléri a hétmilliót, 2030-ra
pedig már a nyolcmilliót is meghaladja.

Ezt tegye, amíg megérkezik a mentő!
Alapszabály, hogy a sérültet csak
akkor szabad mozgatni, ha az
életmentés érdekében feltétlenül
szükséges. Kimentéshez a Rautek
műfogást alkalmazhatjuk:
Álljon az ülő beteg háta mögé
(ha fekszik, ültesse fel és döntse
kissé előre)
Hóna alatt átnyúlva mindkét
kezével fogja meg az egyik

alkarját (egyikkel csukló fölött,
másikkal könyök alatt), majd
könyökben hajlítsa be azt, és
húzza a mellkasához.
Ezt a fogást tartva, a beteget
húzza a saját (közelebbi)
combjára. Saját testsúlyát
helyezze a szabadon lévő
lábára.
Végül a szabadon lévő lábával
aprókat hátralépve, húzza el
biztonságos helyre.

Kamarás Erika 1934-ben született
Székesfehérváron. A csecsemő- és
gyermekgyógyász szakorvosi vizsga
letételét követően 1965-ig dolgozott
a Fejér Megyei Rendelőintézetben,
majd az alapellátásban látta el
feladatait gyermekorvosként. Több
mint ötven évig praktizált. Szakmai
tevékenysége elismeréseként 1982ben Kiváló Munkáért kitüntetésben
részesült, 2006-ban Székesfehérvárért díjat kapott. 2015-ben a város önkormányzata több évtizedes
példamutató, áldozatos és kiemelkedő munkájának elismeréseként
Székesfehérvár Egészségügyéért
díjat adományozott a gyermekgyógyász főorvosnak. Kamarás Erika
temetése a sóstói református temetőben lesz május 27-én, pénteken
13 órakor. (forrás: ÖKK)

Támadnak a poloskák!
Szabó Petra
Fehérváron több lakást is elleptek az ágyi
poloskák. A kellemetlen lakótársaktól nagyon
nehéz megszabadulni.

Az ágyi poloskák leginkább nyilvános épületekben, például szállodákban, mozikban fordulnak elő.
Ezekről a helyekről akaratán kívül
bárki könnyen haza tudja vinni az
élősködőt. Elég egy állatot bevinni
a lakásba, és már kész a baj, ugyanis nagyon hamar elszaporodik.
Napközben láthatatlanok, éjszaka
bújnak elő néhány órára, akkor is
csak azért, hogy táplálkozzanak.

Jelenlétükre utalhatnak a piros
hólyagos csípések. Bár a boltokban
különféle ágyi poloska elleni szereket lehet kapni, kiirtását érdemes
szakemberre bízni, mert a felületi
kezelés kevés a ragaszkodó vérszívók ellen. Kiirtása azért is nehéz,
mert napközben a szoba különböző
zugaiban húzza meg magát, képes
magát bepréselni akár egy falba
vert szeg mellé is, vagy a csillárok
rögzítéséhez. Társasházakban
könnyedén vándorol a fűtéscsövek
mellett lakásról lakásra. A lakóknak ilyenkor érdemes összefogni,
és az összes lakásban elvégeztetni
az irtást.

Fotó: AFP/hirado.hu

Novák Rita

Búcsú
Kamarás Erikától

Az ágyi poloska kizárólag emberi vérrel táplálkozik

FehérVár
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Nemzetközi bonszai- és suisekikiállítás

Három napon át Székesfehérvár vendége volt
a nemzetközi miniatűrnövény-alakítók és
kőgyűjtők krémje. A Szent István Művelődési
Házban és a Hiemer Rendezvényközpontban
több ezer látogató nézte meg a távol-keleti
művészet különlegességeit.

Baumann Attila, a magyar szövetség elnöke számára a bonszai egy
tanulással összefonódó, mindennapi kihívást jelentő alkotó munka:

„Először az egyetemen találkoztam egy
bonszaikönyvvel, ott tetszett meg ez
a világ. Elkezdtem kimenni a természetbe, és megpróbáltam begyűjteni
a csemetéket, hogy azokból neveljek.
Később eljártam kertészetekbe, hogy
ott is körülnézzek, és olyan növényeket
vásároljak, amiket már tudtam volna
alakítani. Ez természetesen nem megy
egyik pillanatról a másikra, nagyon
sokat kell hozzá tanulni, és ellesni a
technikákat az idősebb mesterektől.
Számomra a magyar mesterek munkái

Fotók: Kiss László

Vakler Lajos
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Egy-egy alkotáshoz türelem, s mintegy húsz év szükséges

Európa tizenhat országában népszerű a távol-keleti kultúra egyik kiemelt művészete

voltak a mérvadók. Az a tapasztalatom, hogy az ő módszereikkel kön�nyen meg lehet tanulni az alapokat,
hiszen az hasonlít a kerti metszéshez.
Természetesen a speciális technikák
elsajátításához türelemre és némi
elhivatottságra is szükség van.”
Róth Péter azok közé tartozik,
akik meghonosították városunkban az egyedi növények gyűjtését:
„Egy-egy bonszai kialakítása évekig
tart, bizonyos értelemben türelemjáték. Ez a székesfehérvári kiállítás
városunk dicsőségére szolgál, hiszen
az európai nemzetközi szervezet

tizenkilenc tagországából tizenhat
elfogadta meghívásunkat, és bemutatkozott nálunk. A suiseki hazánkban
talán nem annyira ismert. Ezek tulajdonképpen a természetből begyűjtött
kövek, melyek asszociálnak valamire.
A bonszaigyűjtésben különböző
irányzatok vannak. Elsősorban a
Japánból, Kínából, Koreából származó
növények azok, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot. Ezek a fák
Nyugat-Európán keresztül jutnak el
hazánkba. A másik irány, hogy az itt
Magyarországon honos fákból alakítanak ki miniatűr fákat.”

Megyei díszpolgárok
Szabó Miklós Bence

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot és Tisztelt Felhasználóinkat,
hogy a SZÉPHŐ Zrt. a székesfehérvári távhőrendszer
2016. évi tervezett távhővezetéki beruházásait megkezdte.
2016. május 1. és 2016. szeptember 15. között az alábbi területeken találkozhatnak tervezett távhővezeték-építési munkákkal:
• Horvát I. lakótelep. (Széchenyi I. u. 36. – Prohászka O. u. 65.
között)
• Munkácsy M. utca (Nemes N. Á. kollégium – Munkácsy M. Ált.
iskola között)
• Vásárhelyi utca (Vásárhelyi u. 13. – Vásárhelyi u. 21. között)
• Viziváros lakótelep (Sarló u. 21. – ABC között)
• Lövölde u. északi rész (Gáz u. 8. – Deák F. u. 14. között)
• Királykút lakótelep (lakótelep egész területe)
• Palotavárosi lakótelep déli rész (Tolnai u. 18. – Sziget u. 47. között)

Megyenapot tartottak Bicskén a Batthyánykastélyban. Az ünnepségen adták át a Fejér
megye díszpolgára díjakat is. Spányi Antal
megyés püspök kapott idén elismerést, és
posztumusz díszpolgári címet vehetett át Bella
István özvegye, Zayzon Márta.

Hosszú furulya dallamára jártak gyimesi
táncokat a bicskei Batthyány-kastélyban. Itt tartották az idei megyenapot, amit a kilencvenes évek óta
minden évben megszervez a Fejér
Megyei Önkormányzat, azzal a
céllal, hogy erősítsék a megyei települések közti összetartozást. Ezen
a rendezvényen adták át a megyei
díszpolgári címeket is. Az idei
esztendőben kiemelkedő kulturális
és lelkipásztori munkájáért Spányi

SZÉPHŐ Zrt.
Hőszolgáltatási Igazgatóság

Fotó: Skobrák Dénes

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

Antal megyés püspök részesült
az elismerésben. „A lelki építés, a
szociális munka vagy az egyházi intézmények munkája reményeim szerint
sokakat érint a megyében, számomra
pedig öröm, hogy szolgálhatom Székesfehérvárt és Fejér megyét!” – mondta
a díjazott.
Posztumusz díszpolgári címet
kapott Bella István Kossuth-díjas
költő is Fejér megye irodalmi és
művészeti életében szerzett kimagasló költői érdemeiért, példaadó
emberi magatartásért. Az elismerést özvegye, Zayzon Márta vette át
a megyei közgyűlés elnökétől.
Az ünnepségen további elismeréseket is átadtak. Orvosok, egészségügyi
dolgozók, vállalkozók, történészek
és rendvédelmi dolgozók – összesen
huszonketten vehettek át díjat.

Az idei megyenap díjazottjai
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A duális képzés napja

Gáspár Péter
Május 19-én délelőtt a Városháza Dísztermében
információs napot tartott a duális képzésről az
Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara.

Cser-Palkovics András polgármester hangsúlyozta: a városnak az a

feladata, hogy a háttérből segítse
ezt a struktúrát. A cél, hogy Székesfehérvár váljon a duális képzés
egyik legfontosabb központjává az
egész magyar felsőoktatásban. Fontos, hogy a hallgatók a tanulás és a
munka mellett jól érezzék magukat
Fehérváron, ezt szolgálja a Petőfi

Szeptembertől a duális képzésbe bekapcsolódik az Adu Alba Kft, az Alcoa-Köfém Kft,
az Alufe Fémszerkezeti Kft., az Emerson Process Management Kft., az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., a Földmérési és Távérzékelési Intézet, a Geodéziai Földmérőmérnöki Kft., a Grundfos Magyarország Gyártó Kft., a Hanon Systems Kft., a H.T. M.
Zrt., a Hungarogeo Kft., a Hungrana Kft., az IBM CIC, a Johnson Controls, a VIDEOTON
Holding Zrt., a Széphő Zrt., a Simon Műanyag-feldolgozó Fémtömegcikkgyártó cég,
a Macher Gépészeti és Elektronikai Kft, a Masterplast Nyrt., a Polyax Kft, a Sapa
Profils Kft., a Trimetrik Kft., a Naponta Kft. és a Békés Megyei Kormányhivatal. A
cégek képviselői a Városháza Dísztermében adtak tájékoztatást csütörtökön délelőtt
az Alba Regia Műszaki Karra jelentkezőknek a duális szakmai gyakorlati helyekről.

moziba tervezett egyetemi klub,
melynek kialakítása már folyamatban van.
Az Óbudai Egyetemet, annak
intézményfejlesztési tervét Kártyás
Gyula oktatási főigazgató mutatta
be a fórumon, amelynek egyik
leglényegesebb része a gyakorlatorientált képzés megújítása, különös tekintettel a duális képzésre.
Az új oktatási forma minden szereplőnek előnyös, az egyetem bővíteni tudja hallgatóinak létszámát
és céges kapcsolatait, a vállalatok
alaposan megismerhetik leendő
munkavállalóikat, a fiatalok pedig
nem egyszerű pályakezdőként, hanem jelentős gyakorlati tapasztalatokkal lépnek be a munka világába.
A program jó a városnak is, hiszen
maradásra ösztönzi a fiatalokat.

Györök György, a fehérvári kar
dékánja a duális képzésről, mint
„háromszereplős történetről”
beszélt.

Fontos tudnivalók
A szervezetek 2016. május 31-ig
lehetőséget biztosítanak a diákoknak
a jelentkezésre a cég saját oldalán
keresztül (a duális partnerek oldala
elérhető a következő weboldalról:
http://amk.uni-obuda.hu/index.php/
hu/felvetelizoknek/246-dualis-kepzes). A céges kiválasztási eljárást
minden gazdasági társaság a saját
szempontrendszere alapján bonyolítja le június végéig. Az eredményről
legkésőbb július első hetében értesítik a jelentkezőket.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI
ELŐKÉSZÍTŐ
• ÁLTALÁNOS TEMETKEZÉSI
DOLGOZÓ, HALOTTSZÁLLÍTÓ
• TETŐSZIGETELŐ
• VILLANySZErELŐ
• ESETI MEGBÍZÁSOS
BIZTONSÁGI Őr
• ÚTELLENŐr
• rENDEZVÉNyTECHNIKAI
MUNKATÁrS
• MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ
rÉSZMUNKAIDŐS ADMINISZTrÁTOr
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.
Állásajánlatainkról bővebb információt a
www.varosgondnoksag.hu
oldalon talál!

Horoszkóp
május 26. – június 1.

Kos 3. 21. – 4. 20.

Igazán változatos hétre számíthat. Talán véget vet
egy régóta húzódó, lezárásra váró kapcsolatának.
Ezzel megnyitja a lehetőséget egy új kapcsolat kibontakozásának. Ez a folyamat gyorsan fog lezajlani.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Úgy érezheti időnként, hogy most Ön van áldozati
szerepben, és más az, aki irányít éés beosztja az Ön
idejét. A hét során bőven akad tennivalója. Hivatalokba rohangál, ügyeket intéz. Ezekben a napokban
vigyáznia kell az egészségére!

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Valaki, aki az Ön segítségét kéri, kész elmenni a szemtelenségig, nem ismeri a határokat. Legyen óvatos!
Ne várja meg, míg magától tér észhez az illető, mert
nem fog. Mielőbb lépjen fel határozottan, míg el nem
mérgesedik a helyzet!

A változások hete következett el az Ön életében.
Ezekben a napokban fokozott megfontoltságot
igényel, ha változtatást szeretne a karrierjében.
Érzelmi élete csúcsponton van, teljes erővel izzik
ezen a héten.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

A héten kellemes meglepetések érik. Nem várt
kedvességet, segítséget ajánlanak fel Önnek. Ez
némileg helyrerakhatja az emberekben megingott
hitét. Egy kicsit túlhajtja magát a munkájában. Jó
lenne lassítani!

Mostanság jobban oda kell figyelnie a táplálkozására.
Ha teheti, kerülje a gyorsétkezdéket. Ragaszkodjon
a megszokott étrendjéhez vagy bevált diétájához, ha
van ilyen. Rövidesen meglátja, hogy miért is tesz ez
jót Önnek!

közéleti hetilap
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Bográcsparti Corvinus módra

Gáspár Péter
Információs napot tartott a Corvinus Egyetem
is a városházán, ahol jobban megismerhették
egymást a 2016. évi duális képzések céges
partnerei és a Corvinus Egyetem Székesfehérvári
Campusára jelentkezők.

Cser-Palkovics András polgármester köszöntőjében kiemelte, bízik
benne, hogy néhány hét múlva már
mint egyetemistákkal találkozhat a
jelenlévő fiatalokkal.
Rostoványi Zsolt, a Corvinus rektora
elmondta, hogy az egyetem örül
a székesfehérvári lehetőségnek,
egyben köszönetet mondott az
önkormányzat maximális segítőkészségéért. A megszerzett diplomával

könnyen elhelyezkedhetnek a hallgatók, a diploma ugyanolyan értékes
lesz, mint a budapesti.
„Használjanak fényvédő krémet! Ha a
jövőt illetően csupán egyetlen tanácsot
adhatnék, az a fényvédő krém lenne.
A fényvédő krém hosszú távú áldásait
a tudósok igazolták, viszont a többi
tanácsomnak nincs egyéb alapja, mint
saját összekuszálódott tapasztalásaim.”
– idézte Aczél Petra, a Társadalomtudományi Kar fehérvári programigazgatója Kurt Vonnegut írót, majd
hozzátette: a kommunikáció terén
számtalan lehetőség és új kihívás
van, csak a kisvállalkozásoknak
mintegy ötvenmillió honlapja van,
ahol jól célzott üzenetek profi közvetítésére lenne szükség.

Naponta Kft. a Cerbona termékek gyártója müzli,
müzliszeletek, gabonapelyhek, zab- és búzaőrlemények, tészták gyártásával, forgalmazásával foglalkozik immár 25 éve.
A cég folyamatos növekedése, fejlesztése részeként
székesfehérvári üzemének bővítése céljából felvételt
hirdet az alábbi munkakörökbe:

• CSOMAGOLÓ
• CSOMAGOLÓGÉP-BEÁLLÍTÓ
• TAKARÍTÓ
• ÉDESIPARI SZAKMUNKÁS
• TARGONCAVEZETŐ

Fotó: Simon Erika

Információs napot tartott az egyetem

A Corvinus esetében kétszázhetven leadott jelentkezés volt a kétszáznegyven helyre

Drótos György, az egyetem Gazdálkodástudományi Karának fehérvári
programigazgatója elmondta, hogy
négy szakot hirdettek meg: a gazdálkodás és menedzsment, a pénzügy-számvitel, a gazdaságinformatikus és az emberi erőforrás szakokat.
A gazdálkodás és menedzsment
szakon ill. a pénzügy-számvitel
szakon duális képzésre is lehetősége
van a hallgatóknak.
A Corvinus Egyetem duális információs napja délután a székesfehérvári
campusban folytatódott a Corvinus-majálissal.
„Nem egészen két hónap alatt írta alá a
város az egyetemmel azt a megállapodást, aminek eredményeként elindulhat a
képzés szeptemberben.” – hangsúlyozta
Mészáros Attila a Corvinus-majálison, ahol közös programokkal,
főzéssel várták az egymással és a
campussal ismerkedő diákokat.

Szakmai gyakorlati helyek
A gazdálkodás és menedzsment
szakos hallgatók az Alcoa-Köfém
Kft.-nél, a Videoton Holding Zrt.-nél,
a Videoton Holding Zrt. VTES Kft.-nél,
a Praktiker Építési és Barkácspiacok
Magyarország Kft.-nél és az EMERSON Process Management Magyarország Kft.-nél dolgozhatnak, míg a
pénzügy és számvitel szakosoknak az
ALBACOMP RI Kft., az Alcoa-Köfém
Kft., a Garzon Bútor Kereskedelmi
Kft., a Videoton Holding Zrt., a
Videoton Holding Zrt. EAS Kft., a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.,
a Praktiker Építési és Barkácspiacok
Magyarország Kft., Székesfehérvár
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala és az EMERSON Process
Management Magyarország Kft. kínál
lehetőséget.

Munkavégzés helye: Székesfehérvár
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
úgy küldje el magyar nyelvű fényképes önéletrajzát
az alábbi e-mail címre:

értékesítőt keresünk

érdeklődni a 06-70-977-9794-es
telefonszámon lehet!

Fényképes önéletrajzokat
az allas@nit.hu e-mailcímre várunk.

palyazat@cerbona.hu

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Amennyiben ingatlan adás-vételt vagy költözést
tervezett ezekre a napokra, fokozottan legyen
körültekintő, ugyanis nem várt nehézségek
merülhetnek fel, de a későbbiekben a feszültségek
oldódnak.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Nem számíthat felhőtlen időszakra, ugyanis ezekben a
napokban nehezen tudja kézben tartani az anyagi helyzetét. Óvakodnia kell a hirtelen jött nagy költekezésektől. A szerencse váratlanul Önre mosolyoghat, amikor
nem is számít rá.

Tapasztalattal rendelkező

saját gépkocsi használattal.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

A következő napok sűrű eseményeket hozhatnak Önnek. Inkább megfontolt döntések, a másikra való odafigyelés és a türelem hozza meg a kívánt eredményeket.
A frissen szerzett ismeretségeiből értékes kapcsolatai
alakulnak ki a jövőben.

A hangulata inkább melankolikus a héten. Ez az állapot érzékennyé teheti az emberi kapcsolataiban és
a váratlan események kapcsán. A spontaneitása most
úgy tűnik, hogy alábbhagyott. Egy kis lassításra,
pihenésre vágyik.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Nagyon vigyáznia kell arra, nehogy negatívan
hasson szerelmi életére. Az anyagiakat érintő ügyek
sikeres kimenetele van kilátásban. Ezt a kitartásával
és a saját elképzeléséhez való ragaszkodásával éri el.

Nem sok kedve van nekilátni a felhalmozódott
teendők elvégzésének. Inkább lazítana. Azonban
rengeteg folyamatban levő dolog van, ami nem
várhat. Szívesebben foglalkozna érzelmi életének
ápolásával ezekben a napokban.
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Vakler Lajos

Fotó: Kiss László

A feljebbvaló is felettébb elégedett lehet földi dolgainkkal, hiszen varázslatos hétvégével
ajándékozott meg bennünket. Ennek megfelelően Csalán és Feketehegy-Szárazréten igazi majális,
a Bory-várban családi nap, a vásártéren hagyományőrző Botond-ünnep, míg a belvárosban az
édességek végtelen tárháza nyílt ki erre az egy napra. „Ingyen idő májusi potomság, csillagerővel
nyílnak a rózsák.” – írta a kora nyár dalnoka, Utassy József. Ezen a hétvégén megtapasztalhattuk,
hogy nemcsak a rózsák, de a szívek is kinyíltak.

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

A csalai majálison minden generáció megtalálhatta a neki tetsző programot

A Bory-vár családi napján, Székesfehérvár egyik legszebb helyszínén színes, változatos programokkal tölthették el az időt szülők és gyermekek

Mi szem-szájnak ingere...

Fotó: Simon Erika

Fotó: Kiss László

A Botond-nap a hagyományőrzés és a tiszta szívek napja. Az öltözetek is azt mutatják, eleink
tisztasága és becsülete ma is alapvető egy hasonló rendezvényen.

Régi harci dicsőségeinket őrzi az ifjak mentalitása. Apáikra emlékezve játékos ostrommal
vették be a várat.

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 május 31-én (kedden) 18 órakor a
Művészetek Házában a harmadik emeleti teremben,
lift van. Cím: III.Béla Király tér.1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Lendület

közéleti hetilap

Majális repülővel

FehérVár
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Vakler Lajos

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Verőfényes májusi napsütés köszöntötte a repülés iránt érdeklődőket Börgöndön. A hagyományoknak megfelelően családi nappal, igazi majálissal üdvözölték egymást az elkötelezett rajongók. A
székesfehérvári repülés százéves történetére emlékezve és az Albatrosz Repülőegyesület negyedszázados jubileumát ünnepelve színes, változatos programok várták az érdeklődőket.

Fotó: Bácskai Gergely

A motoros sárkányrepülő olyan szabadságérzetet ad, mely mindig arra buzdít, hogy kihasználjuk a lehetőséget

Fotó: Simon Erika

A családi napon voltaképpen mindegy, hogy milyen géppel, csak repüljünk, hiszen ég és föld
között tapasztalhatjuk meg az igazi szabadságot!

Vargha Tamás honvédelmi miniszterhelyettes ígéretet tett, hogy a szaktárca segíti a százéves
fehérvári repülés ünnepeinek méltó bemutatását

Az Albatrosz Repülőegyesület ejtőernyős szakosztálya az egyik legeredményesebb hazánkban.
Tagjai több tízezer ugrással bizonyították már felkészültségüket.

Oldtimer és hipermodern jól megférnek egymással
Vakler Lajos

Fotók: Simon Erika

Harmadik alkalommal rendezték meg Székesfehérváron azt az autós találkozót, ahol ezúttal
is képviseltette magát valamennyi fehérvári
kereskedő, és itt voltak velünk a veterán autók
szerelmesei is.

Huszár Frigyes, a rendezvény
„atyja” és munkatársai idén is
sokat tettek a találkozó sikeréért:
„Az elmúlt két évben elegendő tapasztalatot gyűjtöttünk ahhoz, hogy
az autókereskedők és a látogatók is
elégedettek legyenek. Az Oldtimer

Ma már az autócsodáknak is van keletjük
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ

AUTÓJAVÍTÁS, OLAJ SZERVIZ,
MÛSZAKI VIZSGÁRA FELKÉSZÍTÉS,
AUTÓ DIAGNOSZTIKA,
GUMISZERELÉS

Az oldtimerek minden rajongó szívét megdobogtatják

Klub bemutatkozása tovább emeli az
esemény rangját. Fontos, hogy ma is
tisztelettel viseltessünk a régi idők
nagyszerű autói iránt.”

Kihelyezett műszaki

8000 Székesfehérvár, Kőrösi u. 228.
(Farkasvermi u.–Bébic u. sarok)

Tel/Fax: 06-22/313-167
Mobil: 06-70/270-0603
E-mail: lene@t-online.hu

Karosszériajavítás.
Biztosítási ügyintézés.
Jégkár és horpadásjavítás
fényezés nélkül.

VIZSGAÁLLOMÁS:
Székesfehérvár, Budai út 175.
Telefon: 22/303-406

PEUGEOT FÁBIÁN
autószerviz.

A márkafüggetlenség napján a
világcégek fehérvári képviselői
igencsak kitettek magukért, hangulatában is vonzó képet mutattak álmaink autóiról. Szmodits
Krisztina, az Ivanics-csoport
üzletfejlesztési igazgatója elégedett lehetett a látottakkal: „Az
autókereskedelem nagyon jó helyzetben van Magyarországon. Élénk a
piac, már régóta nemcsak nézelődők
vannak egy ilyen találkozón, hanem
vásárlók is. Ez a találkozó kiváló
alkalom az idén huszonöt éves
csoportunknak is, hogy bemutassa
újdonságait.”

FehérVár
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Programajánló

Futóverseny és kerékpáros nap

Gyereksarok
Hetedhét játékfesztivál
Május 28-29. 10 óra, Városház tér, Fő utca,
Országzászló tér
Székesfehérváron hagyomány, hogy a gyermeknapi hétvégén évről évre mesebirodalommá
változik a belváros. A jókedvről bábművészek,
zenekarok, mesemondók és a minden évben
más tematikára épülő gyermeknapi hétpróba
állomásvezetői gondoskodnak. Az óriási
játszótéren idén a klasszikus fiú- és lányjátékok
elevenednek meg. A kétnapos rendezvényen
kalandos kihívásokban, rengeteg játékban,
vidám előadásokban és sok-sok nevetésben
lehet része az ünneplő családoknak.

A Vörösmarty Színház műsora
Balfácánt vacsorára!
Május 27. és június 4. 19 óra, Nagyszínház
Augusztus Oklahomában
Május 29. 17 óra, Nagyszínház
Figaro 2.0
Május 30. 18 óra, Nagyszínház
Tizenkét dühös ember
Május 31. 19 óra, Nagyszínház
János vitéz
Május 31. 15 óra, Pelikán Kamaraszínház
Száll a kakukk fészkére
Június 2. és 3. 17 óra, Nagyszínház

A Barátság mozi műsora
Pelé
Május 28. 18 óra, május 30. 20 óra
Magyarul beszélő amerikai életrajzi film.
Rendes fickók
Május 28. 20 óra, május 30. és 31. 18 óra
Angry Birds
Május 28. 10 és 16 óra
Magyarul beszélő amerikai-finn családi animációs film.
Tiszta szívvel
Május 31. 20 óra
Magyar akció-vígjáték.

Nyári tábor a Koronás Parkban
A Koronás Park idei táborának mottója: Utazz vissza a
lovagok korába, ismerd meg a királyok legendáit, a régi
találmányokat és kézműves mesterségeket, a középkori
játékokat! Jelentkezni még lehet. Amint véget ér az iskola, elkezdődik a Koronás Park táborának első turnusa.
Június 20-tól 24-ig, június 27-től július 1-ig, végül
július 4-től 8-ig, hétfőtől péntekig 7.30 és 17 óra között
várják a szervezők a történelem és a lovagkor iránt
érdeklődő gyerekeket. Javasolt korosztály: 7-12 évesek.
A jelentkezési lapot a Koronás Park honlapjáról lehet letölteni. További információ a táborról ugyanott valamint
a facebook.com/KoronasPark közösségi oldalon.

Programok május 27-től június 5-ig

Szabó Petra
Május 27.
„Együtt kézen fogva” – kiállítás Kisfaludon
18 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
Sárközy István és Sárközy Istvánné munkáiból
nyílik kiállítás. Az „Együtt kézen fogva” című
kiállításon közreműködik a Ködmön Citerazenekar. A tárlatot Arató Antal nyitja meg.
Megtekinthető: Június 17-ig.
A mi utcánkban – Kiss László fotókiállítása
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Lapunk fotósának kiállítását megnyitja:
Magyarits András címzetes igazgató. A
kiállítás megtekinthető június 19-ig.
Május 28.
5. K&H mozdulj! kerékpáros nap
10 óra, Gárdony, Sport Beach
A mezőny kellemes túratempóban vág neki
a 28 kilométeres távnak, melynek útvonala
Agárdon át Pákozd felé vezet, elhalad az
Arborétum mellett, majd Velencén át tér vissza
ismét Gárdonyba.
Makettkiállítás és makettépítő verseny
11 óra, VOKE
Makettkiállítás és 24 órás makettépítő verseny.
Drótkutyák-koncert 3.0
19 óra, Felsővárosi Közösségi Ház
Zenés est Felsővárosban.
Május 29.
Ezer lámpás éjszakája
16 óra, Alba Plaza előtti tér
„Hogy minden gyermek hazataláljon!”
– Az eltűnt gyermekek világnapjához
kapcsolódóan idén 6. alkalommal rendezik
meg az Ezer lámpás éjszakája jótékonysági
koncert- és programsorozatot.
Családi- és gyerekprogramokkal, a hazai
könnyűzenei élet meghatározó szereplőinek koncertjeivel várják az érdeklődőket.
Civilsátrakban a gyermekeltűnésekkel
kapcsolatos felvilágosító programokra és
látványos rendőrségi bemutatókra kerül
sor.

Gergely Róbert estje
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A kétszeres EMeRTon-díjas magyar színész,
énekes, szinkronszínész estje.

Aranykéz szépészeti verseny és kiállításmegnyitó
Az iskola fennállásának tizenötödik éve
alkalmából jubileumi programsorozatot
szerveznek színes programokkal:
május 27. 10 óra: körömszépítő verseny,
12 óra: hajfonás, 14 órától 17 óráig:
nagy verseny (kozmetika, fodrászat,
smink) a Vizivárosi Általános Iskola
aulájában
május 28. 10 óra: az Aranykéz Iskola
„aranykezű” tanárai, Szentes Ottokár
festőművész, Rostásy Szabó Mihály
fotográfus és Kántor Mária ékszertervező
és készítő mutatják be alkotásaikat egy
kiállítás keretében a Szabadművelődés
Házának kiállítótermében. Megtekinthető június 15.-ig.
A záróesemények során a catering
ellátásban a vendéglátás szakos tanulók
(szakács, cukrász, pincér, falusi vendéglátó) is bemutatják tudásukat. Az erdélyi
partneriskola, a Kájoni János Szakközépiskola diákjai is tevékeny részt vállalnak
a jubileumi eseményekben, csíki székely
táncokat fognak népviseletben táncolni
a verseny és a kiállítás megnyitóján.

Május 30.
Odavágunk a könyvpiacnak
12.30, Vörösmarty Mihály Könyvtár Olvasóterme
Kötetbemutató és előadás a könyvkiadásról,
a könyvpiac jelenlegi helyzetéről, az olvasói
szokásokról. Előadó: Alcser Norbert.
Május 31.
Hétvezér est
18 óra, Miss Tee Teabolt
Gondos Béla Szent László király emléke a
Kárpát-medencében című előadása.
Június 1.
Országos patikanap
14 óra, Fekete Sas Patikamúzeum
Gosztola Beáta egyetemi adjunktus tart
előadást Gyógyító illatok nyomában valamint
Fűszernövények a konyhában és az orvosságos
“Molycsapdák heti fogási adatai 2015.05.18-án:
Barackmoly: 0 db
dobozban címmel.
Szilvamoly: 96 db elhúzódó rajzás!
Keleti gyümölcsmoly: 62 db

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.

Molycsapdák fogási adatai 2016. 05. 24-én:
Barackmoly: 2 db
Szilvamoly: 45
Keleti gyümölcsmoly: 26 db
Almamoly: 18 db

Június 2.
„Tárgyalkotó premier”
18 óra, Köfém Művelődési Ház
A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak munkáiból nyílik kiállítás.
Környezetvédelmi világnap
18 óra, Királykút Emlékház
Téma a párizsi klímacsúcs.
ARSO – könnyed nyári hangulatok
19.30, Bory-vár
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar
koncertje. Közreműködik Molnár Zoltán
trombitaművész. Hangversenymester:
Kuklis Gergely.
Június 5.
Nyílt nap a Fehérvári Állatotthonban
11 óra, HEROSZ Székesfehérvári Állatotthon
Kutyaséta, bemutatók, állatorvosi tanácsadás, kvízjátékok várják az érdeklődőket.
5. TESZ futóverseny
17 óra, Panorama Offices
„Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért”
futóverseny (TESZ) a környezetvédelem
világnapján.
Megadance – húszéves jubileumi gálaműsor
18 óra, Vörösmarty Színház
A táncstúdió fennállásának húszéves jubileumi gálaműsora. Az est házigazdái: Váradi
Eszter Sára és Keller János, a Vörösmarty
Színház színművészei.

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

A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!
Almamoly: 18 db”

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

2016. május 26.

Születésnapi rendezvények a 20 éves
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Utazási Irodával

Június 3-5.

Székesfehérvár, Városház tér
Június 3. péntek EURÓPA – ÁZSIA

Június 5. vasárnap AFRIKA, AUSZTRÁLIA ÉS ÓCEÁNIA

15:30 – 18:30 Népek játékai játszóház – indiai, kínai és japán játékok (Kézműves foglalkozások, jóga és tánctanítás)

15:30 – 18:30 Népek játékai játszóház – „Az őserdő ajándéka”
– afrikai játékok (Kézműves foglalkozások és tánctanítás)

16:00 – 18:00 Fényképes vetítéssel egybekötött előadások
a Fehérvár Travel idegenvezetőitől (Szt. István Művelődési Ház)
Témák: Írország / Malajzia és Szingapúr

14:30 – 16:30 Fényképes vetítéssel egybekötött előadások
a Fehérvár Travel idegenvezetőitől (Szt. István Művelődési Ház)
Témák: Dél-Afrika / Ausztrália és Új-Zéland

17:00 Városnéző séta a Fehérvár Travel utasai* számára

15:30 Városnéző séta a Fehérvár Travel utasai* számára

17:40 Ünnepélyes megnyitó

17:00 Didgeridoo bemutató (ausztrál őslakosok fúvós hangszere)

17:45 ARASINDA együttes koncertje (török, ázsiai népzene)

17:30 A 20 éves FEHÉRVÁR TRAVEL születésnapi díjátadása
és nyereménysorsolása – közel 1 millió Ft összértékű
nyereményekkel

20:30 FIRKIN zenekar koncertje (kelta bulizene)

Június 4. szombat ÉSZAK-, KÖZÉP- ÉS DÉL-AMERIKA

18:15 Afrikai karneváli felvonulás (Magyar Király Szálló – Fő utca
– Városház tér – Liszt Ferenc utca)

16:00 – 19:00 Népek játékai játszóház – brazil, mexikói és
19:00 Afrikai viselet bemutató (táncos koreográfiával)
indián játékok (Kézműves foglalkozások és capoera bemutató)
20:00 AFRICAN UHURU CULTURAL GROUP (autentikus nyugat14:30 – 16:30 Fényképes vetítéssel egybekötött előadások
afrikai tánc és dob show)
a Fehérvár Travel idegenvezetőitől (Szt. István Művelődési Ház)
Témák: Kanada / Peru
15:00 Városnéző séta a Fehérvár Travel utasai* számára
16:30 LOS ANDINOS együttes koncertje (perui népzene)
19:00 Tropicana Show (latin-amerikai karneváli műsor)
20:00 Voodoo Party (latinos zenék, jelmezes táncosok, kongások)
A rendezvény ideje alatt a Fehérvár Travel
20% kedvezményt biztosít néhány saját szervezésű
csoportjának részvételi díjából.
(Az akciós utazások listáját keressék honlapunkon 2016. május 30-tól!)

Állandó programok

FOTÓKIÁLLÍTÁS: A rendezvény ideje alatt a Szent István
Művelődési Ház Szent László termében folyamatosan
megtekinthető a Fehérvár Travel utasai által beküldött
legszebb fotókból összeállított kiállítás.
GASZTRONÓMIA: A Városház téren felállított színpad
mellett található faházakban a napi programhoz illő, az
adott kontinensek jellegzetes gasztronómiai specialitásait, ételeit és italait kínálják.

A programokon, koncerteken, előadásokon,
városnézéseken, fotókiállításon
a részvétel ingyenes.

JÁTÉKMÚZEUM: A Fehérvár Travel Utazási Iroda a székesfehérvári Hetedhét Játékmúzeummal együttműködve a
rendezvény ideje alatt a Fehérvár Travel utasai* (+2 fő)
számára ingyenes belépést biztosít a Játékmúzeumba
(Hiemer-ház – Székesfehérvár, Oskola u. 2-4.).

Esőhelyszín: Alba Regia Sportcsarnok
Székesfehérvár, Gáz utca 19.

* Azon személyekre vonatkozik, akik az elmúlt 5 évben részt vettek a
Fehérvár Travel valamely saját szervezésű útján.

Főszervező: Lénia2 Kft. Médiatámogató: Fehérvár Médiacentrum Támogató: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

BŐVEBBEN: WWW.FEHERVARTRAVEL.HU
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Ifjabb Ocskay Gábor a Halhatatlanok csarnokában
Kaiser Tamás

Az oroszországi jégkorong-világbajnokság
zárónapján, vagyis vasárnap tartották a
Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) Hall
of Fame beiktatási ceremóniáját. A 2009-ben
tragikus hirtelenséggel elhunyt Ifjabb Ocskay
Gábor, a magyar válogatott és a Fehérvár AV 19
korábbi játékosa is tagja lett a Halhatatlanok
csarnokának.

Ocskay Gábor és Zsuzsanna Kiscsicsó mezével Moszkvában

jégkorong-társadalomnak is szól, hiszen
nélkülük Gábor sem érte volna el az
eredményeit. Ez is a csapatmunka diadala.
A család és a magyar jégkorongcsalád a
hét éve történt tragédia óta méltó módon
próbálja megőrizni bátyám emlékét.
Nevelőegyesületének székhelyén valamint
lakhelyén, Székesfehérváron 2009 óta a
jégcsarnok valamint a hat éve működő jég-

korong-akadémia is Gábor nevét viseli. Az
akadémia egyik célja, hogy továbbvigye
Gábor szellemiségét, kitartását, alázatosságát. Ennek eredményeképpen a tavalyi
krakkói világbajnokságon illetve pár nappal ezelőtt Szentpéterváron is szerephez
juthattak az akadémia növendékei, ami
büszkeséggel tölt el minket.” – mondta el
beszédében Ocskay Zsuzsanna.

Elköszönt a legendás támadó
Négy sikeres fehérvári
szezont követően idén
februárban jelentette
be Frank Banham, hogy
befejezi profi sportpályafutását. A kiváló jégkorongozó az elmúlt évek
során igazi ikonná vált a
székesfehérvári drukkerek
körében: profi mentalitásával a Fehérvár AV 19 és a
magyar hoki fejlődésében
is elévülhetetlen szerepet
játszott. A visszavonuló
hokist Cser-Palkovics András fogadta a városházán,
hogy a város jégkorongszerető közössége nevében
megköszönje Banham
négyéves szolgálatát.
S. M.

Somos Zoltán

Fotó: Simon Erika

Mint minden évben, az idén is csatlakozott a kihívás napjához Székesfehérvár. S ha már csatlakozott, szeretne
minél jobban szerepelni is.

Családok, munkahelyi váltók,
egyéni futók teljesíthetik ismét
a távot június első vasárnapján.
Az önkormányzat, az ARAK és
a Depónia által rendezett eseményen idén a Várkörút és a Rákóczi
út is a kijelölt pálya része lesz. Ez
újdonság, miként az is, hogy nem
délelőtt, hanem 17 órakor lesz az
első rajt, ami az egyéni futókat,

a váltókat és a családokat érinti.
Egy kör 1.6 kilométer, a háromfős
családi csapatok valamint a 18
órakor rajtoló Depónia futás
résztvevői ennyit teljesítenek.
Utóbbi nevezési „díja” idén is egy
PET-palack. A munkahelyi váltókban mindhárom futó egy kört
fut, az egyéni versenyben pedig
4,8 és 9,6 kilométeres távra lehet
nevezni.
Évről évre nőtt a résztvevői
létszám, ebben most is bíznak a
szervezők. A futásban a legtöbb
résztvevőt felmutató iskolákat
ismét jutalmazzák, az első ezer
nevező pedig ajándék pólót kap.

Hogy a saját kategóriájában
hányadik helyen végez a
magyarországi települések
között Fehérvár, az lehet
presztízskérdés, de sokkal
fontosabb, hogy idén is
rengetegen kapcsolódtak be
a (minimum néhány perces)
testmozgásba. A Magyarországon 1991 óta megrendezett kihívás napja lényege,
hogy minél több sporttal,
mozgással töltött időt jegyezzen fel egy város. Óvodákban, iskolákban, munkahelyeken is lehet mozogni
– miközben azért persze
Székesfehérvár ilyenkor is
rendelkezésre bocsátja sportos intézményeit. Mint az
uszodát, ahol szerdán nulla
órakor tornával, úszással és
aquafitnesszel indult a nap.
Vagy a Bregyó közi sportcentrumot, ahol a grundbirkózást lehetett kipróbálni.
A számos program között
rengeteg egyéb érdekesség
is akadt, a kubb nevű sport
kipróbálásától a pasodoble
spanyol tánc bemutatójáig.
Ovisoktól a nyugdíjasokig ismét sokan élvezték a kihívás
napját, amely ott zárult, ahol
indult: az uszodában.

Fotó: Kiss László

A Tiszta, Egészséges Székesfehérvárért Futás
hagyomány lett. Idén is a környezetvédelmi
világnapon, június 5-én rendezik meg a
belvárosban.

Ismét eltelt egy év, ismét eljött
a kihívás napja. És mi, fehérváriak újra megfeleltünk! Mozgott
kicsi és nagy, idős és fiatal, volt
aki éjjel, volt aki nappal. De a
lényeg az, hogy mozogtunk!
A kihívás napja ismét megmozgatta a fehérváriakat, de szerencsére ez már nem újdonság.
Városunk hosszú évek óta az
ország legsportosabb városai
közé tartozik, bizonyítva: a
Bajnokok városa nem csupán a
profi sportban jár az élen, lakói
sem csak és kizárólag a fotelben
ülve töltik napjaikat.
Nem kívánok mást: maradjon
ez így! Mozogjunk, sportoljunk, mutassuk meg, hogy
mi, fehérváriak szeretjük a
mozgást, szeretjük az életet!
Mert a mozgás maga az élet, és
amíg Fehérvár mozog, lüktet,
sportol, addig igaz a szlogen:
Tele élettel!
De kérem, ne csak a kihívás
napján tegyük meg ezt! Mozogjunk, amikor csak tehetjük,
sportoljunk sokat, legyünk
egészségesek, hogy a mindennapi kihívásoknak is meg
tudjunk felelni!

Több ezren mozdultak

Megint lesz TESZ
Somos Zoltán

Németh Zoltán

Megfeleltünk a kihívásnak!

Fotó: facebook.com/iogalapitvany

Ifjabb Ocskay Gábor elképesztően
sikeres pályafutással a háta mögött
hagyott itt bennünket 2009-ben. A
magyar válogatottban a legendás 19es tizenhat éven keresztül szerepelt,
tagja volt annak a generációnak,
mely a C csoportból a legjobbak
közé, vagyis az A csoportba juttatta
a magyar jégkorongot. A Volánban
kilenc bajnoki címet szerzett tizenhat felnőtt szezonjában, ami szintén
páratlannak mondható.
Ifj. Ocskay Gábort a Richard „Bibi”
Torriani-díjjal ismerték el. Az IIHF
2015-ben hozta létre a díjat azzal a
céllal, hogy a nem jégkorongos nemzetek legjobbjait ismerjék el ezzel.
Gábor első magyar játékosként került
be a Halhatatlanok csarnokába. A
díjat Gábor édesapja, id. Ocskay
Gábor és testvére, Zsuzsanna vették
át Moszkvában.
„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez az
elismerés Székesfehérvárnak, az Alba
Volán Sport Clubnak valamint a Magyar
Jégkorongszövetségnek és az egész magyar

2016. május 26.

Kihívás egy táncra – kár lett volna elmulasztani!

Sport

közéleti hetilap

Kétarcú csapatok, egyértelmű győzelem
Somos Zoltán

FehérVár
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Olimpiai távú triatlon
Velencén
Kaiser Tamás

Nagy találmány a rájátszás, és nem
csak a kiélezett helyzetek miatt.
Olykor mintha nem is ugyanazokat
a csapatokat látnánk: a szombaton
még oroszlánként küzdők keddre
ijedt nyuszikká változnak, erőt adó
siker után erőtlenül botladoznak a
játékosok. Az Alba Fehérvár kétszer
rohanta le, gázolta el a Paksot az
elődöntőben. Mindkétszer Fehérváron. Mindkétszer az volt az ember
érzése, a vendégek már a szünetben
a vészkijáratot keresik. A kettő között ellenben, otthon, Pakson talpra
álltak, ezzel elbizonytalanították a
fehérvári önmagára csak nyomokban emlékeztető Albát. 80-76-ra
nyert hazai pályán az Atomerőmű,

A hazai eXtremeMan triatlonsorozat első állomását
rendezik május 29-én, vasárnap 11 órától a Velencei
vízivár rendezvényparkban.

Fotók: Simon Erika

Szoros vereség a második, kiütéses győzelem a
harmadik meccsen – ez az Alba Fehérvár mérlege a Paks elleni elődöntőben. Ha még egyet
nyer a Dzunics-csapat, döntőt játszhat.

Úgy tör előre az Alba, ahogy Lóránt Péter – legalábbis hazai pályán. Pénteken megmutathatják
Pakson is!

is meglesz, lezárhatják a párharcot
Lóránték. Győztes meccsből érkezve könnyebb lesz, gondolnánk,
de – innentől lehet kezdeni olvasni
elölről a cikket...
Maradjunk annyiban, jobb csapat
az Alba, és ezt nemcsak saját csarnokában kell megmutatni. Igaz,
ha lesz ötödik meccs, azt vasárnap
Fehérváron játsszák.

Pénteken visszavágó: az Alba megmutathatja Pakson is, mi az a kosárlabda

és bizonyára úgy jött kedden a Gáz
utcába, hogy megmutatja, micsoda
erőt merített ebből.
Ehhez képest egy negyed után már
hússzal vezetett, végül hatalmas
fölénnyel nyert az Alba (96-68).
Remek védekezés, lehengerlő
támadások, erőfitogtatás, győzel-

mi üvöltés – volt itt minden, ami
demoralizáló lehet a legyőzötteknek. Most pedig felkerekednek a
felek, és mennek megint Paksra,
ahol pénteken játsszák a negyedik
meccset. Ha az a sok gólpassz, jó
dobásmutató, hatékony csapatjáték, amit itthon láttunk, idegenben

Döntőben a fehérvári lányok
Németh Zoltán
A moszkvai öttusa világbajnokság első két
napján a váltók versenyeit rendezték meg.
A hölgyeknél nem indult magyar páros, az
uraknál viszont két fehérvári fiatalember, a
Volán Fehérvárt képviselő Málits István és az
Alba Öttusa SE versenyzője, Stróbl Krisztián
képviselte hazánkat. A duó végül az előkelő
hatodik helyen zárta a versenyt.

A szerdai napon a női selejtezőket
rendezték az orosz fővárosban. A
hetvenöt indulót három, egyenként
huszonöt fős csoportba osztották,
melyekből az első nyolc-nyolc
helyezett mellett a csoportoktól
függetlenül a további nyolc legjobb
jutott a döntőbe. Az A csoportban
az Alba Öttusa SE-ből Alekszejev
Tamara szerepelt, aki a tizenegyedik lett, de ez az eredmény is bőven
elég volt a döntő eléréséhez. A B
csoportban Földházi Zsófia mellett

a Volán Fehérvár üdvöskéje,
Kovács Sarolta selejtezett, méghozzá kiválóan: Kovács a negyedik,
Földházi a nyolcadik helyen lépett
a fináléba.
„Maradt még bennem szerencsére
tartalék, hiszen az utolsó futásomkor
már inkább csak kocogtam. Nagyon
jól éreztem magam, csak a lövészetnél
akadt egy kisebb problémám, mert
máshova kellett kicsit céloznom, mint
ahova eredetileg be volt állítva. Február óta egyszer sem voltam teljesen
egészséges, azóta műtöttek is, úgyhogy
minden versennyel csak újra erősödöm és jobb leszek tőle. Jó lenne, ha
a pénteki döntőt követően az önbizalmamat is vissza tudnám szerezni, és
úgy várhatnám a következő eseményeket!” – összegezte érzéseit Kovács
Sarolta az M4 csatornának.
Csütörtökön a férfi selejtezőt rendezik Moszkvában, majd pénteken
és szombaton a döntőkre kerül sor.

Az ezerötszáz méter úszásból, negyven
kilométer kerékpározásból és tíz kilométer futásból álló amatőr verseny közel 350-400 fővel rajtol majd el az északi
strand partjáról. A sportolók az úszást
követően kerékpárra pattanva célba veszik az újonnan átadott Sukoró–Nadap
kerékpárutat, majd a Nadap–Pázmánd
gazdasági átkötőúton keresztül haladnak egészen a Lovasberényben lévő
húsz kilométeres fordítóállomásig.
A triatlon harmadik számát, vagyis a futást a Velencei vízivár melletti területen
és az Evezős úttal azonos kerékpárúton
teljesíthetik az indulók.
„A sportesemény ideje alatt 11 és 15 óra
között várhatóan számos kerékpárossal
találkozhatunk az érintett útvonalon,
ezért arra szeretnénk kérni az autósokat,
hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek!
Ezúton szeretnék köszönetet mondani az
érintett települések önkormányzatainak és
lakosságának, hiszen a térségben végbement fejlesztéseknek köszönhetően hirtelen
megnövekedett számú sporteseményeket
kiemelkedő türelemmel és toleranciával kezelik. Reméljük, egyre többen lesznek majd
a gyönyörű kerékpáros útvonal mentén is,
és együtt szurkolhatunk a résztvevőknek!”
– mondta el Nádasdi Zsolt főrendező.
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Hirdetes

A SZÉPHŐ Zrt.
bérbeadásra meghirdeti
az alábbi ingatlanokat:
SZÉPHŐ Zrt.

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

Ügyfélszolgálat

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

Iroda:
• Rác u. 15. szám alatti ingatlanban külön
bejáratú 24 m 2 épületrész;
• Honvéd u. 1. szám alatt 11 m 2 , 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:

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

2016. május 26.

