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HÍRADÓ 1-KOR!
Minden hétköznap

Megújult
a Korponai utca
Szerdán sor került a felújított Korponai utca műszaki
átadására. A városi beruházás tizenkét millió forintból a Saára Gyula-program keretében valósult meg.

Teljes szélességben kicserélték a burkolatot, és a szegély megtámasztásával
megoldották a csapadékvíz elvezetését is.
Ez 227 méter hosszú, körülbelül hétszáz
négyzetméter útfelületet jelent.
Az átadáson jelen volt Östör Annamária,
a városrész önkormányzati képviselője
valamint a kivitelező cég és a Közlekedési
IIroda munkatársai. A képviselőtől megtudtuk: a továbbiakban számos kisebb utca
fog megújulni a városrészben, legközelebb
egy biztonságtechnikai fejlesztésnek lesz a
munkaterület-átadása: a Béla út és a Fiskális út kereszteződében gyalogos-átkelőhely
fog épülni.
A Saára Gyula-programot saját forrásból
útfelújítások valamint járda- és parkolóépítések megvalósítására indította el Székesfehérvár önkormányzata. A program 2017-ben
is folytatódik, valamennyi városrészben
terveznek ehhez kapcsolódó beruházásokat.
Az önkormányzat által elindított városi út-,
járda- és parkolóépítési program Székesfehérvár egykori polgármesteréről, Saára
Gyuláról kapta a nevét, aki a huszadik
század elején, 1908 és 1918 között volt
Székesfehérvár első embere. A város intézményi és közműfejlesztései az ő polgármestersége idején kaptak lendületet. Munkásságára egykori lakóházán, a Kossuth utca
8. szám alatt január óta emléktábla hívja fel
a figyelmet.
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Őszre elkészülhet a Kultúrudvar

Schéda Szilvia

Folytatódhat a Kultúrudvar kivitelezése,
megszépül a Liget sor, híd-, járda- és parkolófelújítások várhatók a feketehegy-szárazréti városrészben. A jelenleg zajló és a
tervezett fejlesztésekről lakossági fórumon
tájékoztatták az érdeklődőket hétfőn a
közösségi központban.

A fórum központi témája a Kultúrudvar beruházásának második üteme volt, hétfőn délután
ugyanis a munkaterület átadásával megkezdődött a kiszolgálóépület kivitelezése, mely nemcsak
kulturális rendezvények, hanem
vásárok lebonyolítására is alkalmas lesz. De helyet kap egy százötven főt kiszolgáló büfé és más,
a közösség kényelmét és kikapcsolódását szolgáló elem is. Bozai
István városgondnok elmondta,
hogy a tervek szerint öt-hat hónap
alatt befejeződik az építkezés. Az
új blokk átadását szeptember végére, a Szent Mihály-napi ünnepségek idejére tervezik.
A városrészt érintő más jelentős
fejlesztésekről is szó esett a lakossági fórumon. Szigli István, a városrész önkormányzati képviselője elmondta: tizenöt millió forint
értékben felújítják a szárazréti
orvosi rendelőt, és a közösségi
közlekedést érintő, régóta húzódó
buszkérdés is megoldódni látszik.

„Az útfejlesztési program részeként
az autóbuszvonal Farkasvermi úti
szakaszát körülbelül ezerháromszáz
méter hosszan felújítják, de a Palotai úton található Gaja-híd teljes
rekonstrukciójára is sor kerülhet,

valamint a tervek szerint parkolókat, járdákat és utakat újítanak
meg még az idei évben.” – tette
hozzá a képviselő, aki addig is
lakosság türelmét és megértését
kéri.

Fotó: Bácskai Gergely
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A földmunkák már megkezdődtek a közösségi központ udvarán

Külön vagy összevonva – kollégiumi vita
Nagy Zoltán Péter
A középiskolai kollégiumok összevonása
ügyében tartott sajtótájékoztatót Márton
Roland, az MSZP és Ráczné Földi Judit, a DK
önkormányzati képviselője április 26-án,
szerdán.

Kép: Megyeri Zoltán

A tájékoztatón Ráczné Földi
Judit azt emelte ki: meglepődött,
hogy az utolsó képviselő-testületi
ülésen nemcsak a képviselők
nem ismerték az előterjesztést
azzal kapcsolatban, hogy a
Nemes-Nagy Ágnes Kollégiumot
és a József Attila Kollégiumot
összevonják, de még a kollégium dolgozói és diákjai sem. A
Demokratikus Koalíció önkormányzati képviselője elmondta:
„Azért szavaztam a testületi ülésen
nemmel, mert ilyen ügyekben szükségesnek tartom a dolgozókkal és
a szakszervezettel történő előzetes
egyeztetést!”
A szocialista képviselő elsősorban korainak és feleslegesnek
véli az összevonást. Márton Roland leszögezte: „Ezzel a témával
nem most kellene foglalkozni, hiszen
ha a középiskolai campus tervei
elkészülnek, és látjuk, tudjuk, hogy
milyen volumenben valósulnak meg
a kollégiumi férőhelyek, akkor majd
annak tudatában kell döntést hozni
a fehérvári kollégiumi férőhelyekről
és annak szakmai vezetéséről.”
Az üggyel kapcsolatban megkerestük a fenntartó képviseletét is,
aki reakciójában elmondta, hogy
csak a kollégiumok vezetéstechnikája kerül összevonásra. Török

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés

A baloldali képviselők sajtótájékoztatójukat a
Gyümölcs utcai kollégium előtt tartották

Szabolcs, a Székesfehérvári
Tankerületi Központ tankerületi
igazgatója határozottan kijelentette: „A pedagógusok ugyanúgy,
ugyanott látják el, ugyanúgy végzik
a feladatukat. A diákok ugyanott
fognak lakni, ahol eddig laktak.
Tehát semmiféle olyan átszervezés nem várható, ami a diákokat,
a jelenleg dolgozó pedagógusokat
veszélyeztetné.”
Török Szabolcs megerősítette,
hogy az átszervezéssel kapcsolatos döntési kompetenciája az
érintett tárca vezetőjének van,
akinek május utolsó napjáig van
lehetősége a javaslatot elfogadni.
Ráczné Földi Judit önkormányzati képviselő bízik abban, hogy
a miniszter nem támogatja a
javaslatot.

Vállaljuk társasházak
• közös képviseletét,
• könyvelését,
• teljes körű jogi képviseletét.
Ezen felül vállalunk
• társasházi tanácsadást,
• pályázatírást,
• műszaki ellenőrzést,
• energiatanúsítvány készítését,
• szakértői véleményezést,
• hőkamerás felvétel készítését.
Készséggel állunk rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:
• tarsashazkezeles@szepho.hu
• 22/541-300/3010
• 30/494-5707
www.szepho.hu

Miért válassza a SZÉPHŐ Zrt. társasházkezelését?
• szakmai tapasztalat, közel 70 éves múlttal;
• stabil, a lakosság érdekeit figyelembe vevő önkormányzati tulajdonosi háttér;
• kiegyensúlyozott pénzügyi környezet;
• ellenőrzött működés: rendszeres és eseti ellenőrzés minden tevékenységre;
• szigorú pénzügyi, számlaigazolási és szerződéskötési szabályozás;
• komplexitás – számos, a társasházak számára szükséges szakterület együttesen megtalálható a SZÉPHŐ Zrt.-n belül.
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30-as járatként
közlekedik majd a 16A
Bácskai Gegrely
A napokban több Facebook-oldalon az
utazókat megtévesztően írtak a menetrendváltozásról. A rémhírekkel ellentétben
nem szűnik meg a 16A vonal, csupán meghosszabbodik, és más lesz a számozása.

Ezzel a meghosszabbítással
és hurokjárattá alakítással
Szárazrét és Feketehegy lakói
is átszállás nélkül el tudják
majd érni a kórházat. A vonal a
vasútállomástól indul, és a kórháztól a 16A útvonalán, majd
az uszodától a 37-es útvonalán
tesz egy hurkot a Kőrösi és a
Rába utcán. A vonal decentruma a vasútállomás, ezért kapta
a 30-as számot. A 16A járat
tehát 30-as járatként működik
tovább, és sokkal több embert
szolgálhat ki.

A 30-as járat bevezetésén túl
számos más vonalon is bővülnek a járatok, összességében
éves szinten 323 ezer kilométerrel, ami 180 millió forintos
többletforrást igényel. Ezt a
város önkormányzata finanszírozza. Egy évben összesen
3.712.835 kilométert teljesítenek a helyi autóbuszok.

Elkaszálták a lakásszövetkezetet
Látrányi Viktória, Nagy Zoltán Péter
Elsőfokú ítélet született a lakásszövetkezet személyiségi jogi perében. A Székesfehérvári Törvényszék
közleményéből kiderül, hogy az április 10-én
kihirdetett ítélettel elutasították a lakásszövetkezet,
mint felperes által – a Fehérvár Televízió 2015. május
15-i „Köztér” című műsorában az alperes, azaz Szabó
Melinda által tett kijelentések miatt – indított,
személyiségi joga megsértésére alapított keresetét.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, a szövetkezet igazgatója és jogi
képviselője szerint Szabó Melinda
tavaly valótlanságokat állított a Fehérvár
Televízió Köztér című műsorában. A
lakásszövetkezet tizenöt vádpontjában
ilyenek szerepelnek: Szabó Melinda
valótlanul állította, hogy az igazgatóság
arrogáns, nem igaz, hogy nincsenek
lápcsőházi elszámolások, nem igaz,
hogy perekkel fenyegetik a szövetkezet
egyes tagjait, nem igaz, hogy nincsenek
tájékoztatva a tagok a hitelekkel kapcsolatosan. De szóba hozta a szövetkezet
vezetése azt is, hogy Szabó Melinda
helytelenül állította, hogy a költségmegosztó nem alkalmas a fogyasztásmérésre, illetve az sem helyes, hogy cégbírósági végzés van egyes jogszerűtlen
intézkedésekről.
A Székesfehérvári Törvényszék április
10-én kihirdetett ítéletével tehát elutasította a lakásszövetkezet keresetét. Az
elsőfokú bíróság döntését az alábbiakkal indokolta: „A lakásszövetkezet és a
tagság egy része között évek óta megromlott
a viszony, több bírósági eljárás is indult,

Az én ötvenhatom!

Másfél milliárd
parkoló- és útfelújításra

Szabó Petra

Út 2017-19 néven saját út-, járda- és parkolófelújítási programot indított Székesfehérvár Városgondnoksága.

Fotó: Kiss László

A Fiatalok Fehérvárért Egyesület az ötvenhatos
emlékbizottság támogatásával az 1956-os forradalom és szabadságharc hatvanadik évfordulója alkalmából indította el Az én ötvenhatom!
ifjúsági programsorozatot azzal a céllal, hogy
a fiatalok közelebb kerüljenek az ötvenhatos
eseményekhez. A rendezvénysorozat zárásaként
vetélkedőt és Mansfeld-konferenciát rendeztek
a Városháza Dísztermében.

A megmérettetésre huszonhat
négyfős általános és középiskolás
csapat jelentkezett. Ők a rendezvény előtt pályamunkákat készítettek a történelmi eseménnyel
kapcsolatban, amit be is mutattak.
A fiatalok büszkén, de mégis fájón
gondolnak az akkori eseményekre,
hiszen már tudják, hogy a forradalmárok olyan korúak voltak akkor,
mint ők most, és képesek voltak
szembeszállni a legyőzhetetlennek
hitt hatalommal.
További két szegmense a megmérettetésnek a Mansfeld című film
illetve a Mansfeld-konferencia és
-vetélkedő voltak. „Ennek a rendezvénynek a fő célja, hogy népszerűsítsük ötvenhatot a fiatalok körében, és
hogy megmutassuk, hogy a fiataloknak
van véleménye ötvenhatról, él bennük
egy kép. Most lehetőséget kaptak, hogy
kreatív formában megmutathassák.” –
hangsúlyozta Gréczy Szimonetta,
a Fiatalok Fehérvárért Egyesület
elnöke.
A verseny résztvevőit Cser-Palkovics András polgármester köszöntötte. Beszédében felidézte, hogy
2016. október 23-án a Vörösmarty

a viták rendezésében még a város polgármestere is igyekezett közreműködni. A
lakásszövetkezet működése annak méretére,
tagságának számára figyelemmel helyi
közügynek minősül. Az alperes által a televízió nyilvánossága előtt előadottak pedig a
szabad véleménynyilvánítás alkotmányos
joga által biztosított kereteket nem haladták
meg. Emiatt pedig a felperes becsületének és
jó hírnevének sérelmét alaptalanul állította.”
Az ítélet nem jogerős, ellene a kézbesítést követően fellebbezésnek van helye.
A témával kapcsolatban április 28-án,
pénteken 19 óra 25 perctől a Fehérvár Televízió stúdiójába várjuk Szabó
Melindát. A Köztér című műsorban
emellett terítékre kerül a Székesfehérvári 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet
küldöttgyűlése is, amit április 27-én 17
órától tartanak a Vörösmarty Művelődési Házban (VOKE). Olyan információk
jutottak el szerkesztőségünkhöz, melyek
szerint a tagi jogok szűkülhetnek.
Nyilvános a küldöttgyűlés anyaga, a
lakásszövetkezet honlapján (www.
lakasszovetkezet.hu) olvasható.
A 17-es számú küldöttgyűlési határozat
tervezete esetében felmerültek bennünk
is kérdések. Szerettük volna megkérdezni Farkas Bélát, feltettük volna neki a
küldöttgyűléssel kapcsolatban kérdéseinket, azonban a lakásszövetkezet
ügyvezető igazgatója azt mondta: „Önöknek nem nyilatkozom, és önöknek nem
nyilatkozik a szövetkezet részéről senki”.
Érdekes volt ezt hallani, főleg a törvényszék döntése után, amiben közügyként
kezelték a lakásszövetkezet ügyét.

A versenyzők minden helyet kihasználtak a
plakátkészítésre

Színházban vetítették le a Történelmet mi írjuk című filmet, mely az
1956-os fehérvári eseményeket mutatja be Schéda Mária naplóbejegyzései alapján, aki a székesfehérvári
leánygimnázium tanulójaként élte
át a forradalom reményteli és egyben félelmetes pillanatait.
A megnyitót követően a résztvevők
megtekinthették a Tiszta szívvel
című színdarabot. Az előadás nyolc
ifjú szemszögéből mutatja be a
történelmi eseményeket. Az előadást követően a huszonhat csapat
egy ötvenhat kérdésből álló tesztet
töltött ki, majd a résztvevőknek
egy plakátot is kellett készíteniük.
A program zárásaként a fiatalok
részletes beszámolót hallhattak a
forradalom résztvevőitől.

Székesfehérváron évek óta tart az
út-, járda- és parkolóhely-építést,
-felújítást és -bővítést célzó Saára
Gyula-program. Ezt egészíti ki a
Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. saját beruházásában
indított, mintegy másfél milliárd
forint összértékű Út 2017-19
program. Az önkormányzati
finanszírozású projekt keretében
2017-ben 660 millió forint értékű
munkát végeznek el hetvenkilenc
helyszínen, a beruházások minden városrészt érintenek – hangsúlyozta Cser-Palkovics András
polgármester.
A projektet a Rákóczi út 6. szám
alatti társasháznál mutatták be,
melynek környékén szerdán kezdődött meg a parkolók felújítása
mintegy kétezer négyzetméteren.
A városvezetés egyébként tervezi
a projekt későbbi folytatását is,
annak keretösszege Székesfehérvár mindenkori gazdasági
helyzetének megfelelően növelhető. A program lehetővé teszi,
hogy a következő három évben
ezer új parkolóhely épülhessen a
szűken vett belváros környékén.
A Városgondnokság tervei között
több mint húsz helyszín szerepel,
ahol új parkolók létesíthetők, de
a meglévő parkolók bővítését is
vizsgálják.
Forrás: ÖKK

FehérVár
Nagy Zoltán Péter

400.
2009. augusztus 19-én jelent
meg a Fehérvár Médiacentrum
gondozásában az első FehérVár
közéleti magazin, címlapján
egy kisfiú, aki nemzeti lobogóval fut a macskakövön az
Országalma előtt. Vaskos szimbólumok, amikről oldalakat, sőt
könyveket lehetne írni, pedig
az csak egy tizenhat oldalas
újság címlapja volt. Több ismerősöm is tett abban az időben
néhány megjegyzést. „Meddig
lesz ez az újság?” „Na, egy
újabb önkormányzati harsona
a mi pénzünkön.” „Mit lehet
erről a városról hetente írni?”
Én már akkor hittem, hogy egy
százezres városban, egy szakrális központban a heti tizenhat
oldal nem elég. Nem engem,
hanem a várost igazolta, hogy
bizony a harminckettő is kevés
sokszor. Hogy milyen az újság
írásainak, képeinek minősége,
mennyire harsona vagy sem,
azt csak ön, az olvasó ítélheti
meg. A meddig kérdésre a mai,
2017. április 27-i válasz egyértelmű: 400. 2009 augusztusa
óta minden héten megjelent a
FehérVár annyi példányszámban, hogy valamennyi fehérvári postaládába juthasson.
Főszerkesztőként nem tisztem
véleményt mondani erről az
újságról, de az biztos, hogy
olvasó nélkül nem lehetne
fenntartani, olvasó pedig van,
amit a hirdetők igazolnak. Sok
kívülálló, de szakmabeli is úgy
képzeli, hogy a FehérVár magazin képi és tartalmi világát egy
önálló szerkesztőség állítja elő,
de ez annál egy kicsit bonyolultabb. A FehérVár magazint a
szekesfehervar.hu és az fmc.hu
online portálok szerkesztői, a
Vörösmarty Rádió riporterei és
a Fehérvár Televízió szerkesztői írják, miután végeztek a
napi forgatásokkal, vágásokkal,
élőzésekkel. A képeket olyan
kollégák csinálják, akik ott vannak szinte minden eseményen
úgy, hogy sokszor egyszerűen
teleportálnak. A munkatársaknak legalább annyi jár,
hogy megsüvegeljem kitartó
és tisztes munkájukat a 400.
FehérVár hasábjain!
De semmit nem érne a kollégák
szolgálata, ha nem lenne ön,
kedves Olvasó! Ezért köszönöm minden rendszeres és
rendszertelen olvasónknak,
hogy türelemmel veszi kézbe
ezeket a lapokat! Köszönöm,
hogy elviselték a formai és
anyagváltozásokat, a hangsúlyáthelyezéseket! Köszönöm
írott és szóban elmondott
véleményüket, hogy jelezték
hibáinkat!
Az a kisfiú a 2009-es címlapon
már legény lehet, de a szíve
mélyén minden bizonnyal
fehérvári, ahogy ön is, ahogy
ez a magazin is!
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Mi a célja a nemzeti konzultációnak? 1. rész
Nagy Zoltán Péter

Mielőtt bármibe belemennénk, adódik
a legfontosabb kérdés: az „Állítsuk meg
Brüsszelt!” felkiáltással nyíltan Európa-ellenes lett a kormány?
Hál’ Istennek, régen vége van annak
az időszaknak, amikor a sorok
között kellett olvasni! Ez a jelmondat úgy értendő, ahogy le van írva!
Brüsszelt kell megállítani, azaz az
Európai Unió adminisztrációját és
annak néhány magyarellenes tervét.
Nem a kormányban találhatók az
unióellenes politikusok, de azok
sem, akik Brüsszelbe járnak áskálódni a magyar törekvések ellen.
A kormány kitart az Európai Unió
mellett, de nem fogadja el a Magyarország ellen tervezendő lépéseket a
brüsszeli bürokratáktól.
Az ellenzék emlegeti, hogy a Fidesz
állami finanszírozással a saját szavazóit
szólítja meg a kibocsájtott kérdőívvel.
Nemzeti konzultáció 2017 néven
kerestük meg a magyar embe-

Fotó: Kovács Zoltán

A konzervatív kormány már több alkalommal kérte
bizonyos témákban a lakosság, a szavazók véleményét. 2017-ben több kérdés fogalmazódott
meg, melyekre választ szeretnének kapni, illetve
szeretnék megismerni a magyarok nézeteit. A
nemzeti konzultációról és annak főbb pontjairól
kérdeztük Fehérvár országgyűlési képviselőjét, a
honvédelmi miniszter helyettesét, Vargha Tamást.

„A kormány kitart az Európai Unió mellett, de nem fogadja el a Magyarország ellen tervezendő lépéseket”

reket. Nincs értelme az ön és az
ellenzék által említett ötletelésnek. Mindenkit, a teljes nemzetet
megszólítottuk, és mindenkinek
várjuk a véleményét, válaszát, amit
díjmentesen tudnak visszaküldeni
május 20-ig postán. Arra kérünk
mindenkit, akinek fontos a nemzeti függetlenség, aki meg akarja
védeni a rezsicsökkentést, aki meg
akarja állítani Brüsszel elhibázott
bevándorláspolitikáját, hogy töltse

ki a kérdőívet, és ezzel támogassa a
kormány küzdelmét!
Mi van azokkal, akik nem támogatják a
kormány törekvéseit?
Nekik is megadtuk a válaszadás
lehetőségét, csak élni kell vele.
A nemzeti konzultáció már része a
2018-as választási évnek?
Nem bagatellizálnám el a dolgot.
Magyarország és a magyar kormány
óriási csaták, döntő ütközetek előtt
áll. Brüsszel hatalmi törekvései

A szakmák éjszakája
Novák Rita
A székesfehérvári középiskolák is csatlakoztak a
szakmák éjszakája elnevezésű országos programsorozathoz, melyet múlt hét pénteken rendeztek
meg. Az intézményekben több mint hetven
program várta az érdeklődőket.

A rendezvény egy látványos flashmobbal indult: háromszáz középis-

már a nemzeti szuverenitásunkat, a
családok megélhetését, a biztonságunkat veszélyeztetik. Brüsszelben
egyre több ügyben akarnak a fejünk
felett dönteni.
Melyek ezek az ügyek?
A brüsszeli bürokraták arra akarnak
minket kényszeríteni, hogy töröljük
el a rezsicsökkentést, engedjük be
a migránsokat, és elvennék tőlünk
azt a lehetőséget is, hogy szabadon
dönthessünk az adócsökkentésekről
és a munkahelyteremtés módjairól.
Nem valamilyen egységes rendszert
szeretnének kidolgozni Brüsszelben,
ami Európának lenne jó és vele együtt
Magyarországnak?
Ne legyenek illúziói, ha Brüsszel
dönthet bármiben, akkor nem a
magyar emberek járnak jól. Ha
Brüsszel dönthet a rezsicsökkentésről, a bevándorlásról, a bérekről
és az adókról, akkor csak a multik
járnak jól! Ha Brüsszel dönthet a
bevándorlásról, akkor Magyarország
is tele lesz bevándorlóval.
A DK elnöke Fehérváron azt nyilatkozta,
ha csak egy, a háború elől menekülő emberen tudunk segíteni, akkor már jót tettünk.
Én pedig azt válaszolom, hogy a
valóban üldözött keresztényeket befogadtuk. Emellett az is fontosabb,
ha csak egy magyart megvédünk
a robbantásoktól és terrortól, már
sokat tettünk!

Katonákat toboroztak

kolás fiatal belvárosi össztánccal hívta fel a székesfehérváriak figyelmét
arra, hogy valami nagy dolog készül.
Az országos kezdeményezésben
kilenc fehérvári intézmény vett részt.
A cél hosszú távon a munkaerőhiány
csökkentése és a különböző szakmák megbecsültségének növelése
– mondta megnyitóbeszédében
Cser-Palkovics András polgármester.

Novák Rita
Katonai toborzónapot tartottak kedden a Palotai úton a murvás parkolóban. A katonai hivatás
minden szegmensét megismerhette az, aki részt
vett a rendezvényen.

Különleges eset, amikor a személyzet nem a felderítő- vagy a
lánctalpas gépjárműben, hanem
azon kívül foglal helyet, a fiatalok azonban szívesen ültek oda,
ahol többnyire az egyenruhások
dolgoznak. Hétfőn mindenki
belebújhatott a katonák bőrébe és

azok járgányaiba is. A toborzónap
a helyőrségi zenekar műsorával
kezdődött, de alaki bemutatót is
láthatott a közönség. A honvédség
technikai eszközeit nemcsak megnézni lehetett, számos eszközt ki is
próbálhattak az érdeklődők.
A katonai toborzónapot városunkban harmadik alkalommal szervezték meg, hogy népszerűsítsék
a honvédségi hivatást. A katonai
toborzónapon több iskolai csoport
is részt vett, de az idősebbek is
szívesen csatlakoztak a programokhoz.

Ez a fiatalember vasból rózsát készített, majd le is festette azt

Fotó: Simon Erika

Képek: Pintér Norbert

A hegesztést ugyan szakemberek végezték, de a Váciban mindenkinek szinte mindent ki lehetett próbálni

A lánctalpas harci jármű nemcsak a fiatalemberek, de a lányok érdeklődését is felkeltette

Kultúra

közéleti hetilap

Az eperfa alatt
Kétszáz éve született Arany János. Az országban
számos eseményen idézik meg szellemi örökségét. Székesfehérváron a Vörösmarty Társaság
meghívására Nyilasy Balázs, Sebők Melinda,
Fűzfa Balázs és Kardeván Lapis Gergely személyében neves előadókat köszönthettünk az
emlékév keretében. A rendezvényen bemutatták
a Fehérvár Médiacentrum filmjét a nagyszalontai Arany-múzeumról Az eperfa alatt címmel.

Szakál Antal korrajzai

közelítettek Arany János gazdag
hagyatékához: „Örülök, hogy a
Vörösmarty Társaság – csatlakozva az
Arany János-emlékévhez – programjai
közé iktatott egy emlékülést, és hogy a
Városháza Díszterme adhatott otthont
a rendezvénynek. Ha valaki, akkor
Arany János megérdemli a figyelmet,
hogy itt, az ország történelmi fővárosában megmutathassuk, mit jelentett
és jelent nemzetének. Tesszük mindezt
olyan szakavatott előadókkal, akik
felvillanthatják csodálatos életművét.”
Az emlékülés végén a résztvevők
megtekinthették a költő szülőhelyén, Nagyszalontán forgatott filmet
Látrányi Viktória rendezésében,
melyben a Fehérvár Médiacentrum
munkatársai az Arany János-kultúrkör emlékeit dolgozták fel a nagyszalontai Arany-emlékmúzeumban.

Vakler Lajos
A Kisfaludi Közösségi Házban megnyílt Szakál
Antal karikatúrakiállítása. A fehérvári alkotó tárlatán ezúttal a könnyed műfaj szépségeit mutatta
be játékos korrajzaival.

Szakál Antal karikatúrái egy nagyon
is jól ismert világba kalauzolnak el
bennünket. Az ő világa a miénk is.
Olyan egyedi ábrázolásmód jellemzi a nagyszerű alkotómunkát, ami
közelebb visz bennünket önmagunkhoz, egyszerre késztet nevetésre, s
gondolkodtat el.
A nyolcvannégy esztendős Szakál
Antal domborművei, kisplasztikái,
festményei – pályájának megannyi
alkotása – ismertek és elismertek.
A kisfaludi tárlaton azonban egy új

arcát ismerhetjük meg. Már a meghívó is különleges, hiszen az alkotó
önmagát Don Quijote-jelmezben
ábrázolva invitálta meg a művészetkedvelő székesfehérváriakat.
„Ehhez a műfajhoz egy különleges alaptermészet szükséges. Nem kell mindent
véresen komolyan vennünk, illetve a komoly dolgokat is próbálhatjuk játékosan,
humorosan felfogni. Egy kicsit én is Don
Quijote vagyok, mert ábrándozom olyan
dolgokon, amiket még nem csináltam.
A karikatúra kényes dolog: bohócot kell
csinálni az emberből, de olyat, aminek ő
maga is örül. Az itt szereplő rajzokon és
festményeken a barátaim egy másik arcát mutattam meg. Könyörtelenül, hogy
aztán együtt nevethessünk.” – avatott
be titkaiba az alkotó.

Fotó: Simon Erika

Az ünnepség kezdetén Cser-Palkovics András köszöntötte nyolcvanadik születésnapján Dienes Ottót,
aki tanárként és alkotóművészként
is sokat tett a város közösségéért,
majd megköszönte a Vörösmarty
Társaság tagjainak és a házigazda
Bakonyi István irodalomtörténésznek, hogy gondoskodó tisztelettel

Székesfehérváron otthonra találtak Arany János gondolatai

Tibai Tibor, a régi barát és Szakál Antal, az örökifjú alkotó

Nemzetközi mezőny a kórustalálkozón
Vakler Lajos
Újra énekszótól voltak hangosak a Királyi Város
utcái és terei a Nemzetközi Kórustalálkozón.
Középiskolás diákok énekkarai dalolták be
a napokban Székesfehérvárt. A négynapos
programban szerepeltek fesztiválhangversenyek, templomi koncertek, szerenád és táncház
egyaránt.

métről és Budapestről, míg a fehérvári Kodály iskolát három énekkar
képviselte.
A vasárnapi zárónapon az énekkarok folklórhangversenye és a „Szállj
elő, zöld ág!” című, általános iskolások számára rendezett néptánctalálkozó szerepelt a programban.
Ez utóbbin a Kodályból a Bátorkák
és a Botladozók nevű csoportok,
a Vörösmarty Mihály Általános
Iskolából a Csombor, az Alba Regia
Alapfokú Művészeti Iskolából a
Gabonca, míg a Csitáry Emil Művészeti Műhelyből a Szamóca Csoport szerepelt, de szólótáncosok is
megmutathatták tehetségüket.

Fotó: Simon Erika

A kórustalálkozóra ez évben kétszázötven fiatal dalos érkezett. A
Kodály-emlékév keretében megrendezett kulturális eseményen ezúttal
kilenc kórus vendégeskedett városunkban: a csehországi Vyškovból,
a hollandiai Hágából, a szlovákiai
Révkomáromból, továbbá Kecske-

Zenei körökben a jókedv örökletes
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Fotó: Simon Erika
Kép: Pintér Norbert

Vakler Lajos

FehérVár

Floralia, avagy így éled újjá Gorsium!
Látrányi Viktória
Április utolsó hétvégéjén ismét ünneplőbe öltözik a Gorsium Régészeti Park,
hiszen a Tác határában elterülő szabadtéri kiállítóhelyen az antik tavaszistennő,
Flora ünnepére készülnek. Április 29-én
és 30-án életre kel a történelem: az
ókori életbe nyerhetnek betekintést a
látogatók.

A nagy múlttal rendelkező
tavaszköszöntő ünnep idén
is számos programmal várja
az érdeklődőket. Benkő-Igaz
Krisztina, a Fehérvári Programszervező Kft. szakmai vezetője
elmondta, hogy lesz császári
bevonulás, gladiátorjáték,
római kori esküvő, rabszolgavásár és azt is megtudhatjuk,
ki kit lájkolt a mitológiában.
Megelevenednek az egykori
rómaiak hétköznapjai és ünnepei. Kipróbálhatjuk, milyen
fegyverei voltak egy igazi
légiósnak. Megismerkedhetünk
a római vallás rejtelmeivel, az
istenek világával. Az érdeklődők bepillantást nyerhetnek
a régészek és a restaurátorok
munkájába is.
A nagyszabású eseménysorozat
elmaradhatatlan része a színházi előadás. A Békétlenek című
alvilági komédiát Matuz János,
a Vörösmarty Színház művészeti intendánsa viszi színre
Keller János és Kelemen István
színművészek főszereplésével.
Természetesen szakvezetéses
séták is indulnak Magyarország

legnagyobb régészeti parkjában.
Az egykori Gorsi- um–Herculia
Alsó-Pannónia tartomány legfontosabb városa volt. Székhelyéül
szolgált a tartománygyűlésnek,
és kultikus központ is volt. S
ahogy azt ezen a hétvégén megtapasztalhatják majd: a háromszor elpusztult város újraéled!
A programok mellett limitált
létszámmal a Pompeji időszakos
kiállítást is megtekinthetik az
érdeklődők. Kulcsár Mihály, a
Szent István Király Múzeum
igazgatója felhívta a figyelmet
arra is, hogy aki kombinált
jegyet vásárol a kiállításra és a
rendezvényre, de létszámstop
miatt nem jut be a Pompeji tárlatra, később is megtekinthetik
azt.
A Floraliára tavaly közel hatezren látogattak el.

Jó, ha tudjuk!
A Floraliára elővételben belépőt
vásárlók részére különbusz
indul Székesfehérvárról, a
Skála-parkolóból. A buszjegy
áráról és minden részletről bővebb felvilágosítást tudnak adni
a székesfehérvári Tourinform
Irodában vagy a www.gorsium.
org oldalon. Az elővételben
vásárolt belépőkkel sorban állás
nélkül juthatnak be a rendezvényre a résztvevők. A busz
9.45-kor és 10.15-kor indul
Székesfehérvárról, míg Tácról
16 órakor valamint 17.30-kor
indul vissza.

FehérVár

Egészség

Újra lesz perifériásérbetegség-szűrés
Látrányi Viktória
Ismét perifériásérbetegség-szűrésre várják
a fehérváriakat. A Szabadművelődés Háza ad
otthont az ingyenes vizsgálatoknak május
hatodikán, szombaton. A részvételhez előzetes
regisztrációra van szükség. Elsősorban az
ötvenöt és hetven év közötti korosztályt várják
a szűrésre, hiszen ők az egyik legveszélyeztetettebb csoport.

Hagyomány már, hogy városunkban évente két alkalommal perifériásérbetegség-szűrést szerveznek.
Legutóbb is több mint százötvenen
voltak az ingyenes vizsgálatokon.
A vércukorszint, a koleszterinszint
és a testtömegindex mérésére, kockázatbecslésre és a boka–kar-index
kiszámítására is sor kerül. Az ingyenes vizsgálatok a Szent György
Kórház és a Humán Szolgáltató
Intézet munkatársainak a közreműködésével zajlanak.
„Azért szervezzük meg évente kétszer
is a kiemelten fontos perifériásérbetegség-szűrést, mert a szűrőnapokra
jelentkezők száma alapján elmondható, hogy fokozott igény van erre a
lakosság körében.” – mondta el Östör
Annamária. – „A meghatározott
életkorra specializált szűrés célja az
egyre pontosabb, kiterjedtebb felmérés
és a betegek szakrendelésekre való
eljuttatása.”
Az érszűkület az egyik legelterjedtebb népbetegség világszerte.
Azonban az idejében történő

Tünetei: a hosszan tartó séta utáni
vádligörcs, fájdalom, járásnehezítettség. Amikor már elszíneződés, fekély
van a vádlin, az a késői stádium a
betegségben.
felismeréssel elkerülhető a baj. A
perifériás érbetegség az általános
érelmeszesedés egyik megjelenési
formája, amikor a vérkeringési
zavar az alsó végtagokban lép fel,
amit sok esetben végül amputálni
kell. Magyarországon viszonylag
magas, évente 6500-8000 között
mozog a végtag-amputációk száma.
A perifériás érbetegség két szempontból is veszélyes: az alsó végtag
vérellátását rontva akadályozhatja
mindennapi tevékenységünket,
késői felismerése pedig a végtag
amputációjához vezethet. A másik
veszélyt pedig a gyakran egyidejűleg, tünetek nélkül fennálló
koszorúér-betegség és agyiérbetegség jelenti. A város több lehetőséget kínál annak érdekében, hogy a
betegség már a kezdeti stádiumban
kiszűrhető legyen. Így hangsúlyos
szerepet kapnak a május hatodikaihoz hasonló prevenciós programok.

A részvétel előzetes bejelentkezés
alapján lehetséges. Regisztrálni lehet
május 2. és 4. között a 70 380 9512es telefonszámon.

2017. április 27.

Szent György-napot tartottak a kórházban
Szűcs-Molnár Diána
Mint minden évben, idén is megtartotta Szent
György-napi ünnepségét, rendezvényét a Szent
György Kórház. Az ünnepség keretében emlékérmeket, kitüntetéseket adtak át. Emellett nyolcan
főorvosi, hatan pedig adjunktusi kinevezésben
részesültek.

Régi hagyomány már a Szent
György-napi rendezvény a kórházban: 1994-ben szervezték meg
először. A cél az volt, hogy legyen
a kórháznak egy saját ünnepe, egy
alkalom, amikor a vezetők és a dol-

gozók visszatekinthetnek a múltba,
ünnepelhetik a jelent.
A rendezvényen Östör Annamária
tanácsnok is részt vett, aki elmondta: 1901-ben adtak át a közkórházat,
azóta is mindig törekednek a kielégítő és mindig fejlődő betegellátásra.
Az ünnepség keretében a kórház
vezetése évek óta elismerések
átadásával igyekszik megköszönni
dolgozói munkáját. Ebben az évben
huszonegy kitüntetést adtak át az
ünnepségen, ezenkívül nyolcan
főorvosi, hatan pedig adjunktusi
kinevezésben részesültek.

Kép: Körtvélyes Tivadar
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Az ünnepségen a kórház kórusa is fellépett, mely tavaly az ötvenhatos évforduló kapcsán
Torontóba utazhatott, idén pedig Opoléban szerepeltek

A Fehérvár Televízió műsora április 29-től május 5-ig
A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150

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

2017. 4. 29. SZOMBAT

2017. 4. 30. VASárnAp

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:25 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:25 Bajnokok városa – ismétlés
10:55 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Hankusz Kálmán
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szoboszlai István
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Juhász Péter
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Hagymásy László
14:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler Lajos.
Vendég: Séllei Györgyi
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 ARAK AKTIV – ismétlés
17:00 A Fehérvár TV
archívumából
17:35 II. Székesfehérvári
Székely bál
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Tórizs Hajnalka
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-Tech Magazin
19:50 Lincoln – am. sorozat
1. rész (12)
20:40 Az eperfa alatt
21:15 A teremtés – oratórium
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! –
ism.
22:20 Képes hírek – benne
egész órakor a Jó estét,
Fehérvár! ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Tórizs Hajnalka
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Szoboszlai István
11:40 Agrárinfó – ismétlés
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Juhász Péter
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 Mits Jazz Band
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Hagymásy László
15:05 Alba MÁV Előre – Tatai
AC kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:35 Békéscsaba – Alba
Fehérvár KC kézilabdamérkőzés közvetítése
felvételről
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler Lajos
Vendég: Zemlényi Eszter
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Lincoln – am. sorozat
2. rész (12)
20:35 Videoton FC – DVSC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:15 A hét hírei – ismétlés
22:35 Képes hírek – benne egész
órakor A hét hírei ismétlése

2017. 5. 1. Hétfő
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 1987. május 1.
11:50 Képes hírek – benne
egész órakor A hét
hírei ismétlése
14:50 Csákvár – SZEOL SC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Zemlényi Eszter
17:00 Épí-Tech
17:30 Köztér – ismétlés
17:50 Napi színes
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Azurák Csaba
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Hírek
19:05 Sportmajális 2017
19:55 X. Fehérvári Ének
Nemzetközi Ifjúsági
Énekkari Találkozó
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Szolnoki Olaj – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Hírek – ismétlés
22:05 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek ismétlése

2017. 5. 2. Kedd

2017. 5. 3. SZerdA

2017. 5. 4. CSüTörTöK

2017. 5. 5. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
07:00 Hírek – ismétlés
07:05 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Hírek ismétlése
10:00 Hírek – ismétlés
10:05 ARAK AKTIV – ismétlés
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Hírek 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: Schéda
Szilvia. Vendég:
Azurák Csaba
17:00 X. Fehérvári Ének
Nemzetközi Ifjúsági
Énekkari Találkozó
– ismétlés
17:20 A Fehérvár TV
archívumából
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Verók Attila
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Paletta – kulturális
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 A DÖNTÉS – Esti
beszélgetések
21:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Paletta – 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:
Verók Attila
17:00 Paletta – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Kovács-Varga Orsolya
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Portrék a Királykúton
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:45 Bajnokok városa
– ismétlés
11:15 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek – benne
minden egész órakor a
Híradó 1-kor ismétlése
16:30 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Kovács-Varga Orsolya
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Vakler
Lajos. Vendég:
Bocsi Andrea
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:45 Együtt – családi magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Közéleti és Kulturális
Szalon – ismétlés
21:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:45 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:45 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
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:
Bocsi Andrea
17:00 Együtt – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Dávid Renáta
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:25 Köztér – közéleti magazin
20:00 Honvéd7 – honvédelmi
magazin
20:15 Hírek – ismétlés
20:20 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
21:50 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:25 Köztér – ismétlés
23:00 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 2. 20:20 A DÖNTÉS – Esti beszélgetések

közéleti hetilap

FehérVár

Közélet

Vakler Lajos
Gróf Széchenyi Zsigmond halálának ötvenedik
évfordulójára rendezett megemlékezést Sárpentelén a VADEX, a Fejér Megyei Önkormányzat és az Országos Magyar Vadászkamara Fejér
megyei szervezete.

Ugron Ákos Gábor, a földművelésügyi szaktárca helyettes államtitkára emlékbeszédében hangsúlyozta,
hogy Széchenyi Zsigmond volt
az az ember, aki elkötelezetten,
alázattal szolgálta a vadászat legszentebb hagyományait: „Széchenyi
Zsigmond művei a mai erdészgeneráció számára is alapvetések. A legfontosabb talán a felnőtt fejjel írt Ahogyan
elkezdődött című könyve, amiben így
fogalmaz: „A vadászat az vadűzés és
erdőzúgás, de több erdőzúgás.” Ez nekünk, mai vadászoknak is egy üzenet,
hogyan kell szeretni a természetet a
vadászatban.”
Az emléknapot megtisztelte
jelenlétével Széchenyi Zsigmond
özvegye, Mangi néni, aki ma is őrzi
azokat a varázslatos évtizedeket,
melyekben hitvese megteremtette a
vadászat trófeákon túli megismerésének fenségét: „Az a mentalitás, az
a felfogás, ahogy megélte a természet
és a vadak, a vadászat szeretetét, az
nem mindennapi. A könyveiben is ezt

Sportközgazdászképzés Fehérváron

fogalmazta meg. Megható, hogy a ma
nemzedéke is tiszteli ezt a felfogást!”
Majoros Gábor, a házigazda
VADEX vezérigazgatója hisz abban, hogy munkatársaival együtt
sikerrel örökíthetik át Széchenyi
Zsigmond gondolkodásmódját: „Az
a vadászati kultúra, mely Széchenyi
Zsigmond sajátja volt, hagyományőrzéssel átörökíthető. A vad- és erdőgazdálkodásban ma is kiemelt szerepe van
eleinknek, akikre büszkék vagyunk.
Ezt kell továbbvinnünk! Ez a mai
megemlékezés is ezt a célt szolgálja,
erőt ad nekünk!”
Molnár Krisztián, a Fejér Megyei
Közgyűlés elnöke köszöntőjében
úgy fogalmazott: bizonyos benne,
hogy a Mezőföld szívében a Széchenyi család történelmi szerepe
megkérdőjelezhetetlen.
L. Simon László országgyűlési
képviselő a vadász-író irodalmi
munkásságát vette górcső alá.
Elemzésében Széchenyi Zsigmond
életútjának állomásait, megjelent
köteteinek mára vetített tanulságait,
eredendő hitelességét tárta elénk.
Az emléknapon a sárpentelei
kápolna kertjében Spányi Antal
megyés püspök megáldotta a magyar vadászat kivételes hitelességű
példaképe, Széchenyi Zsigmond
emlékét őrző keresztet.

Wéhli Regős Dóra
Míg az év elején csupán tervezet volt, addig ma
már biztossá vált, hogy szeptemberben elindul
a sportközgazdász szak Székesfehérváron. Az
országban egyedülálló képzés mesterképzésben valósul meg. A héten az is kiderült, hogy
mely sportszervezeteknél tölthetik gyakorlati
képzésüket a leendő hallgatók.

A Corvinus Egyetem tavaly szeptemberben két szakkal kezdte meg
működését Székesfehérváron, de
a város és az intézmény már akkor
azon gondolkodott, hogyan lehetne

bővíteni a képzési lehetőségek
számát. Ennek a közös gondolkodásnak az eredménye az, hogy az
országban egyedülálló módon szeptemberben városunkban indul el a
sportközgazdász mesterképzés.
Első helyen huszonhat, az egész
program iránt pedig hatvan érdeklődő van – mondta el lapunknak
András Krisztina, a Budapesti
Corvinus Egyetem tanszékvezető
egyetemi docense, aki hozzátette:
a sportközgazdász szak elsőként
itt Fehérváron duális formában
indul el.

Fotó: Bácskai Gergely

Széchenyi Zsigmond emléknapja
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Három budapesti sportvállalat mellett két fehérvári egyesület is kínál gyakorlati helyet a
leendő hallgatóknak

A Vörösmarty Rádió műsora április 29-től május 5-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 4. 30. Vasárnap
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és

2017. 5. 1. Hétfő

közlekedési információ
Élő műsor a
Vörösmarty Rádió
Látványstúdiójából, a
Velencei tavi Hal-, Vad-,
Bor és Pálinkafesztiválról.
08:10 Aktualitások és
érdekességek.
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
12:10 Dicsértessék a
Jézus Krisztus –
Katolikus műsor
13.10 Műsorvezető:
Németh Gábor.
Témák: aktualitások,
érdekességek
18.10 Tartson Mits Mártonnal!

08:10

20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból. Jóbanrockban. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt és
Heiter Dávid Tamás

18:10
20:10
23:10

2017. 5. 2. Kedd

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezetők:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán. Benne:
félóránként friss
hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások,
hallgatók születésnapi
köszöntése, kék hírek
és információk
08:10 A család és a nap témája
09:10 Aktualitások. Vendég:
Tornyai Gábor plébános
10:10 Tízórai. Fitt-tipp
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor.
13:10 Vakolat – építkezők
magazinja.
14:10 Ingatlanmagazin.
Vendég: Bedő Gyula
15:10 Kertészmagazin
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Diákkedd
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója. Szerkesztő:
Sasvári Csilla
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Műsorvezetők:
Szerkesztő:
Gemeiner Lajos, Heiter
Romhányi Anikó
17:40 Sport. Szerkesztők:
Dávid Tamás, Németh
Németh Gábor és
Gábor, Palkó Zsuzsa
Somos Zoltán
és Schéda Zoltán
18:10 Vörösmarty kocka
Tartson Mits Mártonnal! 19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes
Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával
beszélgetések
23:00 Aktuális: napi
Sasvári Csillával
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Válogatás az elmúlt hét
Anikó
műsoraiból: Fejér zene. 23:10 Romhányi
Iránytű. Pál Ferenc
Szerkesztő: Bokányi Zsolt
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ

a Sportmajálisról
Székesfehérvárról a Bregyó Sportcentrumból

00:00 Hírek

élő műsor a Vörösmarty Rádió
Látványstúdiójából

2017. 4. 29. szOMBat
00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Élő műsor a
Vörösmarty Rádió
Látványstúdiójából, a
Velencei tavi Hal-, Vad-,
Bor és Pálinkafesztiválról.
08:10 Napindító. Műsorvezető:
Palkó Zsuzsanna
Témák: műsorajánló,
kalendárium,
névnapok, aktualitások,
érdekességek
09:10 Lányos Apák. Vendég:
Koller Krisztián
10:10 A rügyelixírek.
Vendég: Antal Vali
11:10 Leányálom: A házasság
alapja. Vendég:
Tornyai Gábor
13:10 Műsorvezető:
Sasvári Csilla.
Témák: aktualitások,
érdekességek
17:10 Filmkocka. Gemeiner
Lajos műsora. Vendég:
Pavlics Tamás
18:10 Sport. Szerkesztők:
Somos Zoltán és
Kaiser Tamás
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

2017. 5. 3. szerda

2017. 5. 4. CsütörtöK

2017. 5. 5. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos és
Németh Gábor
08:10 Kultúra és a nap témája
09:10 Civilmagazin és
a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Fogadóóra és a
nap témája
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
12:20 Ebédidő –
gasztronómiai műsor
13:10 Környezetbarát –
magazinműsor
13:40 A nap témája
14:10 Itt élünk – magazinműsor
15:10 Hangvilla –
magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
16:10 Schédagalopp –
magazinműsor
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
17:50 Sport. Szerkesztők:
Németh Gábor és
Somos Zoltán
18:10 Motorsport –
magazinműsor. Vendég:
Debreczeni Dávid
19:10 A pszichológus válaszol.
Vendégek: Fischer
Imre és Egey Tímea
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
23.10 Tartson Mits Mártonnal!

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezetők:
Palkó Zsuzsanna és
Schéda Zoltán
08:10 Életmód és a nap témája
09:10 Jogról konyhanyelven
09:40 A nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő – gasztronómiai
magazinműsor
13:10 A Városgondnokság órája
14:10 Pénzügyek,
bankok, brókerek –
magazinműsor
15:10 Az orvos válaszol
– egészségügyi
magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Németh Gábor
16:10 Ifikocka magazinműsor
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
17:50 Sport. Szerkesztők:
Németh Gábor és
Somos Zoltán
18:10 Gazdikereső
19:10 Párbaj – műveltségi
vetélkedő
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
23.10 Iránytű. Pál Ferenc
atya előadása

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
nap műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezető:
Gemeiner Lajos és
Németh Gábor
08:10 Szabadidő –
hétvégi ajánlatok a
könnyed és hasznos
kikapcsolódáshoz
08:40 A nap témája
09:10 Munkaügyek és
a nap témája
09:50 Ma várható a rádióban
10:10 Tízórai vendég
11:10 Műsorvezető:
Schéda Zoltán
11:10 Délelőtti körkép
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő –
gasztronómiai műsor
13:10 Nevelés és oktatás
14:10 Mozogjon mindenki!
15:10 Utazási magazinműsor
16:00 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezetők:
Bokányi Zsolt és
Heiter Dávid Tamás
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
17:50 Sport. Szerkesztők:
Németh Gábor és
Somos Zoltán
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor
19:10 Áldás, békesség!
– református
magazinműsor
20:10 Koktél – színes hírek,
színes beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
23:05 Tartson Mits Mártonnal!

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

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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A Föld az otthonunk, vigyázzunk rá!
az oldalt szerkesztette: László-Takács Krisztina

Tavaszköszöntő helyett télbúcsúztató

A Jobb Veled a Világ Alapítvány egyedülálló
akcióval ünnepelte idén a Föld napját: közös
énekléssel hívták fel a figyelmet a környezetvédelem fontosságára. Az akcióhoz a székesfehérvári Kossuth Lajos Általános Iskola
is csatlakozott. A diákok közösen énekelték
el a „Gyújts egy gyertyát a Földért” című
dalt. A mozgalommal a környezetkultúrára
való nevelés fontosságára kívánták felhívni a
társadalom figyelmét.

Fotó: Bácskai Gergely

Kép: Zsiday Ádám

A Föld napja (április 22.) alkalmából számtalan eseményt rendeztek
világszerte. A programokkal a Föld
természeti környezetének megóvására
kívánták felhívni a figyelmet. Az ötletet
John McConnell vetette fel 1969-ben egy
UNESCO-konferencián, San Franciscóban. A Föld napját először 1970. március 21-én tartották. Az eseményeket az
Earth Day Network koordinálásában
175 országban tartják – Magyarországon 1990 óta rendeznek programokat.
2009-ben Evo Morales bolíviai elnök
kezdeményezésére az ENSZ április 22ét „a földanya nemzetközi napjává”nyilvánította. Ez alkalomból Fehérváron is
programokkal várták az érdeklődőket.

Fotó: Varjú Zoltán

A hirtelen jött hideg idő nem szegte kedvét azoknak,
akik a Föld napját ünnepelték, sőt azoknak sem szállt
inába a bátorság, akik hagyományosan minden évben
ekkor vonuló kerékpárosokhoz csatlakoztak. Igaz, a
szombati időjárás már kegyesebb volt a fehérváriakhoz. Óvatos becslés szerint mintegy nyolcszázan
kerekezték körbe Székesfehérvárt.

Tavaszköszöntő rendezvényt tartottak a Feketehegy-szárazréti Közösségi Központ szabadtéri színpadán. Az eseményen a Pusztavámi Német Nemzetiségi Tánccsoport mutatkozott
be a közönségnek. Sváb dallamok csendültek fel szombat délután a közösségi házban. De
tavaszköszöntő helyett – a szeszélyes időjárásnak köszönhetően – télbúcsúztató program
várta a közönséget. Azonban a szeles idő sem szegte kedvét a nézőknek és a táncos lábú
fiataloknak. A rendezvényt Szigli István, a városrész képviselője nyitotta meg.

A FehérVár mindenkinek jár!

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!

A jubileumi kerékpáros felvonulás a Haleszból indult, és számtalan program kísérte: többek
között elsősegély-tanfolyammal, kerekasztal-beszélgetéssel, bringaszépségversennyel várták
a fehérváriakat a Critical mass szervezői

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.
Székesfehérvár,
Radványi u. 6.
Tel.: 22/300-156
30/959-8897

SZERV IZ
Székesfehérvár, Budai út 175.

Tel.: +36 22 303 406
www.fabianauto.hu

Horoszkóp
április 27. – május 3.

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

Kos 3. 21. – 4. 20.

Egy igen szerencsés és gyümölcsöző időszak ez az
Ön számára. Még azon dolgokat is sikerülhet megvalósítani, amik korábban nem jöttek össze, illetve
álmodni sem mert arról, hogy összejöhetne.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Mozgalmas napok várnak Önre a héten. Ha esetleg
úgy érezte, hogy az év eleje óta akadályoztatva volt
bizonyos területeken vagy nem úgy haladtak a dolgai, ahogyan szerette volna, akkor most megnyugodhat, mert minden beindul Ön körül.

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

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

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

A héten fogja csak igazán megtapasztalni, milyen jó is, hogy
annyi időt és energiát szánt kapcsolatai építésére. A napokban derülhet ki, ki az igazi barát és ki nem az. Ha pedig valakivel problémás lenne a viszonya, jó lehetőség kínálkozik
arra, hogy beszéljenek róla és megoldják a gondjaikat.

A vállalkozók, üzletemberek fejlődésen, újításokon esnek át, amik már esedékesek voltak.
Végre úgy érezheti, eljött a várva várt áttörés a
karrierjében. Még akár nem várt támogatókra is
szert tehet.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Talán még sosem volt ekkora egyetértés és szinte
tökéletes összhang a párkapcsolatában, mint
amennyire mostanában van. Mindez többek között
az Ön jó hangulatának köszönheti, mert pozitivitása
magával ragadta a kedvesét is.

Változatos, kissé kiszámíthatatlan hét elé néz.
Akadnak majd váratlan helyzetek, és egy-két dolog
sem úgy alakul Ön körül, ahogyan azt eltervezte. Ne
hagyja, hogy ez megzavarja, egyszerűen válasszon
másik utat vagy alternatív megoldást!

FehérVár
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Javítja az emésztést és megnyugtat a jóga
Kovács V. Orsolya

Aki még sosem próbálta a jógát,
elsőre talán csak annyit lát belőle,
hogy lassú mozdulatokat, nyújtásokat végeznek illetve nyakatekert
pózokat vesznek fel a gyakorlatok
során. A mozgásforma számtalan
fajtája természetesen különbözőképpen megterhelő, de egyáltalán
nem olyan könnyű, mint amilyennek látszik. Komolyan igénybe
veszi az izomzatot, és kifejezetten
gyógyító hatást tehet a szervezetre.
Keretes anyagunkban összegyűjtöttünk és ismertetünk néhány jógafajtát, így talán könnyebb eldön-

Fotó: Kiss László

Oldja a stresszt és még az emésztést is segíti –
ha ennyi jó hatása van, miért ne próbálnánk ki
a jógát? Lássuk, hogyan érdemes hozzákezdeni!

Ez a mozgásforma a koncentrációt is javítja

teni, melyiket érdemes kipróbálni
azoknak, akik teljesen kezdőként

vágnak bele, vagy éppen valamilyen
egészségügyi problémájuk van.

Szabó Veronika székesfehérvári
jógaoktató lapunknak elmondta,
hogy a jóga nemcsak testedzés,
de terápia és életmód is egyben:
„Általa nemcsak megismerhetjük a
határainkat, de kellő kitartással meg is
haladhatjuk azokat. Számomra a jóga
egy szerelem, mely tizenkét éve tart, és
remélem, hogy életem végéig elkísér. A
jógázáson keresztül folyamatosan fejlődöm, egyre többet tanulok magamról
és másokról.”
Általánosságban elmondható a
jógáról, hogy serkenti a keringést
és a szervezet folyadékáramlását, hatékonyabban működik az
emésztés és a méregtelenítés is.
Oldja a stresszt és a felgyülemlett
feszültséget, így kitartó gyakorlása
a mindennapi életünkre mindenképpen pozitív hatást tehet!

Jógakisokos

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

Üzlethelyiség, raktár:
• Bátky Zsigmond utcában (148 m 2)
használaton kívüli hőközpont;
• Széchenyi u. 36. szám alatt, használaton
kívüli hőközpont (55 m 2);
• József Attila kollégiumnál (Hosszútsétatér
felől) 68 m 2-es használaton kívüli
hőközpont;

Ügyfélszolgálat

Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!

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

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

A trigúna jóga több jógairányzat keveréke. Lényege a hármas egység, mely
a csontokban és inakban valamint az izmokban és a keringésben, ezen kívül
a légzés során összpontosuló energiákat szabadítja fel. Hosszú ideig tartó
nyújtásokat és sok légzőgyakorlatot tartalmaz.
A sivanada jóga kifejezetten kezdőknek ajánlott, tradicionális jógairányzat.
A légzőgyakorlatok és a relaxáció is szerves része.
A hatha jóga jelentése a nap és a hold szavakból adódik össze. Lényege a
koncentráció javítása és a meditáció. Az összpontosítást a fizikai testtel
kezdi, hiszen a test nyugodtsága nélkül az elme megtisztítása sem lehetséges.
A hatha flow jóga egy igen speciális irányzat, melynek lényege az energiák
áramoltatása. A mozgás és a légzés összehangolása egy összefüggő gyakorlatsoron keresztül történik.
A gyerekjóga a testtartás javítása és a mozgáskoordináció fejlesztése mellett a testtudatot és az önbizalmat is erősíti. A kicsik természetesen játékos
formában ismerkednek a mozdulatokkal.
A gerincátmozgató jóga célja, hogy az idegrendszer és a test egészségének
helyreállítását segítse elő a jóga speciális testhelyzeteinek alkalmazásával.
Gyógyító hatású, és kezdők számára is kifejezetten ajánlott jógairányzat.

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

Napraforgó Jógastúdió
www.napraforgojoga.com
Facebook: Napraforgó Jóga
Kezdőknek és haladóknak is ajánlott órák:
hatha jóga, Sivananda jóga, Trigúna jóga, himalájai hatha, gyerekjóga,
gerincátmozgató dinamikus jóga.
Órarend és további információk honlapunkon és facebook
oldalunkon, valamint a 06-30-693-3136-os számon.

Székesfehérvár csendes részén szakképzett oktatókkal várunk!

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Sürgősen alkotni szeretne valamit. Ám ha nem
vigyáz eléggé, akkor káoszba és eredménytelenségbe
fulladhat a hete mindamellett, hogy még az energiája
is idő előtt kifogy. Ha erre odafigyel, akkor ha nem is
az összes létező ötletét, de jó párat zárhat sikerrel.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

Kerülje a munkahelyi vitákat! Inkább adja meg magát,
bele se menjen, mindegy hogy, csak kerülje el őket!
Különben sem lesz ideje ezekre, mert rengeteg munkája
lesz és nincs a helyzet magaslatán, még akár remek
lehetőségeket is elszalaszthat.

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Egy komolyabb nézeteltéréssel kell szembenéznie. Úgy
érzi, hogy a kialakult helyzet az egész kapcsolatának
alapjait rázza meg, mindegy, hogy melyikük idézte elő a
kellemetlenséget. Ha fontosak egymásnak, akkor dolgozzanak együtt keményen azért, hogy megoldják a gondjaikat.

A héten lehetősége adódik bizonyítani a munkájában, és
ha ezt ügyesen csinálja, az akár előléptetést vagy jutalmat
jelentene Önnek. Az biztos, hogy elismerésben nem
lenne hiány. Továbbá, ha befektetéseken gondolkodik,
akkor most alkalmas lehet az ilyen jellegű terveknek.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

A napokban nehezére fog esni bárkivel is kedvesnek
lenni. Még a szeretteivel, a párjával szemben is
harapós kedvében lehet. Szerencse, hogy már hozzá
vannak ahhoz szokva, hogy ilyenné válik, amikor
stresszhatás éri.

Azok, akik szerelmi csalódáson vannak túl, megnyugodhatnak, mert már érkezik is a gyógyír a szívükre
és akár rövid időn belül ismét szerelmesek lehetnek!
Még a szinglikre is rátalál a szerelem, akár már egy
jól ismert arc képében.
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Gyereksarok
Hamupipőke
Április 29. 17 óra, Köfém Művelődési Ház
A Tihanyi Vándorszínpad gyermekelőadása
Körforgás – rezgék kicsiknek
Április 30. 11 óra, Igéző
Az Aranyszamár bábszínház babaszínházi
előadása.
Sakkiskola
Május 6. 9 óra, Gárdonyi Géza Művelődési Ház
és Könyvtár
Várják jelentkezését minden olyan gyermeknek, aki a logikáját, memóriáját, koordinációs
készségét és csapatszellemét fejleszteni szeretné.
A részvétel jelentkezéshez kötött, érdeklődni a
következő elérhetőségeken lehet: 30 580 9582;
szabokrisztiansakkiskola@gmail.com.
Tavasztündér
Május 6. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Gyermekkönyvtára
A résztvevő gyerekek anyák napi meglepetéseket
készíthetnek.
Anyák napi készülődés
Május 6. 10 óra, Vörösmarty Mihály Könyvtár
Budai úti Tagkönyvtára
Kézműves foglalkozás.
A Táncház Napja
Táncház
17 óra: A Játszótárs Játékkészítő Műhely kézműves foglalkozása
18 óra: Népi gyermekjátszó Kneifelné Laczkó
Kriszta vezetésével
19:15: „Vendégségben” - a szabadbattyáni Sárrét
Néptáncegyüttes és az alapi Mezőföld Népi
Együttes közös műsora
20 óra: Táncházi mulatság Sipos Dániel és Mohácsi Diána vezetésével

A Barátság mozi műsora
1945
Április 28. 18 óra, április 29. 20 óra
Fekete-fehér magyar film.
Alibi.com
Április 28. és május 2. 20 óra, április 29. 18 óra
Magyarul beszélő francia vígjáték.
A nagy napom
Április 29. 16 óra
Magyarul beszélő francia dokumentumfilm.
Kincsem
Május 2. és 5. 18 óra, május 6. 16 óra
Magyar történelmi kalandfilm.

Floralia
Április 29-30., Gorsium
Programok mindkét napon:
10 óra: kapunyitás
10 óra: kézműves vásár
10 óra, 12 óra, 14 óra, 16 óra és 18 óra: tárlatvezetés elővételi jeggyel a Pompei-kiállításon,
időpontonként legfeljebb ötven fővel.
11 óra: Septimius Severus császár 202. évi látogatása Gorsiumban. A császár bevonulása a Familia
Gladiatoria, a Legio Leonum Valentiniani, a Savaria
Legio és a Legio X Gemina valamint a Szabad Színház és a Trigonon Együttes közreműködésével. A
felvonulás végén gladiátorjátékok a színháztérben.
13.15: kora római csatajelenet a csatatéren
13.30: ókori menyegző a színháztérben
13 óra és 17 óra: szakvezetés a régészeti park
területén (Gyülekező a régi portaépület mellett, a
Gorsiumot bemutató irányítótáblánál)
14.30 és 16 óra: Békétlenek – alvilági komédia a
színháztérben Arisztophanész A békák című darabja
nyomán, Matuz János, a Vörösmarty Színház
művészeti intendánsa rendezésében, Keller János
és Kelemen István színművészek valamint fehérvári
diákszínjátszók és a Szabad Színház művészei
előadásában
15 óra: mitológiai arcképcsarnok
15.45: rabszolgavásár a csatatéren
16.30: késő római csatajelenet a csatatéren
17.30: Weixelbaum Laura koncertje a színháztérben
18 óra: kapuzárás
Ezenkívül napközben folyamatosan lesz hagyományőrző-bemutató, játékok az apróságoknak,
régészeti ásatás és restaurálás, kézműves foglalkozás, greenboxos fotósarok.

Programajánló

2017. április 27.

Májusfaállítás és bolondballagás
Programok április 28-tól május 7-ig

Szabó Petra
Április 28.
A vezér utcák majálisa
14 óra, Hétvezér Iskola udvara
Számos program színesíti a napot.
Az udvaron kutya- és karatebemutató szórakoztatja a látogatókat,
de izgalmas perceket ígérnek a
kardforgatók is. A hétvezéres diákok
tánctudásukat mutatják be az Acro
Dance egyesület jóvoltából. Lesz
továbbá kerékpáros-vetélkedő,
az ügyességet felmérő mozgásos
hétpróba, lovaglási lehetőség, zene,
tánc és többféle kézműves foglalkozás. Nem maradhat el a hagyományos kirakodóvásár sem az iskola
aulájában, ahol finom mézeket,
sajtokat, füstölt árukat, réteseket és
kézműves termékeket lehet venni. A
délután kiemelt eseménye lesz egy
jótékony célú árverés, melynek keretében két, Dárdai Pál által dedikált
labdára lehet licitálni. A bevételt az
udvar szépítésére fordítja az iskola.
Májusfaállító ünnepség
14.30, Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központ
Az eseményen lesz májusfaállítás, a 4.
osztályosok hagyományőrző műsora,
a Dalmesterek interaktív műsora valamint játszóház.
A Kodolányi János Gimnázium tanulóinak művészeti bemutatója
17 óra, Köfém Oktatási és Művelődési
Központ
A gálán könnyűzene, vers- és prózamondás, néptánc, színjátszás, szólóhangszer- és moderntánc-produkciók
lesznek megtekinthetők. Szerepelnek a
Fejér Megyei Diáknapok díjazottjai illetve az iskola további tehetséges diákjai.
Kodály-est
18 óra, Hermann Lászó Zeneművészeti
Iskola
Kodály hangszeres és kamaraművei
csendülnek fel.

boltban, az Alba Regia Sportcsarnok
kávézójában és a szervező Lénia2 Kft.
Pozsonyi út 23. szám alatti irodájában
kell.
Sportmajális
9 óra, Bregyó közi Regionális Atlétikai Központ
A hagyományos Sportmajális az
egyesületek felvonulásával kezdődik. A menet negyed tízkor indul
a Hunyadi Mátyás Szakgimnázium MazsoDance csoportja és a
Székesfehérvári Ifjúsági Fúvószenekar felvezetésével a palotavárosi
Petőfi-szobortól. A Bregyó közi
Regionális Atlétikai Centrum területén egész napos programsorozat
várja az érdeklődőket. A színpadon
egymást váltják a város sportegyesületei, és különleges versenyeket is
rendeznek.
A Vörösmarty Rádió Látványstúdiója a helyszínről élő műsorral
jelentkezik.
Állati napok
10 óra, A Szabadművelődés Háza
A kiállításon hüllők, kisemlősök,
rovarok tekinthetők meg, kristályok,
marokkövek és ásványékszerek vásárolhatók. A rendezvény május 7-ig tart.
Május 3.
Uralkodók vagy szolgák?
16.30, Szent István Király Múzeum –
Rendház
Az erdélyi fejedelmek címei a pénzérméken és a valóságban c. előadás.
Előadó: Oborni Teréz történész.

SZERESD
A LÁBAD!
PÉLI BŐR CIPŐBOLT
Megjöttek a spanyol, portugál,
hajlékony szandálok, papucsok!
Folyamatos akciók, érdeklődni a boltban!

NŐI: 33-42-ig, FÉRFI: 39-től!
Megbízható márkák:

Emberek
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Lóránt Csaba kiállítása. Közreműködik a Kákics Együttes, verset mond
Martony Klára. A tárlat május 28-ig
látogatható.

Josef Seibel, EMIS, ANIS,
ROMIKA, Gerry Weber stb.

Április 29.
Szendi Gábor: Paleolit táplálkozás
18 óra, Öreghegyi Közösségi Ház
Előadás a paleolit étrendről.

Székesfehérvár, Távírda u. 25.

Leonardo Jam & Passz
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Jótékonysági koncert.
Május 1.
Streetballmajális
9.30, Bregyó közi Regionális Atlétikai
Központ
Kosárlabdafesztivál. A Székesfehérvári
Streetballmajálison iskolások, felnőttek,
családi és vegyes csapatok versenyezhetnek. Jelentkezni április 28-ig lehet,
nevezni pedig a Fehérvári Ajándék-

Jótékonysági koncert
18.30, Kármelhegyi Boldogasszony
Szemináriumi templom
Közreműködik: Székesfehérvári Ökumenikus Énekkar – vezényel Dóczi
István, Bata Hajnalka népdalénekes,
Pregitzer Fruzsina Jászai Mari- és
Primissima díjas színművész, Tóka
Szabolcs orgonaművész, Végvári
Gábor fuvolaművész. A rendezvény
fővédnöke Spányi Antal megyés püspök. A belépés díjtalan, adományokat
köszönettel fogadnak. A hangverseny
bevételét a Katolikus Szeretetszolgálat Országos Papi Otthonában élők
mindennapjainak szebbé tételére
fordítják.
Május 4.
George Kégl-kiállítás
15.30, Öreghegyi Közösségi Ház
Az alkotó az arisztokrata Kégl család leszármazottja. Ükapja, Kégl György Fejér
vármegyében jelentős közéleti szerepet
játszott. Alapítványt hozott létre, melyből
felépítették a Szent György közkórházat. A tárlat június 11-ig látogatható. Az
alkotó az arisztokrata Kégl-család leszármazottja. Ükapja, Kégl György Fejér
vármegyében jelentős közéleti szerepet
játszott. Alapítványt hozott létre, amelyből felépítették a Szent György közkórházat. 1878-ban Csalapusztán Hauszmann
Alajos tervei alapján építtetett kastélyt.
George Kégl Párizsban született, Londonban járt iskolába, élt Ausztriában és
Németországban. Grafikai képzettséget
Düsseldorfban szerzett. Az otthona jelenleg Magyarország.
Május 5.
Bolondballagás
7.30, Városház tér
A Bolondballagás gyülekezője május
5-én, pénteken reggel fél nyolckor lesz
az Alba Plaza előtti téren. A menet
innen a Liszt Ferenc utcán, a Városház
téren, majd a Fő utcán keresztül a Zichy
színpadig vonul. A résztvevő osztályok
közül négytagú zsűri választja majd ki a
legjobbakat.

ANYÁK NAPJA - május 7.

Keressen a Facebook-on is!

Bőrcipő Péli

(Falköztől 3 méterre, a Budai út irányába!)

Nyitva: H-P: 9:30-17:30, SZO: 9-13-ig

Szombaton 7-18-ig,
vasárnap 8-17-ig
várjuk vásárlóinkat!
Előrendelést felveszünk!
Székesfehérvár,
Malom u. 34.
Telefon: 22/313-592

Városi ballagás
Helyszín: Városház tér
18 intézmény, 59 osztály, 1500 ballagó diák
9 óra: Himnusz (Zsigmond Lala)
9.05: Szavalat (Marth Fruzsina, a VIII. Fehérvári Versünnep I. helyezettje – Ákos: Azért vagy itt)
9.07: Székesfehérvár önkormányzata nevében köszöntőt mond Cser-Palkovics András polgármester
9.12: Zene (a One Day zenekar és az Alba Regia Szimfonikus Zenekar – Josh Groban: Mit ér egy hang?)
9.15: Köszöntőt mond: Sipos Imre, a székesfehérvári középiskolai campusért is felelős miniszteri biztos
9.20: A ballagók nevében búcsúzik a Vasvári Pál Gimnázium 12. osztályos tanulója
9.25: Zene (One Day zenekar–Republic: Ezt a földet választottam), iskolai szalagok felkötése a város
zászlajára
9.30: Szózat (Zsigmond Lala)

További programok a www.szekesfehervar.hu és a www.teleelettel.hu oldalon!
A megjelenített programok esetleges elmaradásáért vagy módosulásáért szerkesztőségünk nem vállal felelősséget!

1.
Brüsszel veszélyes
lépésre készül.
A rezsicsökkentés eltörlésére
akar kényszeríteni bennünket.
Ön szerint mit tegyen
Magyarország?
Kérjük, mondja el véleményét,
vegyen részt a nemzeti konzultációban!
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Közélet

Útra kelt az obeliszk

Harmadik éve rendezik meg hazánkban a népviselet napját. Az országot átívelő kezdeményezéshez csatlakozott Székesfehérváron az Árpád úti Óvoda Vízivárosi Tagóvodája is. Megmutatták, hogy a huszonegyedik
században is felbecsülhetetlen érték a hagyomány, a népi kultúra évszázadokon átívelő hagyatéka. Gáncs
Katalin, a program felelős vezetője varázslatos élményekkel gazdagította a gyermekeket.
V. L.

Kóstolj bele az édes életbe
a Győri Keksz Kft.
székesfehérvári üzemében.

KARBANTARTÓ,
GÉPKEZELŐ

Fotó: Gáspár Péter

Kép: Megyeri Zoltán

Így tedd rá!

Vasárnap délben indultak útnak Fehérvárról, és a tervek szerint szombaton érnek majd célba Sopronban az Óbudai Egyetem Geoinformatikai Karának hallgatói azzal a faragott obeliszkkel, amit az
örök barátság jegyében, a selmeci hagyományok előtt tisztelegve készítettek a valétálók Sz.M.B.

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• Úszómester

munkatársakat keresünk.

Amit kínálunk:
• kiemelt bérezés és műszakpótlék,
• cafeteria: bruttó 300 000 Ft/év,
• jelenlétösztönző, teljesítményösztönző,
• KAIZEN rendszer jutalmazással,
• dolgozói kedvezmények, sportolási lehetőség,
• céges buszjáratok,
• határozatlan idejű szerződés.
Elvárások:
• minimum 1-2 éves gépkezelői tapasztalat
a termelés területén,
• önállóság, csapatszellem,
• több műszakos munkarend vállalása.

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

Ha hirdetésünk felkeltette
érdeklődését, küldje el önéletrajzát az
allasfehervar@mdlz.com
e-mail címre vagy a Győri Keksz Kft.
8000 Székesfehérvár,
Holland fasor 8. postacímre.

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 3-án (szerdán) 17 óra 30-kor a Művészetek Házában az első emeleti lila teremben. Cím: III.
Béla Király tér. 1.
Minden érdeklődőt szeretettel vár.

KERÜLJE EL
A SORBAN ÁLLÁST!
REGISZTR ÁLJON
AZ ÜGYFÉLK APUR A!
, adó-ügyek, személyi okmányok
ügyintézése éjjel-nappal, egyszerűen.

UGYFELK APU.MAGYARORSZAG.HU
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Győzelem után újabb öröm

Somos Zoltán

A Falco ellen úgy nyert 93-80-ra az
Alba Fehérvár Puebla Plus, hogy
gyakorlatilag öt embere tudott
kosarat szerezni, és alig tudta
forgatni csapatát Dzunics Braniszlav. Tóth, Burgess és Edwards
után erre a meccsre Shepard is
kidőlt, James Farr pedig talán idei
leggyengébb teljesítményét nyújtotta: egyetlen pontot szerzett. A
Taylor–Mohammed–Markovics–
Lóránt–Keller-ötös mégis végig
uralta a játékot, a mélyebb rotáció
sem segített a szombathelyieken.
Bebizonyosodott, mennyire kellenek a legfontosabb pillanatban
harcolni képes, de hideg fejjel
játszó klasszisok, akik között
az összhang is megfelelő. Nem
először láttuk, hogy Lóránt Péter
ilyen klasszis, de felérhet hozzá
a fizikálisan is erős, ugyanakkor
kintről is egyre veszélyesebb Markovics Luka is.
Nem véletlenül emeltük ki őket:
szerdán ugyanis ez a két játékos

Fotó: Simon Erika

A középszakaszban korábban elszenvedett
vereségek és sérülések után most végre jó
hírekről lehet beszámolni a fehérvári kosarasok háza tájáról. Fontos győzelem után a
jövő csapatának építésében is nagyot lépett
előre a klub.

Markovics, Lóránt: további évekig küzdenek a fehérvári sikerekért

látta el kézjegyével újabb két évre
szóló szerződését, ennél pedig
nem kaphattak volna jobb hírt a
fehérvári szurkolók. Egyértelmű
bizonyítéka a szerződéshosszabbítás annak, hogy a klubvezetés

évekre előre tervez, komoly
célokért küzdeni tudó csapatot
épít. Lóránt és Markovics bármelyik riválisnál erősítés lenne, de
ők itt képzelik el a jövőjüket, ez
pedig az ellenfeleknek is üzenet.

2017. április 27.

Hiszen a magyar mezőnyben
legkeresettebbek közé tartozó
játékosok nyilván oda írnak alá,
ahol szakmailag, anyagilag egyaránt megtalálják a számításukat.
S éppen ezért talán könnyebb lesz
másokat is ide csábítani. Az Alba
a nemzetközi kupában is tervez,
itthon mindig az aranyért küzd,
most már egyértelmű, hogy ez a
következő időszakban sem lesz
másképp.
„Boldog vagyok, hogy sikerült megállapodni a folytatásról! Nagyon jól
érzem magamat Székesfehérváron,
így egy pillanatig sem merült fel
bennem, hogy máshol folytassam a
karrieremet. Már az elmúlt idény is
sikeres volt az én olvasatomban, idén
azonban még jobban teljesítünk, hiszen a Magyar Kupát is elhódítottuk.
Egyetlen cél lebeg a szemünk előtt,
mégpedig a bajnokság megnyerése. Ez
nem lesz egyszerű feladat a sok sérült
miatt, de győzni akarunk!” – mondta
Lóránt Péter az aláírás után.
Hozzá hasonlóan Markovics is
kiemelte, hogy a jövőben is nagy
tervei vannak, de most elsősorban
erre a szezonra kell koncentrálni,
hiszen nehéz, de megoldható feladatok várnak még az Albára.
A csapat csütörtökön Zalaegerszegen, vasárnap Szolnokon lép
pályára.

„Négy évszak” félmaraton
Kaiser Tamás
Igazi tavaszi, egészen pontosan áprilisi futóverseny kerekedett a III. CEP Fehérvár félmaratonból.
A közel ezeregyszáz résztvevőnek a távok adta kihívások mellett az időjárás szinte valamennyi
elemével meg kellett harcolnia: volt napsütés, szél, eső, havas eső. Ezzel együtt idén is remek
hangulatban telt Székesfehérvár legnagyobb tömegfutó-eseménye.

Fotók: Bácskai Gergő

A hölgyeknél a félmaratoni távon az esztergomi Szederkényi-Takács Andrea volt a leggyorsabb, míg az uraknál a nagyatádi Janota Zoltán győzött

Ebben az esztendőben is sokan, több mint ezren vágtak neki a félmaratonnak. Hatvanan
életükben először teljesítették a huszonegy kilométeres távot.

A szeszélyes április megmutatta valamennyi arcát, de ez sem szegte kedvét az indulóknak,
maximum a megfelelő öltözet kiválasztása okozott némi fejtörést
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közéleti hetilap

Akadozik a gépezet
Somos Zoltán
Ugyan győzelemmel nyitott, azóta azonban
két vereséget könyvelhetett el a magyar
jégkorong-válogatott a kijevi divízió 1/A
világbajnokságon.

A keringőtől a szambáig

Salzburg NHL-t is megjárt sztárja, Thomas Raffl gólváltása után
sokáig nem esett találat, a záró
játékrészben azonban kétszer is
mattolták Rajna Miklóst a „sógorok”, így 3-1-re nyertek.
Kevesebb, mint huszonnégy
órával később a torna meglepetéscsapata, Dél-Korea várt Magyarországra. A fáradtság meglátszott
Kógerék teljesítményén, és bár
a vezetést sikerült megszerezni,
Dél-Korea fordított, így ismét 3-1es magyar vereség lett a találkozó
vége.
A Chernomaz-csapat három forduló után három ponttal az ötödik
helyen áll a világbajnokságon, és
jelenleg inkább a kiesés elkerülése
lehet a reális célja.

Németh Krisztián
Vérpezsdítő latin és légiesen elegáns táncokat is
láthattak a fehérváriak a XV. Lászlóvill Kupán április
23-án. A Laguna KTSE versenyén felnőtt profik és
korosztályos amatőr versenyzők léptek parkettre a
Köfém Sportcsarnokban.

A Lászlóvill Kupán a teljes magyar
felnőtt élmezőny elindult, mivel
Fehérváron immár ötödik éve értékes
ranglistapontokat lehet gyűjteni. Szezononként csak három ehhez hasonló
versenyt rendeznek Magyarországon,
ezért komoly tétje volt a helyezéseknek.
A rangsor végeredménye határozza
meg, hogy mely párok indulhatnak el a
világversenyeken.

A junior párok úgynevezett tíztáncban
mérték össze tudásukat, azaz standard
(angol keringő, tangó, bécsi keringő,
slow fox, quickstep) és latin táncokban
(cha-cha-cha, szamba, rumba, paso
doble, jive) is helyt kellett állniuk. A
felnőttek csak standard táncokkal
léptek a pontozóbírák elé.
A Laguna kilenc párosa ért el kiemelkedő eredményt, közülük a felnőtteknél
Szobol Zsolt és Csűri Fanni Noa, az
ifiknél Maráczi Rodrigó és Zátrok Dorottya, a szenioroknál pedig Táczi László
és Tácziné Bartos Barbara végzett az első
helyen. A szintén fehérvári Felicita KTSE
három dobogós helyezéssel zárt, a Márton Péter–Viczina Kincső ifjúsági páros a
dobogó legfelső fokára is felállhatott.

Fotó: Pápai Barna

Fotó: Mudra László (MJSZ)

Rich Chernomaz alakulata jól
kezdte a seregszemlét: szombaton
a házigazda ukránok felett aratott
5-3-as diadalt. Két nappal később
már Ausztria ellen volt jelenése a
gárdának. A mieink keretében hét
olyan játékost is találunk, akik az
előző szezont Székesfehérváron
töltötték, így a nagyrészt EBEL-csapatokból verbuvált osztrák alakulat
hokisait nem kellett bemutatni
Szirányiéknak. A frissen honosított
Keegan Dansereau és a Red Bull

15

Rekord létszámú mezőny: huszonnyolc kategóriában háromszáznegyvenöt páros lépett a táncparkettre

Kóger Dániel gólt szerzett Dél-Korea ellen, de ez sem segített

Címvédés hazai ringben
Somos Zoltán
Ismét rangos profi ökölvívógálát rendezett
szombaton a Félix Promotion Fehérváron.
Az eseményen a fehérvári Törteli Balázs is
szorítóba lépett, magabiztosan győzte le Rácz
Antalt, ezzel váltósúlyban megvédte magyar
bajnoki címét.

12.00
13.35-től
15.00
16.00

Sportegyesületek felvonulása a Petőfi-szobortól a Bregyóig
Ejtőernyős bemutató, megnyitó
Napindító torna Csóra Renátával
Beszélgetés Fa Nándorral
Kanta Judit „Kalandárium” c. gyermekműsora
A Szabadművelődés Házánál
Triál bemutató
Beszélgetés Pap Bianka paralimpiai ezüst- és
bronzérmes úszóval, Suba Róbert ezüstérmes kajakossal
III. Székesfehérvári fejtető-térdérintéses verseny
Váradi Eszter Sára és Keller János műsora

PROGRAMOK EGÉSZ NAP:
Sportegyesületek bemutatkozása • Crossfitt verseny, erősember verseny
Székesfehérvári Érzékenyítő Program, parasportok • Görhoki kupa
Táborbörze a városi és a város által támogatott táborok részvételével
Horváth Lajos Dakar motorversenyző • Streetball majális

Fotó: Simon Erika

Véradás
és szűrővizsgálatok
• Gyermeksziget
A Szabadművelődés
Házánál
Szűrővizsgálatok
• Gyermeksziget
A Szabadművelődés
Házánál

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

9.15
10.10
10.30
11.00
11.00

Az est első címmeccsén a veszprémi születésű, de Székesfehérváron élő Törteli Balázs (11
győzelem, 1 vereség) tette kockára
magyar bajnoki címét, a kiskunfélegyházi Rácz Antal (5 győzelem, 2 vereség) ellen. A fehérvári
bokszolónak tökéletesen alakult
a nyolchetes felkészülése, így

önbizalommal telve várhatta a
találkozót. A remek munkának
meg is lett az eredménye, hiszen
rögtön a találkozó elején jelezte, idő előtt akarja befejezni a
tízmenetes meccset. Ez sikerült is
Törtelinek, aki technikai KO-val
tudott diadalmaskodni Rácz felett
már az első menetben.
A gála további részében Szellő
Imre és Tóth Tamás csapott össze
a WBO nemzetközi és a magyar
bajnoki címért. Szellő győzött, az
ütközet az ötödik menetben ért
véget sérülés miatt. Az interim
(azaz ideiglenes) magyar bajnoki
címért pedig Darmos József verte
technikai KO-val Bozai Gyulát.

www.szekesfehervar.hu · facebook.com/fehervar

Törteli nem sokat vacakolt, az első menetben elintézte ellenfelét

FehérVár
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Hirdetes

2017. április 27.

időpontonként legfeljebb 50 fővel. A kiállítótér korlátozott befogadóképessége miatt
a kombinált (Floralia+Pompeji) jegy elővételben történő vásárlását javasoljuk.

11.00

Septimius Severus császár 202. évi látogatása Gorsiumban
A császár bevonulása a Familia Gladiatoria, a Legio Leonum Valentiniani, a Savaria Legio
és a Legio X Gemina, valamint a Szabad Színház és a Trigonon Együttes
közreműködésével – a felvonulás végén gladiátorjátékok a színháztérben.

13.15

Kora római csatajelenet
a Savaria Legio, a Szarvas Kelta Törzs és a Norde Gard közreműködésével a csatatéren.

13.00 és 17.00

Szakvezetés a régészeti park területén
(Gyülekező a régi portaépület mellett, a Gorsiumot bemutató irányítótáblánál)

13.30
Ókori menyegző a színháztérben
14.30 és 16.00
Békétlenek – alvilági komédia a színháztérben,
Arisztophanész A békák című darabja nyomán.

15.00
15.45
16.30

Mitológiai arcképcsarnok a csatatéren
Rabszolgavásár a csatatéren
Késő római csatajelenet
a Legio Leonum Valentiniani és a Norde Gard közreműködésével a csatatéren.

17.30
18.00

Weixelbaum Laura koncertje a színháztérben
Floralia tavaszköszöntő ünnep kapuzárása

TÁBORI ÉLET
Hagyományőrzők bemutatói: tábori élet, fegyverbemutató, hadigépek bemutatója animátoros foglalkozásokkal.
FESZTIVÁLÉTKEK
A Gorsium Étterem fogásai a Lakomasátorban.
JÁTÉKOK GYEREKEKNEK, CSALÁDOKNAK
Állatsimogató, herbárium, freskófestés, viselettörténeti játék, római piac és konyha.
Családi detektív- és toborzójátékok.
ÓKORI JÁTÉKOK
A malom, a deltajáték, a célba dobás, a csiga- és kockajáték kipróbálása
a táci gyerekek segítségével.
ÁSATÁS ÉS RESTAURÁLÁS a Szent István Király Múzeum régészeinek közreműködésével.
A régészetben alkalmazott technológiák: quadrocopter- és talajradar-bemutató.
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK
Sodronyvért-darabka készítése, ékszerek, babér- és virágkoszorú, mozaikkép, bőrmedál,
bőrsaru és amulett készítése.
FOTÓSAROK ÉS KARIKATÚRA-KÉSZÍTÉS a Lakomateremben
GREENBOX-fotózás a Látogatóközpontban

JEGYELOVÉTEL, INFORMÁCIÓ
SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM

Székesfehérvár, Fő utca 6. | Telefon: +3622/315-583 | titkarsag@szikm.hu

GORSIUM RÉGÉSZETI PARK

Tác – Gorsium | Telefon: +3670/338-61-67 | gorsium@szikm.hu

TOURINFORM SZÉKESFEHÉRVÁR

Székesfehérvár, Oskola utca 2–4. | Telefon: +3622/537-261 | szekesfehervar@tourinform.hu

GORSIUM RÉGÉSZETI PARK | TÁC – GORSIUM
www.szekesfehervar.hu | www.szikm.hu | www.gorsium.org | facebook.com/gorsiumfloralia

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

PROGRAMOK MINDKÉT NAPON

10.00
Kapunyitás
10.00–18.00
Kézműves vásár, lakomasátor, büfé
10.00, 12.00, 14.00, 16.00 és 18.00 Pompeji tárlatvezetés elővételi jeggyel,

