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Újra működik a Deák Dénes-kút
12. oldal

Közelednek a nagy évfordulók
3. oldal

Székfoglaló – két magyarországi
bemutató
5. oldal

Megújult a fül-orr-gégészeti
műtőblokk
6. oldal

Egy félidő előnyt adtak
14. oldal

Választókerületi
programok
Ráchegy, Köfém-lakótelep,
Búrtelep, Börgönd
Dienesné Fluck Györgyi
Lakossági fórumot tart Dienesné Fluck
Györgyi önkormányzati képviselő,
melyen részt vesz Székesfehérvár
polgármestere is. A Köfém-lakótelepen
élőket május 29-én, hétfőn 17 órára
várják a Köfém Művelődési Házba.

Belváros
Égi Tamás
Június 1-jén, csütörtökön 17 órakor
lakossági fórumot tart Égi Tamás,
az 1. számú választókörzet önkormányzati képviselője a Városháza
Dísztermében, melyen részt vesz
Cser-Palkovics András polgármester.
Kiemelt témák: a Távírda, a Kégl
György és az Arany János utca valamint az Országzászló tér felújítása.

Baloldali Frakció
Május 29-én, hétfőn 16 órától fogadóórát tartanak a Baloldali Frakció
képviselői. Ráczné Földi Judit, Márton
Roland és But Sándor a Polgármesteri
Hivatal Városház tér 2. szám alatti
épületében várja az érdeklődőket.
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2018: munka, család, biztonság

Nagy Zoltán Péter

Az Országgyűlés május derekán megkezdte a 2018-as
költségvetés vitáját. A május 17-i plenáris üléssel a
képviselők részletes tájékoztatást kaptak a jövő évi
tervekről. Tekintettel arra, hogy az ország költségvetése egyetlen magyar állampolgár számára sem
lehet közömbös, megkerestük Székesfehérvár egyik
országgyűlési képviselőjét, Vargha Tamást, és a 2018as költségvetésről faggattuk, aminek végszavazása a
jelenlegi tervek szerint június 15-én várható.

Május 24-én a Parlament Költségvetési
Bizottsága is megkezdte a jövő évi büdzsé
részletes tárgyalását. Bár a kormánypártok kérték az ellenzéket, hogy kivételesen
álljanak a költségvetés elfogadása mellé, úgy
tűnik, ebből nem lesz semmi.
Valóban szeretnénk egyszer végre azokat
az árkokat betemetni, ezért kértük az
ellenzéket legalább a konstruktív ellenzékiségre. Nyilván még ne mondjunk
le róla, hiszen három hetünk van az
ellentétek elsimítására. A 2018-as költségvetés éppen a baloldal szempontjából
kellene, hogy szimpatikus legyen, mert
az egyértelműen a munkából élők költségvetése. A kormány úgy állította össze
tervezetét, hogy az a munkából élőkről, a
családokról, a biztonságról szóljon.
Ezekből azért lássunk valami konkrétumot
is! Mit jelent az, hogy a munkából élők
költségvetése?
2010 óta eltökélt célunk, hogy a segélyeket felváltsa a munka! Magyarországon
az elmúlt hét év alatt hétszázezerrel
többen dolgoznak, mint korábban, és a
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Tovább csökkennek az adók és nőnek a bérek

munka meghozta gyümölcsét: a dolgozók, a vállalkozók egy erős országot hoztak létre, amelyben tovább csökkennek
a munkát terhelő adók.
Ha már a vállalkozókat említi, ők bizakodhatnak-e a jövőben?
A vállalatok, kisvállalkozások alkotják
az ország motorját, ezért is csökkentettük egy százalékponttal a kisvállalati
adót. De marad Európa legalacsonyabb,
egységesen kilenc százalékos társasági
adója. Az EHO két százalékponttal húsz
százalékra, a SZOCHO huszonkettőről
húsz százalékra csökken!
Ám valljuk meg őszintén, a vállalkozások is nehezen juthatnak előrébb munkás kezek nélkül. Folytatjuk a munkahelyteremtő programokat, hogy érdemes
legyen dolgozni. Terveinkben a munkát
terhelő adók újabb csökkentése teszi
majd lehetővé a bérek további növekedé-

Ötlet, forrás, innováció
Cégünk, a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség, több mint 12
éve vesz részt a helyi és a régióban működő vállalkozások életében, amelyek
innovatív fejlesztési elképzelésekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal
kívánják piaci pozíciójukat erősíteni, bővíteni. Szervezetünk tagjai több éves
tapasztalattal és szakmai múlttal rendelkeznek a gazdasági, geográfiai,
terület- vagy vidékfejlesztési területeken.
Ügynökségünk komplex segítséget nyújt a vállalkozások számára. Az ötlet
felmerülésétől, értékelésétől, a forrásszerzésen át a megvalósításig támogatja
ügyfeleit, legyen szó iparjogvédelmi tanácsadásról, a megfelelő pályázat
kiválasztásáról, megírásáról és menedzseléséről, vagy a kész termék piacra
viteléről. Szervezetünk előnye éppen ebben rejlik, hiszen egyedi és komplex
szolgáltatást nyújtunk.
Jó példa erre az ügynökség egyik jelenlegi, ACCELERATOR (Developing
accelerators to provide better access to innovation finance for SME’S, DTP11-278-1.1) elnevezésű projektje, amelynek fő célja, hogy segítse az innovatív
vállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférését, gyakorlati megoldások
és értéknövelő szolgáltatások fejlesztése révén. A projekt elsősorban az új
ötletükkel már piacon lévő, de további fejlesztéseikhez tőkehiányban szenvedő
KKV-kat célozza meg, másrészt a résztvevők célja az olyan üzlet-támogató
szervezetek segítése, amelyek új és továbbfejlesztett szolgáltatásokat nyújtanak.
Ezeken keresztül minden érintett szereplőcsoport számára elősegítik a Dunarégió nemzetközi hálózatához való kapcsolódást. Fontos, hogy a módszer a
saját tőkével rendelkező intézményekre koncentrál, a regionális innovációs
ökoszisztémán belül. Végül a közszféra integrációjára kerül majd sor, amely
különösen releváns a partnerek számára az egyre nagyobb figyelmet kapó
Európai uniós Strukturális és Beruházási Alapok programjai kapcsán.
Amennyiben segítségre lenne szüksége vállalkozásával kapcsolatosan, keresse
munkatársainkat!
Elérhetőségeink:
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Telefon: +36 22 514 111
Email: kdriu@kdriu.hu • web: www.kdriu.hu

sét. Folytatódik a minimálbér-emelés: az
idei tizenöt után 2018-ban további nyolc
százalékkal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbér az idei huszonöt
után 2018-ban újabb tizenkét százalékkal nő, így a szakmunkás minimálbér
2010-hez képest megduplázódhat.
Mire számíthatnak a családok?
Európa egyik legalacsonyabb személyi
jövedelemadója továbbra is tizenöt
százalék lesz, miközben 2018-ban
tovább nő a kétgyermekesek családi
adókedvezménye, havi 35 ezer, azaz évi
420 ezer forintra. Otthonteremtésre még
több forrás, 226 milliárd forint áll majd
rendelkezésre. A családokon segít az is,
hogy öt százalékra csökken az éttermi
étkezés és a hal áfája. Miközben 79
milliárdot fordítunk ingyenes gyermekétkeztetésre, addig három százalékos
lesz a nyugdíjemelés, sőt a gazdasági
növekedésnek köszönhetően nyugdíjprémium kifizetésével is számolunk.
A manchesteri barbár terror után joggal
vetődik fel a kérdés, mit tudnak tenni a
biztonság érdekében?
Jövőre a rendvédelemre és a közbiztonság megerősítésére 83 milliárd forinttal
több pénz jut, mint idén, és biztosítjuk a
határvédelem pénzügyi hátterét. A honvédelmi miniszter helyetteseként megerősíthetem, hogy jövőre is folytatódik
a katonák és a rendvédelmi dolgozók
illetményének emelése. A Magyarország biztonságát szavatoló honvédelmi
költségvetés jövőre 73 milliárd forinttal
emelkedik.
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Közelednek a nagy évfordulók

Nagy Zoltán Péter
Székesfehérvári delegáció járt Rómában, ahol
a Római Magyar Akadémia és a Pápai Magyar
Intézet vezetőivel egyeztettek a kulturális
kapcsolatok erősítésének további lehetőségeiről.
A delegációt Cser-Palkovics András polgármester
vezette, aki találkozott Puskás Istvánnal, a Római
Magyar Akadémia igazgatójával és Tóth Tamással,
a Pápai Magyar Intézet rektorával – tájékoztatott
Róth Péter alpolgármester.

Székesfehérvár kulturális életének
római és olaszországi megjelenési
lehetőségeiről egyeztetett Cser-Palkovics András az intézményvezetőkkel, és szóba került az olasz kultúra
fehérvári ízelítője is.
Munkatársaink, Vakler Lajos szerkesztő és Preszter Elemér operatőr
jóvoltából tavaly forgatott Szent
István-emlékek Rómában című
dokumentumfilmet nemcsak Fehérváron, hanem az Örök Városban is
bemutatták. A két város kulturális
együttműködése 2013-ig, a Szent István-emlékévig nyúlik vissza, amikor
koncerteket adott Róma templomaiban és intézményeiben a Hermann
László Kamarazenekar. Közös
történelmünk – az Anjou királyokkal,
Mátyás feleségével, Beatrix királynéval vagy a régmúltban Gorsiumban
élő rómaiakkal – és jelen kultúránk
egyre szorosabb kapcsai közelebb

hozták Székesfehérvár 2018–19-ben
tervezett komolyabb bemutatkozását.
„Székesfehérvár Szent István városaként,
a nemzet történelmi fővárosaként büszke
arra, hogy újabb meghatározó kulturális
kapcsolat van kiépülőben, mely a keresztény és a nemzeti hagyományok valamint
a történelmi értékek megerősítését
szolgálhatják. Mindez fontos előrelépés
abban a fejlődésben, amellyel a középvárosok szintjén Székesfehérvár Európa
egyik meghatározó kulturális helyszínévé
válhat.” – mondta Róth Péter alpolgármester a Falconieri-palotában
folytatott tárgyalásokat értékelve.
Cser-Palkovics András polgármesterrel a Vatikáni Rádió székesfehérvári
származású riportere, Somogyi Viktória készített interjút május 17-én.
„Minden ember megerősödik hitében is,
ha olyan lehetősége van, hogy személyesen is megélheti a szentatya jelenlétét
a nyilvános audiencián. Az általános
kihallgatáson Ferenc pápával foghattam kezet, ami keresztény embernek
egy életre szóló élmény.” – beszélt
Cser-Palkovics András a Vatikáni
Rádió stúdiójában a pár órával korábbi eseményről. – „Az alkotóknak,
Vakler Lajosnak és Preszter Elemérnek
valamint Simon Erikának köszönetemet
fejezem ki, hogy elkészítették a Szent István-emlékek Rómában című dokumentumfilmet, amit egy időben mutattak be
Székesfehérváron és Rómában.”
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„2023-ban újra Magyarország adja Európa kulturális fővárosát, amire talán Székesfehérvár is
pályázhat, ha lakói azt szeretnék”

Cser-Palkovics András az interjú
során kiemelte, hogy bár városunk
ezer éve nem tűnhet olyan soknak
Rómából nézve, de nekünk történelmi fővárosunk Székesfehérvár,
melynek falai között a nemzet sorsát
meghatározó események történtek. Éppen ezért van felelőssége az
egyházmegyénknek és persze az
önkormányzatnak is.
„Egy fehérvári mindennapjaihoz hozzátartozik a történelem tisztelete, ahogy ez
jól látszott a 2013-as emlékév kapcsán
is, amikor közösségként erősödött meg
a város. Ilyen alkalom lesz a 2022-es

év is, amikor az Aranybulla kibocsátásának nyolcszázadik évfordulóját
ünnepeljük, ami európai szinten is nagy
esemény volt, hiszen a Magna Carta
Libertatum után a Fehérváron született
Aranybulla a második ilyen fajta jogi
szabadságlevél. Ezt Szent István halálának ezredik évfordulója, 2038 követi,
amire a keresztény világ is figyelni fog.
Egyébiránt 2023-ban újra Magyarország
adja Európa kulturális fővárosát, amire
talán Székesfehérvár is pályázhat, ha
lakói azt szeretnék.” – zárta interjúját
a Vatikáni Rádióban Cser-Palkovics
András polgármester.

Szükség van a magyarok támogatására!
Nagy Zoltán Péter

Mi az oka, hogy a nemzeti konzultáció
válaszainak lehetőségét meghosszabbították május utolsó napjáig?
A nemzeti konzultáció fontos
dolgokat elemez. Magyarországnak vannak olyan vitái a brüsszeli
bizottsággal, amelyekről azt gondoljuk, hogy a magyar emberekre
tartozó kérdések. Adjunk-e többlethatalmat Brüsszelnek olyan kérdésekben, mint a rezsiszabályozás,
az adóügyek vagy a foglalkoztatási
kérdések? Engedjünk-e a migrációval kapcsolatban a folyamatos
brüsszeli nyomásnak? Mit kezdjünk a Magyarországon jelenlévő
külföldi befolyásolási kísérletekkel?
Ezekről nem akarunk a magyar
emberek nélkül dönteni. Úgy tűnik,
minden eddigi rekordot meghalad
az érdeklődés, hiszen a mai napig
egymillió-hatszázhuszonháromezer
válasz érkezett vissza! Éppen ez a
rekord az, ami indokolta a visszaküldési lehetőségek határidejének
módosítását.
Egy nappal korábban a magyarokat
is közvetlenül érintette egy durva
támadás, amit migránsok követtek el a
Calais melletti autópályán. Lehet-e ez

Kép: Körtvélyes Tivadar

A miniszterelnök kabinetfőnöke fórumon
találkozott a fehérváriakkal május 23-án,
kedden. Rogán Antal a nemzeti konzultáció
jelentőségéről és meghosszabbítása okairól beszélt hallgatóságának. A miniszterrel a Fehérvár
Televízió interjút készített.

A Hiemer-ház bálterme megtelt a fórumon, ahol az embereket érintő aktuális világpolitikai
kérdésekre is válaszolt Rogán Antal

is hatással a nemzeti konzultációban
látott aktivitásra?
Három olyan dolog is történt, ami
közül az egyik megrázta Európát, a
másik kettő pedig fontos nekünk,

magyaroknak. Az első a manchesteri terrorcselekmény, amit az
Iszlám Állam nevű terrorszervezet
vállalt magára. Ezt az öngyilkos
merényletet egy bevándorló követ-

te el, ami huszonkét fiatal halálát
okozta. Vegyük tudomásul, hogy ez
már a sokadik az Európát megrázó
merényletek sorában a bevándorlási hullám kezdete óta! A másik
a magyar fiatalok elleni támadás,
amit én szintén terrortámadásnak
nevezek, vagy közönséges bűncselekménynek. Ahol a migránsok
nagy számban feltorlódnak, ott
könnyen előfordulnak ilyen cselekedetek. Calais-ból sokan próbálnak átjutni Nagy-Britanniába, ezért
alakult ki a körzetben az erőszakos
cselekmények nagy száma. A
harmadik eset pedig az Európai
Parlamentnek az a döntése, ami
számomra példátlan módon azt az
Ahmed H.-t vette védelmébe, sőt
követeli a szabadon bocsátását,
akit azért vádoltak meg terrorcselekménnyel, mert alig több
mint egy évvel ezelőtt vezényelte
a magyar határnál az ostromot, a
kerítés átszakításának kísérletét,
és közben rendőrökre támadt. Azt
gondolom, hogy amikor Európát
terrorcselekmények rázzák meg,
akkor az ilyenek mellett nem lehet
szó nélkül elmenni!
Ha Brüsszelben ezt nem hajlandóak tudomásul venni, folyamatos
nyomással azt akarják elérni,
hogy bontsuk le vagy nyissuk ki a
kerítést, akkor nekünk nem szabad
engedni az onnan dirigált bevándorláspolitikának. Ehhez viszont a
magyar emberek támogatására van
szükségünk!
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Tízéves az Összhaderőnemi Parancsnokság
Szabó Miklós Bence

Fehérvár katonaváros – legalábbis a múlt hét
végi események erről tanúskodtak. Hagyomány ugyanis, hogy minden év májusában
a honvédelem napja alkalmából a város a
katonákat ünnepli.

Nagyszabású gálaesttel emlékeztek meg az Összhaderőnemi
Parancsnokság megalakulásának tizedik évfordulójáról, ahol

a köszöntők, a díjátadás és a
Magyar Nemzeti Táncegyüttes
előadása mellett egy különleges
ősbemutatóra is sor került. Az
Összhaderőnemi Parancsnokság
parancsnoka ugyanis a szervezet
megalakulásának tizedik évfordulója alkalmából egy ünnepi
induló komponálására kérte fel
Ruff Tamás őrnagyot, a székesfehérvári helyőrségi zenekar
karmesterét. Az elkészült induló

a kuruc dallamvilágot idézte, és a
Kuruc díszinduló címet kapta.
A programsorozat részeként
állománygyűlést is szerveztek
az Összhaderőnemi Parancsnokságon, melynek keretében
elismeréseket és kitüntetéseket
is átadtak. Egy fontos bejelentésre is sor került amellett, hogy
aláírásra került a Pannon Egyetem és az ÖHP közötti stratégiai
együttműködés. Itt jelentették
be, hogy a két fehérvári laktanya
közti utca mostantól Mészáros
Lázár egykori hadügyminiszter
nevét viseli majd.

Mind egy szálig – adományozzunk jó célért!

Idén sem maradhatott el a rendezvénysorozat talán leglátványosabb eleme. Többéves
hagyomány ugyanis Székesfehérváron, hogy a honvédelem napja alkalmából a fehérvári és
más helyőrségekben szolgáló katonák kitelepülnek az Alba Plaza előtti térre, ahol különböző
programokat, bemutatókat tartanak.

Vasárnapig tart a Mind egy szálig
jótékonysági honvédelmi adománygyűjtés Székesfehérváron.
Az Alba Plaza előtti téren május
28-ig naponta 16 és 18 óra között,
a Városház téren május 27-én és
28-án 16-tól 18 óráig, a Hősök
terén pedig május 28-án 10-től
12 óráig várják a támogatókat.
A kezdeményezésből befolyt
összeget a felsővárosi Szent
Sebestyén-templom előtti térre
készülő II. világháborús emlékmű
felállítására fordítják.

A gálán Simicskó István honvédelmi miniszter
mondott köszöntőt: „A családi ünnep
nemcsak arról szól, hogy a tiszteletünket és
köszönetünket mondjuk el egymásnak, hanem a szeretetről is, mely egyfajta tevékeny
törődést jelent. Hogyha másokért élünk,
akkor bizony akár maradandót is tudunk
alkotni. Akkor majd emlékeznek ránk, hogy
tettünk valamit a hazánkért, tettünk valamit
a közösségünkért.”

.

ÁLLÁSAJÁNLAT

Székesfehérvár Városgondnoksága Kft.
munkatársat keres az alábbi munkakörökbe:

• Úszómester
A Fehérvár köszönti katonáit címmel rendezett gálaesten a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és
Zenekar Táncrapszódia című összeállítását láthatták a résztvevők

• KeGYeLetI szOLGÁLtAtó,
TEMETŐFENNTARTÓ
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az
oneletrajz@varosgondnoksag.hu
e-mail-címen lehet.

Fotók: Bácskai Gergely

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

A fennállásának tízéves évfordulóját ünneplő Összhaderőnemi Parancsnokság a Bregyó közi
Sportcentrumban tartotta szombaton családi és sportnapját, ahol a gyermekprogramok mellett
bepillantást nyerhettek a résztvevők a honvédség eszközeibe is

Kultúra

közéleti hetilap
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Székfoglaló – két magyarországi bemutató

Az elmúlt évektől eltérően a következő évadot
markánsan jellemzik majd a zenés, szórakoztató darabok és a kortárs irodalom izgalmas, új drámáinak
jelenléte a Vörösmarty Színházban. A nagyszínpadon hat bemutató várható. Az évad első premierje
Dés László, Geszti Péter és Grecsó Krisztián A Pál
utcai fiúk című zenés játéka lesz Keszég László
rendezésében. Szikora János igazgató az új évadot
ismertető sajtótájékoztatón azt is kiemelte, hogy
két magyarországi bemutató, a Kafka a tengerparton
és a Kartonpapa is szerepel a teátrum műsorában.

A cím, vagyis a Székfoglaló nemcsak a
következő egy év programjaira utal, de
az ötéves ciklus terveit is jól mutatja –
fogalmazott Szikora János a sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a jövőben
markánsabban jelennek meg az új
elemek a színház repertoárjában.
Az évad első bemutatója szeptemberben A Pál utcai fiúk lesz, melyben
székesfehérvári amatőr színészek
is fellépnek. „Ez az adaptáció nagyon
szerencsésen őrizte meg mindazokat az értékeket, melyek benne vannak a műben, de
közben Dés László fülbemászó zenéjével

A jövő évad bemutatása mellett a
nézőket érintő fontos információt is
megosztott Szikora János: ahogy az
elmúlt években, úgy idén sem változnak
a bérlet- és jegyárak a Vörösmarty
Színházban.

Kép: Zsiday Ádám

Látrányi Viktória, Wéhli Regős Dóra

„Nem csupán a következő évad darabjait ismertetjük, hiszen ez egy új ötéves művészeti
ciklus nyitánya is egyben”

egy végtelenül izgalmas történet lett.” –
mondta el Szikora János. Ő maga rendezi majd Murakami Haruki világhírű
japán író Kafka a tengerparton című
mágikus történetét. Ezt hazánkban
elsőként a fehérvári közönség láthatja
a Vörösmarty Színház nagyszínpadán.
Egy tizenöt éves, Kafka Tamura nevű
tokiói fiúról szól a darab, aki kamaszként önmagát és életének meghatározó társait keresi.
A Kartonpapa című darab szintén
városunkban lesz majd először
látható. A kortárs magyar darabban
a rettegve szeretett férjet halála után

egy kartondarabbal helyettesítik. A
darabot Tasnádi István írta, Hargitai
Iván rendező pedig elmondta, hogy
igazi kelet-közép-európai groteszk,
kesernyés humorral átitatott bohózat
lesz a Kozák András Stúdióban látható
mű, ahol bemutatják még Fosse Halál
Thébában című drámatrilógiáját és
Line Knutzon Közeleg az idő című
komédiáját is.
Szikora János a tájékoztatón arról is
beszélt, hogy a 2017/18-as évad nagyszínpadi bemutatói sorában megtalálható még A hülyéje, az Isten pénze, a
Régimódi történet és a Jóembert keresünk című darab. Ez utóbbinak Bagó
Bertalan, a színház művészeti vezetője
a rendezője, aki azt is elárulta, hogy
a tervek szerint ebben a darabban tér
vissza a színpadra Cserhalmi György,
aki gerincproblémái miatt jelenleg
kerekesszékbe kényszerült. A további
főszerepeket Gáspár Sándor és Derzsi
János játssza.
A gyerekdaraboknak helyet adó
Pelikán Kamaraszínház megújul ebben
az évben. George Büchner Leonce és
Léna című művét Kovács D. Dániel
rendezi. Bemutatják Kozáry Ferenc Erdőmuzsika című alkotását és A kerek
kő című interaktív színházi játékot is.
Emellett Kricsár Kamill színpadra viszi
a Mese a látóhegyről című zenés darabját és a Ziránó Színház előadásában
látható lesz a Pinokkió bábjáték.

Jótékony akció a gyerekekért
Május 28-án, vasárnap gyereknapi jótékonysági programra várják a családokat, a gyerekeket a Vörösmarty
Színház kávézójába. Lesz meseolvasás, lufihajtogatás,
kézműves foglalkozások, fotózás, kiállításmegnyitó,
zene és tánc is. A program ötletgazdája Váradi Eszter
Sára színművész. A programra felajánlásokat is várnak,
mellyel az állami gondoskodásban nevelkedő gyerekek
szabadidős tevékenységét, programjait segítik. .

Gyermek és felnőtt kerékpárokat,
sporteszközöket, fejlesztő játékokat,
társasjátékokat, színes ceruzát, zsírkrétát, temperát, kézműves foglalkozásokhoz szükséges alapanyagokat várnak
vasárnap 10 órától a jótékonysági akció
szervezői a színház előcsarnokában. A
jótékonysági rendezvény kedvezményezettjei pedig az állami gondoskodásban
élő kicsik. A gyereknapi programra a
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
lakói is ellátogatnak – mintegy nyolcvan
gyermek részvételére számítanak a szervezők, valamint sok szeretettel várják a
családokat. A rendezvényen Váradi Eszter Sárához fellépőként csatlakozik Varga
Gabriella, Varga Lili, Kelemen István,
Keller János, Kerkay Rita, Tűzkő Sándor
és Rovó Tamás, a szervezésben pedig
Németh Mariann segíti a művészt. A
program 10 órakor kezdődik a Megadance Táncstúdió előadásával, és 14 órakor
kiállításmegnyitóval ér véget.

Hangverseny Mihályi Gyuláné emlékére Protestáns hősök az elmúlt ötszáz évből
A Szent István Hitoktatási és Művelődési
Ház adott otthont a Mihályi Gyuláné emlékére 2007-ben létrejött Zenei Nevelésért
Alapítvány hangversenyének. Az ünnepségen átadták az idei Zenei Nevelésért
díjakat.

„Ne csak külsőségekben legyen
magyar a mi kis világunk, hanem
a lelkek mélyéig, mert így lesz
igazán a miénk.” Kodály Zoltán
ezen gondolata jegyében rendezték meg a Zenei Nevelésért
Alapítvány hangversenyét,
melyet Mihályi Gyuláné zenepedagógus emlékének szenteltek.
Eszti néni, akit Kodály Zoltán
egyik kiemelkedő tehetségű
tanítványaként a székesfehérvári
ének-zene oktatás megteremtőjeként tisztelhettünk, 1955-ben
indította útjára az első általános
iskolai osztályt. Ebbe az osztályba járt egyik leghűségesebb tanítványa, Hartyányi Judit is, aki
jelenleg a Kodály Társaság társelnöke: „Örömmel vagyok itt, immár
kilencedik éve. Eszti néni tanítása
és hatása életünkre örök. Huszonnégyen végeztünk az első ének-zenei
osztályban, ami 1955-ben indult, és
mindannyian megtaláltuk hivatásunkban az örömet.”
Az emlékesten Brájer Éva alpolgármester meleg szavakkal köszöntötte a hangverseny díszvendégeit, Szőnyi Erzsébet egyetemi
tanárt, Kossuth-díjas zeneszerzőt, Borlói Rudolf zeneszerzőt
és Dóczi István fagottművészt,

kórusvezetőt, majd szeretettel
emlékezett meg egykori tanáráról, példaképéről, Eszti néniről:
„Én magam is Eszti néni tanítványa
lehettem. Amellett, ahogy a Kodály-módszert tanította, emberként
is csak felsőfokban beszélhetünk
róla. A segítségével lettünk azok,
akik vagyunk.”
Szőnyi Erzsébet hitet tett amellett, hogy az az idestova hét
évtized, amit Mihályi Gyulánéval
együtt, mesterük tanításaiból
megosztottak a közösséggel, ma
is érvényes útravaló valamennyi
generáció számára: „Azért vagyok
most itt Székesfehérváron, mert
ugyanaz a lelkesedés, elhivatottság
vezérelt engem is a pályámon, ami
Esztert vezette. Ahogy ő tovább
örökítette Kodály szellemiségét
tanítványainál, az példa lehet a ma
zenepedagógusai számára is.”
Az ének-zene oktatás ünneplőbe
öltözött nemzedékei előtt átadták a Zenei Nevelésért díjakat.
Az elismerést 2009 óta olyan
óvodapedagógusok, ének-zene
és hangszeres tanárok, gyermek
és ifjúsági kórusok valamint
zenekarok vezetői és olyan intézmények kaphatják, akik illetve
amelyek több éven keresztül
kimagasló munkát végeztek a zenei nevelésben, segítették Kodály
Zoltán örökségének továbbélését és hozzájárultak a magyar
zenekultúra ápolásához. Ebben
az esztendőben az elismerést
Deményné Fegyó Viola zenepedagógus, zongoratanár és Veres
Istvánné óvónő vehette át.

László-Takács Krisztina
Idén ünnepeljük a reformáció ötszázadik
évfordulóját. Számos program volt már az
elmúlt hónapokban, ezúttal Faggyas Sándor
Protestáns hősök című könyvét mutatták be a
Királykút Emlékházban.

A kötet ötven olyan személyt mutat
be, akik az elmúlt fél évszázadban
fontos szerepet játszottak a magyarországi reformáció történetében.
Teológusok, közéleti emberek,

tudósok és művészek portréit
ismerhetjük meg, akik ennek a
szellemi áramlatnak kiemelkedő
alakjai, alkotói. A névsor Szilveszter Jánostól Németh Lászlóig terjed,
és a kötetből kiderül, hogy olyan
alkotók tettek hozzá a magyar reformációhoz, mint Móricz Zsigmond,
Mikszáth Kálmán vagy Ady Endre.
A tervek szerint hamarosan elkészül a második kötet is, mely újabb
személyeket, hitvallókat ismertet
meg a közönséggel.

Fotó: Kiss László

Vakler Lajos

Faggyas Sándor Protestáns hősök című kötetéből kiderül: a reformáció ötszáz évét nem csupán
egyházi személyiségek, hanem világi alkotók is gazdagították
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Megújult a fül-orr-gégészeti műtőblokk
Szabó Miklós Bence

A székesfehérvári önkormányzat mintegy ötvenmillió forintos támogatásával újították fel
a Szent György Kórházban a fül-orr-gégészet
műtőblokkját. Ezzel mintegy felére csökkenhet
az osztályon a várólista. A megújult épületrészben a hatósági átvétel után kezdődhetnek el a
műtétek.

Május 22-én adták át a felújított
fül-orr-gégészeti műtőblokkot

a Szent György Kórházban. A
fertőtlenítést követően és a hatósági engedélyek megérkezte után
hamarosan el is indulhat a munka
a műtőkben. Teljes felújításon esett
át a blokk, és belső logisztikájában is egyszerűsödött a munka az
osztályon. Ennek eredményeképpen a betegek az ágyukból egyből a
műtőágyra kerülhetnek.
„Nyilvánvalóan az idő vasfoga a mi
eszközeinken és infrastruktúránkon

Fotók: Bácskai Gergely

A várólista is rövidül a fejlesztésnek köszönhetően

Az országos rangsorban – beleértve a fővárosi kórházakat is – az ötödik legmagasabb szakmai
mutatóval rendelkezik a Szent György Kórház

is látszik. Van egy fejlesztési stratégiánk, tudjuk, hogy a műtők számát
bővítenünk kell, hiszen az igény, amit
el kell látnunk, megnövekedett. Ennek
szeretnénk megfelelni, ezért örülünk,
hogy ez a fejlesztés megvalósulhatott.”
– mondta el lapunknak a kórház
főigazgatója, Csernavölgyi István.
A felújítás és eszközbeszerzés ötvenmilliós költségét a székesfehérvári

önkormányzat finanszírozta. A fejlődés azonban nem áll meg a fehérvári kórházban: a Modern Városok
Programjának köszönhetően további
fejlesztésekre kerül sor. 2020-ra
hétmilliárd forintos állami forrásból
újul meg a belgyógyászati blokk. A
kórházak között a fehérvári már ma
is az egyik legmodernebb egészségügyi intézmény az országban.

Szombaton újra egészségpiac
Látrányi Viktória, Szabó Miklós Bence
A Fehérvári Egészségpiacot immár negyedik
alkalommal tartják meg. Nem titkolt céljuk a szervezőknek, hogy minél több fehérvári ismerje meg
az egészséges életmód alappilléreit. A programok
szombaton reggel nyolc órakor kezdődnek a Jancsárkertben, de a közeli sportközpontban is lesznek
foglalkozások.

A Humán Szolgáltató Intézet munkatársai valamint a Jancsárkert Piac
és Közösség Egyesület tagjai két
közeli helyszínen szervezik meg a IV.
Fehérvári Egészségpiacot, mely reggel
nyolckor nyitja majd meg kapuit a
Jancsárkertben. A közel ötven árus
mellett különböző programok is várják
a látogatókat. Nordic walking, városi
kerékpáros túra és életmód-tanácsadás
is lesz. A Humán Szolgáltató Intézet
szakemberei ingyenes egészségügyi
szűrővizsgálatokkal készülnek, de a
fogyókúrázókat, cukorbetegeket érintő

orvosi konzultáción is részt lehet venni.
A sportközpontban személyi edző várja
az érdeklődőket. Délelőtt tíz órakor
kerékpáros valamint nordic walking
városi túra indul. Szintén ebben az
időpontban kezdődik a 3-1-2 meridiántorna. A rendezvényen Kovács Sarolta
és Demeter Bence öttusázókkal is találkozhatnak a látogatók, hiszen a sportolók is részt vesznek a programon.
Östör Annamária egészségügyi és
sporttanácsnok lapunknak elárulta a
rendezvény célját: minél több fehérvárit megismertetni az egészséges
életmód alappilléreivel, az egészséges
élelmiszerekkel, ételekkel, italokkal, a
gyógynövény-készítményekkel. A testmozgás jelentőségét és könnyen elérhető formáit, például a kerékpározást, a
gyaloglást és a tornát is népszerűsíteni
szeretnék.
Szombaton adják majd át a Jancsárkert
gyermeknapi pályázatának díjait, és
lesz állatsimogató, pónilovaglás is.

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:
• Honvéd u. 1. szám alatti irodaépületben
1 db 16 m 2 és 1 db 38 m 2 alapterületű
irodahelyiség;
Üzlethelyiség, raktár:
• József Attila kollégium mögött
(Hosszúsétatér felől) 68 m 2-es használaton
kívüli hőközpont;
Vállaljuk rövid határidővel lakások, telephelyek
értékbecslését, kedvező áron ingatlanok
energiatanúsítását!
Érdeklődés:
SZÉPHŐ Zrt., 8000 Székesfehérvár,
Honvéd u. 1. szám alatti
ügyfélszolgálatán
Az ingatlanok megtekintése kizárólag előre
egyeztetett időpontban történhet.

Fotó: Kiss László archív

Telefon:
e-mail:

Közel ötven árus várja a látogatókat az Egészségpiacon

22/541-307
info@szepho.hu;
ingatlankezeles@szepho.hu
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Jövőre Csalán ugyanitt!

Fotó: Varjú Zoltán

Fotó: Fejér Tamás

A diáktanács sportnapja a Bregyóban

Ötszáz fiatal látogatott ki a sportnapra. A legtöbben focira neveztek, de népszerű volt a streetball és a teqball is.

Fotó: budapestpark.hu

Az ön szavazata is számít!

Idén már negyedik alkalommal indult útjára
a VOLT Produkció és a Petőfi Rádió közös

tehetségkutató versenye, a Nagy-Szín-Pad!
A Mörk nevű formáció is bejutott a döntőbe.
Dobosát, Szabó Dániel Ferencet szinte
mindenki ismeri Fehérváron. A tét komoly:
neves hazai és külföldi fesztiválok nagyszínpadain zenélhetnek, több tízezer ember
előtt. A közönség szombat estig szavazhat,
a fiatalok a fehérváriak segítségére is számítanak. Nincs más dolguk, csak naponta
öt fotót megosztani az Instagramon, #nsz
#mork aláírással vagy SMS-ben a (30)(20)
(70) 4422 999-es számra elküldeni pusztán
ennyit: mork. Utóbbira is naponta ötször van
lehetőség.

7

Idén is a Török Ignác utcai játszótéren szervezték meg a csalai majálist, ahol átadták az elkészült fitneszjátszóteret. A szombati programok között valamennyi korosztály megtalálhatta a
kedvére valót.
N. R.

Várják a lakosság véleményét
Elkészült Székesfehérvár településszerkezete valamint a város
külterülete és egyes belterületi
részei helyi építési szabályzatának módosítási terve. A dokumentációt bárki megtekintheti
és véleményezheti. A módosítási

tervet valamint a véleményezés
módját és a vélemények beérkezésének határidejét a www.szekesfehervar.hu honlapon valamint a
Polgármesteri Hivatal Főépítészi
Irodájának hirdetőtábláján tették
közzé.

TÁRSASHÁZA BIZTOS KEZEKBEN!
SZÉPHŐ Zrt. Társasházkezelés
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.
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
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Oktatás

Javítanának a nemek arányán

2017. május 25.

Szabó Miklós Bence

Mint azt Pogátsnik Mónika, az
Óbudai Egyetem Alba Regia
Műszaki Karának dékáni hivatalvezetőjétől megtudtuk, más-más
arányban jelentkeznek a lányok
az ő képzéseikre is. A gépészek
között egy sincs, de más szakokon, például műszaki menedzser
szakon azért előfordulnak lány
hallgatók is.
Az eltérő arányra a magyarázat valószínűleg a férfiak és nők eltérő
érdeklődési köre lehet: a gépek,
autók, villamossági berendezések iránt kevésbé érdeklődnek
a lányok. Ugyanakkor a hölgyek
létszáma – az Óbudai Egyetem
kimutatása szerint – évről évre
nő, ami nem meglepő, tekintve,
hogy aki műszaki pályát választ,
biztosan el tud majd helyezkedni
a diploma megszerzése után.

Illusztráció: Kiss László

Növelné a mérnökképzésben részt vevő hölgyek
arányát az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára. Amíg
ugyanis a magyar felsőoktatásban tanuló nők
ötvenhárom százalékos aránya megfelel a
nyugat-európai átlagnak, a műszaki területen
elmaradás tapasztalható: egy-egy évfolyamban alig tizenöt-tizenhét százalékos a hölgyek
aránya.

A magyarországi cégeknek nő az igényük jól képzett szakemberekre, különösen a technika, a természettudományok vagy az informatika
területén. Ugyanakkor pont ezeken a területeken messze az átlag alatt van a nők aránya. Így a nők lemaradnak sok izgalmas munkahelyről, a
vállalatok pedig sok tehetséges, kreatív munkatársról.

Amerikában is van mit javítani
az arányokon

Mérnöknek lenni érdekes, jó, és nem
nehezebb, mint például orvosnak lenni. Bár igaz, hogy a képzés során sokat kell tanulni, de egyik szakma sem
könnyű – mutatott rá Palkovics László
a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara által kezdeményezett
TechCsajok rendezvénysorozaton. Az
Emberi Erőforrások Minisztériumának
oktatásért felelős államtitkára arról
is beszélt a középiskolás lányoknak,
hogy aki ilyen területen végez,
annak biztosan lesz munkahelye.
Nem is akármilyen – mutatott rá. A
technológia fejlődése ugyanis nem
követhető megfelelő szakemberek
nélkül: azokon múlik, hogy néz majd
ki a világ hatvan-hetven év múlva,
akik most jelentkeznek egyetemre.
A magyar járműipar ma az élvonalba
tartozik, az egymással kommunikáló járművek fejlesztésén dolgozó
nemzetközi cégek nagy valószínűséggel Budapest mellett döntenek egy
beruházás helyszínének kiválasztásakor, mert itt elérhetőek a megfelelő
szakemberek – mondta Palkovics
László.

Horoszkóp
május 25. – május 31.

Fotó: Bácskai Gergely

A járműipar számít
a mérnökökre

Az Óbudai Egyetemen valamivel magasabb a női hallgatók aránya, mint az országos átlag: az
Alba Regia Műszaki Karon tanulók tizenkilenc százaléka nő
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

Kos 3. 21. – 4. 20.

A hét eleji lelkesedése és vitalitása a munkájában is
meghozza a szerencséjét. Olyan nagy hévvel veti bele
magát, hogy még akár egy váratlan előléptetést is
elintézhet magának. A szinglik életét egy új szerelem
boríthatja fel.

Bika 4. 21. – 5. 20.

Hexina jósnő
www.holdfenyek.hu

Mostanában zárkózottabb lett és ezt a környezete
is megérezte. Egyes barátai kifejezetten úgy érzik,
hogy nem bízik meg bennük. Pedig manapság nem
lenne rossz, ha lenne kivel beszélgetnie érzelmi
gondjairól.

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

Ikrek 5. 21. – 6. 21.

Egyes amerikai egyetemeken
már minden harmadik nő folytat
természettudományi, technológiai,
matematikai vagy mérnöki tanulmányokat, de így is két és félszer
kevesebben vannak, mint a férfiak.
Amíg az Egyesült Államokban a
férfiak tizenhét százaléka szerez
diplomát STEM (science, technology,
engineering, math) szakokon, addig
a nők körében ez a mutató csupán
6,7 százalék, pedig általánosságban
ezek a legjobban fizető tudományterületek a diploma megszerzése
után. Amerikában a medián fizetések
harmincöt százalékkal magasabbak
a STEM szakon végzet diplomások
körében, de a karrierük érett szakaszára negyvenhét százalékra nő a
különbség.

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.

Oroszlán 7. 23. – 8. 22.

Végre sikerül egyenesbe jönniük a partnerével.
Sikerült lezárniuk a múltat, felülemelkedtek régi
sérelmeiken és apró-cseprő vitáikon, készen állnak
az új fejezetre és arra, hogy ezután őszintén álljanak
egymáshoz.

Szinte úgy dolgozik, mint egy robot. Teljesítménye
lenyűgöz egyeseket, míg másokat inkább megrettent.
Már odáig juthat, hogy a felettesei kezdenek Önért
aggódni, és nyugalomra intik, hiszen annak senki
sem örülne, ha az egészsége látná kárát.

Rák 6. 22. – 7. 22.

Szűz 8. 23. – 9. 22.

Kellemes és boldog napok várnak Önre. Szellemi
kondíciója csúcsán van, dőlnek Önből az ötletek,
buzog magában az önmegvalósítás vágya és hogy
tegyen valami rendkívülit.

Ha túl akarja élni a hetet, akkor bizony kénytelen lesz
betankolni türelemből, ugyanis sorra érkeznek a nem
várt fordulatok, amik kikezdhetik az idegrendszerét.
Ezek nem kellemetlen momentumok lesznek, sőt inkább pozitívak, amik fenekestül felforgatják az életét.

FehérVár

Gasztronómia

közéleti hetilap

Csülök, pacal, csillagánizs

Gáspár Péter

Vasné Borsos Beáta, a Vörösmarty Mihály Könyvtár igazgatója
elmondta, hogy a rendezvény igazi
összefogás eredménye: a képeket a
Városi Képtár Deák-gyűjteményéből kapták, a finomságokat a bEAT
Étterem két séfje, Moór Veronika és
Moór László készítette, az irodalmi
szemelvényeket pedig Cserna-Sza-

Fotók: Kiss László

Ázsiai ihletésű pacal, kortárs képek és
„hasirodalmi részletek” találkoztak egymással az Olvasta már? Látta már? Kóstolta
már? című esten a Csók István Képtárban. A
programot a Kortárs Művészeti Fesztiválhoz
kapcsolódva a Vörösmarty Mihály Könyvtár
szervezte, és a könyvtárosok az ételekhez és a képekhez külön könyvajánlókkal
készültek.

Cserna-Szabó András író következő könyve a pacalról fog szólni

bó András József Attila-díjas író
válogatta össze.

DEPÓNIA Nonprofit Kft.

Házhoz menő ÜVEGHULLADÉK gyűjtés
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2017. júniusától tovább bővíti a házhoz
menő rendszerben gyűjthető hulladékok körét a csomagolási üveghulladékkal, amely a
jövőben negyedévente kerül begyűjtésre.
Szelektíven gyűjthető csomagolási üveghulladékok:
• befőttes üvegek, ásványvizes üvegpalackok, röviditalok üvegpalackjai, borosüvegek,
sörösüvegek, szörpös üvegek, konzerves üvegek, bébiételes üvegek.
Nem kerül elszállításra:
• ablaküveg, tükör, villanykörte, hőálló üvegtál, szemüveg, neoncső, gyógyszeres üvegek,
porcelán, kerámia, autószélvédő.
A gyűjtőzsákban kizárólag az ép, egész üveget lehet gyűjteni.
A szelektíven gyűjtött üveghulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel
szennyezett!
Amennyiben a hulladék nem felel meg a fenti követelményeknek, Társaságunknak nem áll
módjában azokat elszállítani!
Házhoz menő üveghulladék gyűjtési napok 2017. Székesfehérvár
június

szeptember

december

06-09.

12-15.

12-15.

A lázadó lecsó
A kiállítás erős felütéssel kezdődött:
a korán érkezők egy pohár pezsgővel
hangolódtak a képzőművészetre és
az irodalomra. A közönség elsőként
Czimra Gyula Palántázók című
festményét vette szemügyre, melyről
Cserna-Szabónak, mint igazi szentesi gyereknek és nem utolsó sorban
Aranyfakanál-díjas „szakácsnak” a
paprika és a paradicsom jutott eszébe.
Innen pedig egyenes út vezetett a
lecsóig. Az általa választott novellarészletből kiderült, hogy a lecsónak
nem szaftja van, mint a pörköltnek,
hanem szottya. A tökéletes állaghoz
igazi, karikára vágott erős paprikát
lehet használni. A többi hozzávalónak pedig – legyen az bazsalikom,
fokhagyma, gomba vagy éppen a nagy
svéd bútoráruházban vásárolt szarvashús – csak a képzelet szab határt. A
lényeg, hogy az igazi, saját szánk ízére
főzött lecsó lázadás legyen az őrölt
piros paprika diktatúrájával szemben.

Főzés foglalkozásra szabva
Ferenczy Noémi Menekülés Egyiptomba című festményéről Cserna-Szabónak a legnagyobb afrikai magyar
író, vagyis Rejtő Jenő, alias P. Howard

jutott eszébe. A nagy Levin szakácskönyvéből az érdeklődők megtudhatták, hogy a rablók a nyársak (lehetőleg angolosan), az orgazdák a halak,
a lánykereskedők és a zsebtolvajok
pedig az édes tészta készítésében
verhetetlenek. Tilos articsókát enni
vajas morzsával, mert az egy unalmas
kispolgári szokás, valamint a tartármártást csak nőtlen szakácsok tudják
tökéletesre ízesíteni.

A pacalember
A József Attila-díjas író – aki mellesleg vérbeli pacalember – Hegedűs
2 László Feledhetetlen dolgok című
alkotásában a pacalt vélte felfedezni.
Ennek kapcsán megemlítette, hogy
az igazi pacalimádó a hentesnél nem
a húsokat, hanem a fehér frottír
konyharuhával fedett tálat figyeli.
Cserna-Szabó szerint a nagy pacalírók
közé tartozik Hrabal, akinek több
művében is feltűnik ez a sokakat
megosztó finomság. A Hóvirágünnep
című Menzel-filmben, melynek Hrabal volt a forgatókönyvírója, Babettán
viszik tejeskannában a pacallevest.
Csakhogy a motoros balesetet szenved, de inkább „vértanúként” meghal,
minthogy kiboruljon az egész kondér.
Moór Veronika és férje, László három
pacalvariációt főzött. Az egyik a
klasszikus csülkös pacal, a másik egy
ázsiai ihletésű szójás változat, míg a
harmadik egy elsőre kissé bizarrnak
tűnő, csülöklében főtt csillagánizsos, fahéjas, paradicsomos kreáció
volt. A pacalokhoz Baráth Sándor, a
Kreinbacher Birtok borásza egy igazi
különlegességet, az öreg tőkék borát
választotta.
A séfek Ferenczy Noémi szőnyegtervéhez a színekkel harmonizáló paradicsomos-tőkehalas rizottót, Kmetty
János Önarcképéhez egy újragondolt
csirkepaprikást, Valkó Erzsébet Sárkányához pedig egy különleges panna
cottát ajánlottak. Ha valaki még ezek
után is éhen maradt, beugorhatott a
Petz Sörözőbe a híres „füles paczalra.”

kommunális hulladék szállítási nappal megegyezően

Az üveghulladék elszállítása díjmentes, mennyiségi korlátja nincs.
Kérjük a szelektíven gyűjtött csomagolási üveghulladékokat a szállítás napján reggel 6
óráig műanyag áttetsző zsákban az ingatlanuk elé kihelyezni, hogy az se a gyalogos, se a
járműforgalmat ne akadályozza.
Friss információkról honlapunkon (www.deponia.hu) és közösségi oldalunkon tájékozódhat.
További kérdésekkel forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Telefon: 22/507-419 vagy 22/504-412
E-mail: ugyfel@deponia.hu
Köszönjük együttműködését!
Depónia Nonprofit Kft.

Mérleg 9. 23. – 10. 22.

Végre harmonikus hét elé néz. Ha igazán tökéletesnek akarja tudni, akkor tegye hozzá rendbe a kapcsolatait is. Kár lenne veszni hagyni barátságokat
félreértések és korábbi sérelmek miatt.

Skorpió 10. 23. – 11. 22.

A szinglik már kezdenek is rádöbbeni arra, hogy
nem kaphatnak meg mindent pénzért. Persze, szépek
és kívánatosak, de ez kevés ahhoz, hogy megfelelő
kapcsolatot alakíthassanak ki. Anyagilag maximálisan
biztonságban tudhatja magát, és ez igen jóleső érzés az
Ön számára.

A csirkepaprikás kortárs verziója

Nyilas 11. 23. – 12. 20.

Vízöntő 1. 21. – 2. 18.

Nagyon nagy lendülettel veti bele magát a hétbe, és
szerencsére az egészsége is kiváló. Ámbár hiányol
valami újdonságot az életében. Lehet, itt lenne az
ideje egy új hobbinak vagy, hogy új tanulmányokat
végezzen!

Végre kezd egyenesbe jönni, stabilizálódni az
élete. Igazán boldog és örömteli hét előtt áll.
Hogy ez a széria meddig tart, az főleg magán
fog múlni. Köztük azon, hogy mennyire ügyel
egészségére.

Bak 12. 21. – 1. 20.

Halak 2. 19. – 3. 20.

Végre felenged görcsös makacsságából, és hajlandó
lesz ügyeit nyitottabban és lazábban kezelni. Mondjuk úgy, hogy végre képes lesz bevallani magának,
hol hibázik, illetve egyáltalán észrevenni azt, hogy
hol vannak problémák.

9

Vegyen vissza a tempóból a munkahelyén, nincs
oka rohanni! Így is előre dolgozott, illetve ha kicsit
kevesebb energiát öl a feladatai elvégzésébe, azok
akkor is eredményesek lesznek.
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Programajánló

Játékfesztivál és repülőmajális

A Barátság mozi műsora
Kincsem
Június 1. 20 óra
Magyar történelmi kalandfilm.
Frantz
Május 26. 18 óra
Feliratos francia-német történelmi dráma.
A kör
Május 26. és 30. 20 óra, május 27. 18 óra
Magyarul beszélő amerikai dráma.
Tejben, vajban, szerelemben
Május 27. 20 óra, május 30. 18 óra
Magyarul beszélő szerb-angol-amerikai dráma.
1945
Június 1. 18 óra
Fekete-fehér magyar film.
Brazilok
Június 2. 18 óra
Magyar vígjáték.
Kisvárosi gyilkosok
Június 2. 20 óra
Feliratos dán fekete komédia.
Ricsi, a gólya
Június 3. 16 óra
Magyarul beszélő luxemburgi-belga-német-norvég
családi animációs film.
Az utolsó család
Június 3. 18 óra
Magyarul beszélő lengyel életrajzi dráma.
A sóher
Június 3. 20.15
Magyarul beszélő francia vígjáték.
Országos Természet- és Környezetvédelmi
Filmnapok
A fesztivál programja:
Május 27. – Családi vetítések
10 óra: Csendes gyarmatosítók
10.50: Az őszi táj magyar ecsettel
11.20 Lemmingek – Észak kicsi óriásai
15 óra: A magyarság totemállatainak nyomában
16 óra: A Bakony szikláin
16.30: Miért biciklizünk?
Május 28. 14 órától – a díjnyertes filmek vetítése
A részletes műsort a program ideje alatt hozzák
nyilvánosságra.

2017. május 25.

Programok május 26-tól június 4-ig

Szabó Petra
Május 26.
Évadzáró folkest
20 óra, A Szabadművelődés Háza
Zenél a Tilinkó zenekar.
Május 27.
6. Fotóbícs
9 óra, A Szabadművelődés Háza
Kiállítás, fotózás.
Feketehegy-szárazréti majális
15 óra, Feketehegy-szárazréti Közösségi
Központ
Program:
15 óra: Köszöntők
15.05: A szárazréti iskola és óvoda műsora
15.30: A Pitypang zenekar gyermekműsora
16.15: Az Alba RG bemutatója
16.50: Csiszár Mariann hastáncműsora
17 óra: slágerkoktél Grasics Anitával és
Bokányi Zsolttal
18 óra: Postás Józsi
18.40: Vikidál Gyula
19.30: Utcabál a Big Time zenakarral
Hetedhét Játékfesztivál
10 óra, Belváros
A kétnapos rendezvényen kalandos kihívásokban, rengeteg játékban, vidám előadásokban
lehet része azoknak a családoknak, akik a
belvárosba látogatnak.
Repülőmajális
10 óra, Börgönd, repülőtér
Kötetlen családi program. A belépés ingyenes.

Kisfaludi gyereknap
14 óra, Kisfaludi Közösségi Ház
A Kákics együttes interaktív műsora,
pónilovaglás, tűzoltóautó megtekintése,
ügyességi játékok, kutyás bemutató és
csillámtetoválás várja az érdeklődőket. A
részvétel díjtalan.
Május 28.
Gyermeknapi bulldogparty
8 óra, Bregyó közi Sportcentrum
Minden, ami bulldog.
III. Szent István városa kórustalálkozó
17.30, Ciszterci Szent István Gimnázium
A hangverseny házigazdája a Vox Mirabilis
Kamarakórus. Vendégkórusok: Alba Regia
Vegyeskar, Ciszterci Vegyeskar, Huszics
Vendel Kórus – Sárbogárd. A belépés
díjtalan.
Május 29.
Beszélgetés Tornyai Gáborral
18 óra, Királykút Emlékház
A pünkösd előtti beszélgetős est házigazdája Bakonyi István.

Május 30.
Loyolai Szent Ignác – filmvetítés
17 óra, Szent István Művelődési Ház
A belépés díjtalan.
Május 31.
Pompeji – a Vezúv által eltemetett városok
16 óra, Szent István Király Múzeum – Rendház
Tárlatvezetés és előadás.
Június 1.
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar műsora
17 óra, Viktória Rehabilitációs Központ
A rendezvényre a belépés ingyenes.
Várszerenád
20.30, Bory-vár
Az Alba Regia Szimfonikus Zenekar Drahos
Béla Liszt-díjas fuvolaművésszel közösen lép
színpadra.

“Molycsapdák het
Június 2.
Barackmoly: 0 db
Pünkösdi Virágálom
Szilvamoly: 96 db
Székesfehérváron mára már hagyomány,Keleti
hogygyümölcsm
pünkösd idején virágba borul a belváros.Almamoly: 18 db”

Növényvédőszerek, vetőmagok, műtrágyák, virágföldek, marhatrágya, Reagron feromoncsapdák, borászati felszerelések, üvegáru
Ingyenes kertészmérnöki tanácsadás.
Székesfehérvár, Pozsonyi út 3/B
Tel: 22/308685, 30/6479111
www.kenderzsineg.com

Molycsapdák fogási adatai 2017.05.22.-én:
Barackmoly: 2 db
Szilvamoly: 24 db
Keleti gyümölcsmoly: 11 db
Almamoly: 4 db

A Vörösmarty Rádió műsora május 27-től június 2-ig
FM 99,2 • www.vorosmartyradio.hu • A hírszerkesztőség ügyeletes száma: 30 901 4150
2017. 5. 27. szOMBat

2017. 5. 28. Vasárnap

2017. 5. 29. Hétfő

2017. 5. 30. Kedd

2017. 5. 31. szerda

2017. 6. 1. CsütörtöK

2017. 6. 2. pénteK

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
Egész napos műsor
a Székesfehérvári
Szakképzési Centrum Jáky
József Szakgimnáziumból,
a Kreatív Építő Kezek 2017
Szakmai versenyről
08:10 Napindító. Műsorvezető:
Németh Gábor
Témák: műsorajánló,
kalendárium, névnapok,
aktualitások, érdekességek
08:30 Felületek, polcrendezés
és világítás a konyhában.
Vendég: Rendes Gabriella
10:10 Gasztrotéka – A
legegyszerűbb
ételtársítási technikák.
Vendég: Antal Vali
11:10 Leányálom: Esküvőre
készülünk. Vendég:
Az ifjú pár - Fürtön
Emese, Démuth Zalán
13:10 Műsorvezető: Cseke
András. Témák:
aktualitások, érdekességek
14:10 Interjúk, tudósítások
a Velencei Bohém
Fesztiválról. Riporter:
Sasvári Csilla
18.00 Hírek
18:10 Sport. Szerkesztők: Somos
Zoltán és Kaiser Tamás
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból: Fejér zene.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt

00:00 Hírek
00:05 Válogatás az elmúlt
hét műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
08:00 Félóránként friss
hírek, időjárás és
közlekedési információ
08:10 Aktualitások és
érdekességek.
Műsorvezető: Heiter
Dávid Tamás
08:10 Portré. Vendég:
Massza Zenekar
11:10 Agenda – közigazgatási
magazin. Vendég:
Molnár Lajos a Fejér
Megyei Kormányhivatal
Koordinációs,
Humánpolitikai
és Szervezési
Főosztályvezetője
12:10 Dicsértessék a Jézus
Krisztus – Katolikus műsor
13:00 Hírek
13.10 Műsorvezető: Cseke
András. Témák:
aktualitások, érdekességek
18.10 Tartson Mits Mártonnal!
20:05 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:10 Válogatás az elmúlt hét
műsoraiból. Jóbanrockban. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt és
Heiter Dávid Tamás

00:00 Hírek
00:05 Válogatás a hétvége
műsoraiból. Benne:
félóránként hírek
06:00 Hírek
06:10 Ébredjen a Vörösmarty
Rádióval! Műsorvezetők:
Gemeiner Lajos és Németh
Gábor. Benne: félóránként
friss hírek, programajánló,
kalendárium, közlekedés,
napi aktualitások, hallgatók
születésnapi köszöntése,
kék hírek és információk
08:10 Közélet és a nap témája
10:10 Tízórai
11:15 Délelőtti körkép.
Műsorvezető:
Schéda Zoltán
12:00 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
12:20 Ebédidő: gasztronómiai
műsor
13:10 Gyógynövények
14:10 Autófitnesz
15:10 Állati dolgok. Vendég:
Dr. Lorászkó Gábor
16:10 Divatműsor. Műsorvezető:
Bokányi Zsolt. Vendég:
Kernya Mariann
17:10 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
18:10 Fejér zene
19:10 Környezetvédelmi
magazinműsor
20:00 Hírek
20:10 Koktél – színes
beszélgetések
Sasvári Csillával
23:00 Aktuális – napi hírmagazin
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. 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
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
18:10 Vörösmarty kocka
19:10 Apaklub
20:00 Koktél – színes
beszélgetések Sasvári
Csillával
23:00 Aktuális: napi
hírösszefoglaló. Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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 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 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő:
Romhányi Anikó
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 A Koktél magazinműsor
ajánlója
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Heiter
Dávid Tamás
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
16:10 Jóban-rockban.
Műsorvezetők: Bokányi
Zsolt és Heiter Dávid Tamás
17:10 Műsorvezető:
Bokányi Zsolt
17:10 Esti műsorajánló
17:20 Az FMC.hu és a Fehérvár
Televízió ajánlója
17:30 Aktuális: hírösszefoglaló.
Szerkesztő: Palkó
Zsuzsanna
18:10 Könyvespolc – irodalmi
magazinműsor. Szerkesztő:
Bokányi Zsolt
19:10 Áldás, békesség! –
református magazinműsor.
Szerkesztő: Bokányi Zsolt
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.

A Fehérvár Televízió műsora május 27-től június 2-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. 5. 27. SZOMBAT

2017. 5. 28. VASárnAp

2017. 5. 29. Hétfő

2017. 5. 30. Kedd

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: Schéda
Szilvia. Vendég:
Hüseyin Kaygusuz
11:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendég: F.
Szegő Krisztina
11:45 Paletta – ismétlés
12:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendég:
Marics József
12:40 Jó estét, Fehérvár! – ism.
13:05 Köztér – ismétlés
13:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég: Bíró Zsolt
14:05 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Látrányi
Viktória. Vendég:
Szabó Márta
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 Fehérvár köszönti
katonáit – Gálaest
közvetítése felvételről a
Vörösmarty Színházban
17:00 Napi színes – ismétlés
17:10 A Fehérvár TV archívumából
18:00 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Németh Krisztián
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Épí-Tech
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat
9-10. rész (12)
20:40 Zalaegerszeg – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:20 Képes hírek – benne egész
órakor a Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:20 Képes hírek – benne
minden egész órakor a Jó
estét, Fehérvár! ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:20 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Németh Krisztián
10:45 Együtt – ismétlés
11:15 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Hüseyin Kaygusuz
11:40 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
12:10 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendég: F.
Szegő Krisztina
12:40 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
13:00 Köztér – ismétlés
13:35 A Fehérvár TV
archívumából
14:00 MH Összhaderőnemi
Parancsnokság –
Kormányhivatal – ismétlés
14:40 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Szikora
Vivien. Vendég:
Marics József
15:05 Napi színes – ismétlés
15:15 Honvéd7 – ismétlés
15:30 A Tánc Világnapja
– ismétlés
16:55 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Debreceni Dávid
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 A hét hírei
19:20 Hitünk és életünk
19:50 Vissza Sherwoodba –
kanadai sci-fi sorozat
11-12. rész (12)
20:40 Honvéd – Videoton FC
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
22:20 A hét hírei
22:40 Képes hírek – benne egész
órakor a Hét hírei ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
07:00 A hét hírei – ismétlés
07:20 Köztér – ismétlés
07:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
10:00 A hét hírei – ismétlés
10:20 Köztér – ismétlés
10:50 Épí-Tech magazin – ism.
11:15 A Fehérvár Televízió
archívumából
11:50 Képes hírek – benne
minden egész órakor
A hét hírei ismétlése
13:00 Híradó 1-kor
13:10 Képes hírek– benne
egész órakor a Híradó
1-kor ismétlése
14:50 Aquital FC Csákvár
– Mosonmagyaróvár
labdarúgó-mérkőzés
közvetítése felvételről
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendégek:
Debreceni Dávid
17:00 Épí-Tech magazin – ism.
17:25 Köztér – ismétlés
17:55 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Fischer Imre
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Együtt Magazin –
családi magazin
20:10 Hírek - ismétlés
20:15 Alba Fehérvár KC – Érd
kézilabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
10:40 Együtt Magazin - ismétlés
11:05 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek – benne
minden 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: Schéda
Zoltán. Vendég:
Fischer Imre
17:00 Együtt Magazin – ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Krepsz Gyöngyi
18:30 A Fehérvár TV archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Paletta – kulturális
magazin
20:10 Hírek - ismétlés
20:15 Seuso – Rejtélyek
nyomában – 4. rész
21:15 Káli Csaba: Az
ötvenes évek- és a
zalai megyeszékhely
– Tudományos Esték
sorozat – 3. rész
21:45 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár! – ism.
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 5. 31. SZerdA
00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Paletta - ismétlés
11:05 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
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:
Krepsz Gyöngyi
17:00 Paletta - ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Bérces Viktor
18:30 A Fehérvár Televízió
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Kéklámpások –
magazinműsor
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Alba Fehérvár
– Zalaegerszeg
kosárlabda-mérkőzés
közvetítése felvételről
21:45 Napi színes – ismétlés
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 Képes hírek – benne
egész órakor a
Híradó ismétlése

2017. 6. 1. CSüTörTöK

2017. 6. 2. pénTeK

00:00 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
07:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Kéklámpások – ismétlés
11:05 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Zoltán Vendég:
Bérces Viktor
17:00 Kéklámpások –
magazinműsor
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Bajzát Krisztián
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:40 Bajnokok városa –
sportmagazin
20:10 Hírek – ismétlés
20:15 Filmválogatás a Fehérvár
Televízió archívumából
22:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:40 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
07:40 Képes hírek – benne
minden egész órakor
a Híradó ismétlése
10:00 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
10:40 Bajnokok városa
– ismétlés
11:05 A Fehérvár TV
archívumából
11:40 Képes hírek
16:30 Fehérvári beszélgetések
– ismétlés
Műsorvezető: Schéda
Szilvia. Vendég:
Bajzát Krisztián
17:00 Bajnokok városa
– ismétlés
17:30 Esti mérleg – ismétlés
17:50 Napi színes
18:00 Hírek
18:05 Fehérvári beszélgetések
Műsorvezető: Schéda
Zoltán. Vendég:
Lorászkó Gábor
18:30 A Fehérvár TV
archívumából
19:00 Jó estét, Fehérvár!
19:20 Köztér – közéleti magazin
19:55 Turisztikai Magazin
– magazinműsor
20:25 Hírek – ismétlés
20:30 Zalaegerszeg – Alba
Fehérvár kosárlabdamérkőzés közvetítése
felvételről
22:00 Dr. P. Barna Judit:
Őskori kőrákok és
csillagászati vonatkozásai
– Tudományos Esték
sorozat – 4. rész
22:30 Jó estét, Fehérvár!
– ismétlés
22:55 Köztér – ismétlés
23:25 Képes hírek

Kiemelt ajánlatunk: május 31. 20:15 Alba Fehérvár – Zalaegerszeg kosárlabda-mérkőzés közvetítése felvételről
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Közélet

Ilyen lesz az új középiskolai Campus

Újra működik a Deák Dénes-kút
Látrányi Viktória, Novák Rita

Új, huszonegyedik századi infrastrukturális lehetőségek várják négy fehérvári oktatási intézmény tanulóit és pedagógusait 2020 szeptemberétől a középiskolai campusnak köszönhetően.
A hatalmas, mintegy harmincötezer négyzetméteres épületegyüttes engedélyes tervei őszre
elkészülnek, 2018 második felétől pedig a kivitelezési munkák is elindulhatnak. A munkálatokra közel tizenhat milliárd forint áll rendelkezésre.
G. P.

Fotó: Gáspár Péter

Elkészült az Akácfa utca burkolata

Közel huszonnégy millió forintos beruházással újult meg az Akácfa utca útburkolata. A mintegy
290 méter hosszú útszakaszon a burkolat elhasználódása, süllyedések és kopások miatt volt
szükség a felújításra. Az elmúlt tél fagyos időjárása miatt néhány szakaszon a teljes pályaszerkezetet is ki kellett cserélni.
G. P.

Haraszty István a több mint nyolc
méter magas alkotást 1993-ban készítette el, és eredetileg a Téráztató címet
adta neki. A köztéri alkotást 1992-ben
rendelte meg tőle Deák Dénes, akinek
halálát követően került csak felavatásra a mobil szobor 1993. október 2-án
Székesfehérváron, a Bartók Béla téren.
A berendezés néhány évig működött,
majd egyre kevesebb alkatrészt lehetett csak látni rajta, mert jelentősen
korrodálódott, és több darabját megrongálták, ellopták. 2014-re annyira
megromlott az állapota, hogy elengedhetetlenné vált a kút felújítása.
A teljes rekonstrukción átesett köztéri
alkotás ma már a Csónakázó-tó szigetét díszíti. Az avatási ünnepségen
Vargha Tamás országgyűlési képviselő
emlékeztetett arra, hogy amikor az
1990-es években az akkori József Attila
Gimnáziumban tanított, a kút rendszeresen hangokat adott, csobogott belőle
a víz, és a működése gyakran elvonta
a diákok figyelmét a tanórákról. De „...
ez egy szerethető alkotás, mely végre méltó
környezetben, szépen felújítva újra gyönyörködteti a városlakókat, a látogatókat.”
Cser-Palkovics András polgármester
igazi értékmentésnek nevezte a szobor

Fotó: Kiss László

Ismét mozgásba lendült a Deák Dénes-kút. A
szökőkút mostantól a Csónakázó-tó szigetét díszíti.
A beruházás negyvennégy millió forintba került,
melynek felét az állam, másik felét az önkormányzat finanszírozta.

A Deák Dénes-kút mostantól a Csónakázó-tó
szigetét díszíti

felújítását és új helyen való felállítását.
Kiemelte, hogy mindez az együttműködésről is szól: része a Sóstó Természetvédelmi Terület rehabilitációjának,
melynek keretében megújulhatott a
Csónakázó-tó és környezete. A megszépült környezet kiváló kirándulóhely
lett, új fákkal, ahol sokan sétálnak.
A rehabilitációs program lényeges
anyagi fedezetet biztosított a Deák-kút
megmentéséhez. A szigeten a köztéri
alkotás méltó helyre, egy valódi közösségi térbe kerülhetett. A beruházás
negyvenkét millió forintból valósult
meg, amiből huszonkét millió forintot a
város, húszmillió forintot pedig az állam
biztosított. A Csónakázó-tó szigetének
nyitvatartása mostantól meghosszabbodik, már nem este nyolcig, hanem tízig
lehet itt sétálni. A szökőkút és a sziget
épségére kamerák vigyáznak.

Pályázati felhívás!
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdonában lévő alábbi
lakásokat piaci alapon adja bérbe:

Cím

Alapterület

Szobaszám

Komfortfokozat

Költségelvű lakbér
- induló ár (Ft/hó)

Horvát István u. 4. 2/7.
Köfém ltp. 16. 3/17.

34 m2
62 m2

1
1+3

komfortos
összkomfortos

22.950,41.850,-

Érvényesen az alábbi - együttes - feltételeknek megfelelő személyek pályázhatnak (zárójelben az igazolás módja):
1. A pályázó munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, vagy nyugdíjszerű ellátásban
részesül. Munkaviszony esetén munkáltatója nem áll felszámolás, adóhatósági, bírósági végrehajtás alatt (munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, stb.),
2. A pályázó havi nettó jövedelme egyszemélyes háztartás esetén legalább 100.000,- Ft/hó, egyéb esetekben az együttköltöző személyeket is figyelembe véve legalább 75.000,- Ft/hó/fő (nyilatkozat az együttköltözőkről, jövedelemigazolások),
3. A pályázó és/vagy a vele együttköltözni szándékozó Székesfehérváron az elmúlt 5 évben nem volt önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli lakáshasználója (nyilatkozat),
4. A pályázónak és/vagy a vele együttköltözni szándékozónak Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított gazdasági társaság (pl: SZÉPHŐ Zrt., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Fejérvíz Zrt. mint közszolgáltatók) felé esedékes tartozása nincs. (nyilatkozat),
5. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó (az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve) az igazolt havi nettó
összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot.
6. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy éven belül piaci bérlakás-pályázaton a
Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a bérleti szerződést önhibájából nem kötötte
meg.
7. Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő valamely bérlakás bérlője, a lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a
meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos birtokába adja.
8. A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú, székesfehérvári bejelentett lakóhellyel rendelkező személy 90 napnál nem régebbi adóigazolással köteles igazolni azt, hogy Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője, mint helyi adóhatóság felé adótartozása nincs.
9. Pályázó 25000,- Ft pályázati biztosíték megfizetésére köteles, amelyet a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Raiffeisen Bank Zrt. székesfehérvári fiókjánál vezetett 12023008-01131183-00100001 számú számlájára kell
- átutalni,
- bármely Raiffeisen Bankfiókban, készpénzben befizetni.
A pályázati biztosíték akkor minősül megfizetettnek, ha az legkésőbb a kihirdetési szakaszt követő napon 10:00
óráig a Városfejlesztési Kft. számlájára megérkezik. A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a lakásbérleti szerződés megkötéséig fizetendő 2 havi óvadékba beszámításra kerül, a többi pályázó részére a pályázati biztosítékot a Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. az eredményhirdetést követő 15 napon belül,
kamatmentesen visszautalja az adott bankszámlára, illetőleg a pályázó lakcímére. A pályázati biztosíték visszajár
a pályázati felhívás Önkormányzat részéről történő visszavonása, a pályázati eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítása esetén is. Amennyiben a lakásbérleti szerződés megkötése a nyertes pályázónak felróható okból
vagy érdekkörében felmerült más okból hiúsul meg, a befizetett pályázati biztosíték az Önkormányzatot illeti meg.
Pályázati nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy az alábbi helyről letölthető: http://
lakaslicit.szekesfehervar.hu/palyazati_kiirasok
További részletek a www.lakaslicit.szekesfehervar.hu oldalon.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében és megbízásából:
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
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Készen áll a sikerre?

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi kereskedelmi vállalat.
A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük el magunkat, amely egyet jelent azzal,
hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron.

Bolti eladókat keresünk

Székesfehérvár, Szent Flórián körúti üzletünkbe
Az ideális jelölt:
• gyorsan és pontosan dolgozik
• megbízható, felelősségteljes, elkötelezett
Feladatai:
Amennyiben tte
felkelte
• a vevők kiszolgálása modern, vonalkódolvasóval ellátott
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• részmunkaidős foglalkoztatási konstrukciók
Jelentkezésé
(heti 20, 25 vagy 30 órában)
köszönjük!
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• *vasárnapi pótlék a Munka törvénykönyve szerinti mértékben

karrier.aldi.hu
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Egy félidőnyi előnyt adtak

Somos Zoltán
Bajnoki elődöntő kezdődött a Gáz utcában –
kár, hogy az Alba Fehérvár kicsit késve kezdte… A Zalaegerszeg parádés első félidővel
elvette a pályaelőnyt, miután vendégként
88-80-ra nyert.

Ismét nevezhette a meccsre az
Alba Justin Edwardsot: a kanadai hátvéd április 13. óta hiányzott lábtörése miatt, most újra
bevethető volt. A kezdőben még
nem volt ott, de hamar becserélte
Dzunics Braniszlav, mert nagyon
rosszul kezdett a csapata. Amíg
a zalaiak nem rontottak dobást
– Norfleet például három triplát
süllyesztett el – addig a hazaiak
idegeskedtek, labdákat adtak
el és rosszul dobtak. Az időkérés sem segített, az első negyed
végén már majdnem hússzal vezettek a vendégek, akik minden
mutatóban felülmúlták ekkor az
Albát.
Támadásban bántóan hiányzott
az ötlet, a zalaiaknál pedig még
Drungilas is triplákat dobott. Huszonöttel(!) ment a Zete, amikor
Mohammed vezetésével sikerült
hat pontot szereznie az Albának.
Ekkor jött először vendég időkérés. Ubilla lépéshibáját elnézték,
Lóránt pedig hiába akart táma-

dóhibát kicsikarni Wrighton, így
ismét növelte előnyét a nyugodtan játszó ZTE. Nem érezték,
nem találták egymást a labdákkal
a fehérváriak, amit pedig az ellenfélnek adtak, abból kíméletlenül
jöttek a kapott kosarak.
Kényelmesen folytatta fordulás
után az előnyben lévő csapat,
közben jobban védekezett az
Alba, de kimaradt lehetőségek
miatt egy ideig nem jött a felzárkózás. Edwards ziccerénél azért
időt kért Bencze Tamás, ám nem
ébredt fel a csapata. Edwards
ellenben nagyon is, bevágott két
triplát, és talpra ugrasztotta a
csarnokot. A ZTE képtelen volt
betalálni, huszonöt pontos hátrányából húszat eltüntetett a nagyszerűen védekező Alba. A negyed
végére aztán bele is fáradtak ebbe
a rohanásba kissé Markovicsék,
a vendégek ellenben kijöttek a
gödörből, és Ubilla vezérletével
ismét elléptek kissé.
A negyedik negyedben az idővel
is játszott a ZTE, és bár sok támadásuk végén nem jutottak vagy
csak rossz dobásig, ez nem zavarta őket, hiszen közben az Alba
is fáradt és hibázott. Edwards és
Mohammed így is triplát dobott,
hatpontos hátránynál támadhatott a házigazda, de nem tudott
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Fotó: Simon Erika
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Fogcsikorgatva küzdött Lóránt és az Alba, de a ZTE nyert

betalálni. Nagyon nehezen vették
ekkor már a levegőt a vendégek,
dobásig sem jutottak, az Alba ellenben fontos pillanatban eladta
a labdát. Amikor kellett, élt az
ellenfél hibájával a Zalaegerszeg,

ilyenekből a harmadik negyedbeli
nagy felzárkózás után a végjátékra megint sok lett, így megérdemelten vette el a pályaelőnyt
(88-80) és került 1-0-s előnybe a
párharcban a zalai csapat.

Tétre, helyre, befutóra
Németh Krisztián

Vajon örömünnep lesz Székesfehérváron szombaton este nem sokkal
kilenc óra előtt? Ehhez az kell, hogy
a Videoton győzzön a fővárosban,
ugyanis a labdarúgó NB I versenykiírása szerint pontazonosság esetén elsősorban az elért győzelmek
száma dönt.
Ebben pedig a Honvéd áll jobban.
A Vidihez hasonlóan Marco Rossi
tanítványai is hatvankét pontot
szorgoskodtak össze a bajnoki
vágtában – mely ugyan olykor
poroszkálásra hasonlított – mégis
a fehérváriak tizennyolc diadalával
szemben tizenkilencszer gyűjtötték
be mindhárom bajnoki pontot.
Igaz, a Videoton mindkétszer
legyőzte őket.
Vajon meglendíti olyan szemtelenül
Danko Lazovics a „balost”, mint azt
a Honvéd ellen legutóbb tette? A
piros-feketék háromgólos vereségbe
szaladtak bele márciusban Felcsúton
– ám az eredmény nem tükrözte
a két csapat közti különbséget.
Mindenesetre azon a találkozón a
szezon egyik legszebb gólját szerezte
Lazovics, amikor pimaszul átemelte
a labdát a Honvéd kapusán.

Fotó: vidi.hu

Az év meccsén dől el, megnyeri-e története
harmadik bajnoki címét a Videoton, amely a
Budapest Honvéddal küzd meg az aranyéremért
a Bozsik Stadionban. A képlet egyszerű: ha a
Vidi győz, bajnok. Minden más forgatókönyv –
elképzelhetetlen...

Az aranyérmet is a nyakukba vennék…

2011 és 2015 után harmadik bajnoki elsőségét arathatja a Vidi, mely a
Ferencváros „lenullázásával” jókora
erődemonstrációval üzent országnak-világnak. Igaz, a Vidi–Fradi-derbi hetedik percében kevésbé
bizakodhattunk, Nego öngólja után
azonban megrázta magát a csapat,
és a félidő végére 3-1-re módosította az eredményt. Majd Lazovics,
Stopira és Koch öngóljára még
rátett egy lapáttal Mirko Marics.
„A csapat megmutatta karakterét, és jól
is játszott.” – értékelt a 4-1-es győzelem után az egyenlítő gólt szerző

Danko Lazovics. A szerb támadó
tíz-tíz gólt illetve gólpasszt jegyez
a szezonban. – „Még egy meccset
meg kell nyernünk, mert a közönség
megérdemli a sikert!”
Vajon mennyire számít a papírforma? Hiszen a fehérváriak legutóbbi vizitjük során 2-1-re győztek
Kispesten.
A hírek szerint mintegy kétezer
Vidi-szurkoló biztathatja a Bozsik
Stadionban Juhász Rolandékat. Az
Aranycsapat kiválóságáról elnevezett létesítmény tribünjét régen
taposta egyszerre nyolcezer szur-

koló, szombat este ez a történelmi
pillanat is eljön, és ezzel együtt a
legfontosabb nyitott kérdés lezárul.
Az itthon maradóknak sem kell
egyedül szurkolniuk otthon a
nappaliban! Székesfehérvár önkormányzata és a klub a Hotel Magyar
Király előtti térre szombaton 18
órától várja a drukkereket. Ott
ugyan tribün nem lesz, de kivetítő
és büfé igen.
Mindenesetre a szombat esti aligha
lesz sörmeccs. A tét óriási, de vajon
szoros lesz a befutó? Szombat este
már okosabbak leszünk...
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Alapítvánnyal a kapusképzésért
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Kaiser Tamás

Sugár Tímea tizenhét éve foglalkozik kapusképzéssel. Az Alba
Fehérvár kapusedzője kezei között
olyan kiváló hálóőrök fordultak
meg, mint Szikora Melinda, Kiss
Éva, Herr Orsolya vagy éppen Sipeki Flóra. A fehérvári mellett további
három műhelyben foglalkozik
kapusokkal, jelenleg összesen ötvenkilencen pallérozódnak a kezei
alatt. A paletta igen széles, hiszen
a legfiatalabb hét, míg a legidősebb
tanítvány harminckilenc esztendős.
A játékosként Európa-bajnoki
aranyat nyerő Sugár Tímea az elmúlt
években a hétköznapok „szürke”
edzései mellett különböző programokkal, táborokkal, találkozókkal
tette színesebbé kapusai életét. A
közelmúltban pedig egy régi álma
vált valóra: létrehozta a Sugár Tímea
Kézilabdakapus-képzés Alapítványt.
„Nagy öröm számomra, hogy nagyon
sok munka és előkészület után sikerült
megvalósítani az egyik álmomat:
elindítani az alapítványt.” – mondta

Fotó: Simon Erika

Sugár Tímeát a honi kézilabdabarátoknak nem
nagyon, a fehérváriaknak pedig egyáltalán nem
kell bemutatni. Az Alba Fehérvár kapusedzőjének egy régi álmát sikerült megvalósítania
azzal, hogy létrehozta a Sugár Tímea Kézilabdakapus-képzés Alapítványt.

Ezek a mezek is gazdára találnak a vasárnapi tombolán

Sugár Tímea. – „Az alapítvány célja a
kapusok szakmai tudásának gyarapítása és fejlesztése illetve mentális, pszichés tulajdonságaik erősítése. Emellett
fontos, hogy a tíz éve létrehozott
kapusprogramokat (kapusok túrája,
kapusok találkozója illetve a kapusok
társasága) az alapítványban is tudjam

folytatni, illetve tovább bővíteni.”
Az Alba Fehérvár–Érd szezonzáró
bajnoki mérkőzés pedig remek
lehetőséget kínál arra, hogy az alapítvány bemutatkozzon a nagyközönség előtt. A mérkőzésre érkezők
egy-egy tombola megvásárlásával
támogathatják a jelen és a jövő

Magyar és orosz válogatottal erősítenek
Kaiser Tamás
Rendhagyó módon, még az utolsó bajnoki mérkőzés előtt bejelentette nyári igazolásait az Alba
Fehérvár KC. Deli Rita csapatát erősíti a jövőben
az orosz válogatott Olga Gorsenyina valamint a
huszonnyolcszoros válogatott Temes Bernadett.

Ismét itthon az Enthroners
Somos Zoltán
Zsinórban három győzelmet szerzett eddig a
FEZEN Divízió I-es bajnokságban a Fehérvár
Enthroners együttese, mely egészen biztosan
az élen zárja az alapszakaszt. A Fehérvári Koronázók azonban nem dőlhetnek hátra, ugyanis az
alapszakaszbeli eredményeket a középszakaszba is viszi tovább a csapat.

Az Enthroners legutóbb Debrecenben nyert 33-0-ra, bebiztosítva
első helyét. Vasárnap 15 órakor
Székesfehérváron, a First Fielden a
Budapest Cowbells második számú
csapata ellen zárják az alapsza-

kaszt Pál Tibor Kornél tanítványai.
Az ellenfél eddig egy győzelemmel
és két vereséggel a FEZEN Divízió
I-es bajnokság 4. helyén áll.
Az izgalmakban bővelkedő bajnoki
találkozón kívül ismét változatos
kiegészítő programokkal várják a
népes közönséget. A zenét ezúttal
is a Fehérvári Ifjúsági Fúvószenekar biztosítja, és a Fehérvár
Bluebirds szurkolólányai is látványos koreográfiákkal készülnek. A
felnőttek mellett a legkisebbeknek
is érdemes lesz kilátogatni a mérkőzésre, akiket számos meglepetéssel
várnak a gyereknap alkalmából.

Már a bajnokság vége előtt kiderült, ki marad, ki érkezik

Fotó: Simon Erika

Fotó: Simon Erika

Olga Gorsenyina a legnagyobb név
az érkezők közül. A huszonhat
esztendős átlövő-irányító a Kubany
Krasznodartól érkezik. A fehérváriak elleni két mérkőzésen három-három gólt lőtt, teljesítményével
ezeken a találkozókon győzte meg
az Alba Fehérvár szakmai vezetését.
Gorsenyina az orosz válogatottal
2011-ben Golden Ligát nyert, a Lada
Togliattival pedig kétszer is megnyerte (2012, 2014) az EHF-kupát.
Szintén a belső posztokon jelent-

het erősítést a székhelyét Vácról
Székesfehérvárra áthelyező Temes
Bernadett. Az irányító huszonnyolcszor ölthette magára a magyar
válogatott mezét. A Győrrel két
bajnokságot, míg a Hypóval KEK-et
nyert.
A Fehérvár további két fiatallal erősödik: Mistina Kitty kapus Kecskemétről érkezik, míg a beálló Sztankovics
Réka az MTK játékosa a szezon
végéig. Sztankovics két éve tagja a
fővárosiak felnőtt keretének. Az előző
idényben kilencvenöt gólt lőtt, idén
pedig már nyolcvannégynél jár.
Deli Rita csapatát erősíti továbbra
is Herr Orsolya, Mayer Szabina,
Elena Gjorgjievszka, Claudine
Mendy és Jelena Lavko is, akikkel a
klub a közelmúltban hosszabbított
szerződést.

kapusreménységeit. A találkozó
félidejében tartandó sorsoláson
különböző ajándéktárgyak mellett
a szerencsések egy-egy Szikora-,
Kiss-, Herr- vagy éppen Sipeki-mezzel lehetnek gazdagabbak. Tombolát a meccs helyszínén, a Köfém
Sportcsarnokban lehet vásárolni.

Pál Tibor Kornél (balra) újra hazai pályán vezérelheti játékosait
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(a Panorama Offices előtt)

KATEGÓRIÁK
E-ON családi csapat  RAJT: 17:00
PANORAMA OFFICES munkahelyi váltó  RAJT: 17:00
DECATHLON 4,8 km  RAJT: 17:00
LAKE SIDE 9,6 km  RAJT: 17:00
FUTÁS 1 kör  RAJT: 18:00

www.arakatletika.hu/tesz

2017. május 25.

